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Valsts prezidents G. ZEMGALS.
Saeimas prezidijs.
Priekšsēdētājs

. . . . P. Kalniņš.
A. Kviesis.
J. Rancans.
J. Breikšs.

Priekšsēdētaja I biedrs ,
Priekšsēdētāja II biedrs ."
Sekretārs
Sekretāra I biedrs

Dž. Hans.

Sekretāra II biedrs

R. Dukurs.

Ministru kabinets.
Ministru prezidents
Ārlietu ministris
Finansu ministris

Iekšlietu ministris
Izglītības ministris
Kara ministris

H. Celmiņš.
A. Balodis.
A. Petrevics.
E. Laimiņš.

E. Ziemelis.
A. Ozols.

Valsts

kontrolieris

Deputātu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Abuls, Mārtiņš.
Alberings. Arturs.

Annuss, Jānis.
Ausējs, Longins.
Balodis, Jānis (z. s.).
Balodis, Jānis (str. z.).
Balodis, Kārlis.
Barkans, Vinca.
Bastjanis, Voldemārs.
Beldavs, Kārlis.
Bergs, Arveds.
Bīlmanis, Roberts.
Birznieks, Jānis.
Bļodnieks.Adolfs.
Breikšs, Jānis.
Briedis, Augusts.
Bumeisters, Kārlis.
Celmir)š, Jiugo.
Celms. Jūlijs.
Cielens, Fēlikss.
Dekens, Kārlis.
Dubins, Morduchs.
Dukurs, Roberts.

24. Dzelzltis, Eduards.
25. Dzelzītis, Hugo.
.
.
26. Dzenis, Antons.
27. Eglītis, Arkādijs.
28. Eliass, Kristaps.
29. Ērglis, Jūlijs.
30. Firkss, Vilhelms.
i
31. Grantskalns, Eduards.
.
32. Gulbis, Vilis.
? >,
33. Hans, Džons.
34. Ivbulis, Staņislavs.
35. Jankus, Oskars.
36. Jejisejevs, Grigorijs.
.
37. Jeršovs, Leonids.

Satiksmes ministris
Tautas labklājības ministris
Tieslietu ministris
Zemkopības ministris

Zemkopības ministra biedrs

R.

I v a n o v s.

saraksts.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

.

Fr. Ozoliņš
.... V. Rubulis
B. Bērents.
A. Alberings.
.... St. Ivbulis.

Jukšinskis, Antons.
Juraševskis, Pēteris.
Kalniņš, Augusts. , ,
Kalniņš, Bruno.
Kalniņš, Nikolajs.
Kalniņš, Pauls.
i
Kallistratovs, Meletijs.
Kauliņš, Jānis.
.
.
Kirilovs, Stepans.
:>-'
Kiršteins, Kārlis.
,
Klīve, Ādolfs.
Korņiljevs. Jānis.
Kullītis, Jēkabs.

',

49.
50.
51. Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs.
52. Kviesis, Alberts.
53. Laicens, Linards.
54. Laimiņš, Eduards. i
55. Lazersons, Maksis.
56. Lejiņš, Pauls.
i
57. Lorencs, Klāvs.
?
58. Maizelis, Noijs.
59. Menderis, Fricis.
60. Miezis, Ernests.
61. Mīlbergs, Gotfrīds.
62. Muižnieks, Izidors.
63. Nuroks, Arons.
64. Nuroks, Markus.
65. Opvmcans, Jānis.
66. Ozoliņš, Gustavs.
>
67. Ozoliņš, Lūkass.
68. Pabērzs, Juris.
69. Pabērzs, Sebastjāns.
.
70. Pas^tors, Alfons.
71. Pauluks, Kārlis.
72. Piguļevskis, Vladimirs.
73. Pommers, Jānis.
74. Pusulis, Voldemārs.

7

-

1

gpolianskis, Leontijs.
89. Sterus, Jams.
90. Trasuns, Jezups.
91. Ulmanis, Kārlis.
92. Ulpe, Pēteris.
93. Veckalns, Andrejs.
94. Veržbickis, Jānis.
i
95. Vestermanis, Verners.
96. Vilpiševskis, Jaroslavs.
97. Vinters. Jānis.
98. Višņa, Jams.
99. Zeibolts, Pēteris.
_
100. Zlaugotnis-Cukurs, Jams.
88.

75. Radziņš, Eduards.
76. Rainis-Pliekšans, Jānis.
77. Rancans, Antons.
78. Rancans, Jezups.
79. Reinhards, Gustavs.
80. Rimbenieks, Ēvalds.
81. Rozentāls, Miķelis.
82. Rubulis, Vladislavs.
83. Rudevics, Ansis.

84. Sanders, Visva'.dis.

85. Skujeinieks, Marģers.
86. Šēlers, Lotars.
87. Sīmanis, Pauls.

Deputātu

sadalījums pēc frakcijām.

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (25 locekļi).
1.
2.
3.
4.
5.
6
1.
8.
9.
10.

14. Lorencs, Klāvs.

Bastjāinis, Voldemārs.
Bīlmanis, Roberts.
Būmeisters, Kārlis.
Celms, Jūlijs.
Cielens. Fēlikss.
Dēķens Kārlis
Dukurs, ' Roberts.
Dzelzītis, Eduards.

15-

Menderis, Fricis.

16. Muižnieks, Izidors.

17- Pigulevskis, Vladimirs.
18- Radziņš Eduards
_
19- Raims-Pheksans, Jams.
20. Rozentāls, Miķelis.
21. Rudevics, Ansis.
22. Ulpe, Pēteris
23. Veckalns, Andrejs.
24. Višņa, Jams.
25. Zeibolts, Pēteris.

Eliass, Kristaps.
Kalniņš, Bruno.
11. Kalniņš, Nikolajs.
12. Kalniņš, Pauls.
13. Lejiņš, Pauls.

Latviešu zemnieku savienība (16 locekļi).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.
10H12.
13.

Alberings, Arturs.
Balodis, Jānis.
Birznieks, Jānis.
Briedis, Augusts.
Celmiņš, Hugo.
Dzelzītis, Hugo.
Ērglis, Jūlijs.

8. Grantskalns, Eduards.

,

Gulbis, Vilis.

Kalniņš Augusts.
Klīve. Ādolfs.
Kviesis, Alberts.
Laimiņš, Eduards.
14. Ozoliņš, Gustavs.
15. Pauļuks, Kārlis.
16. Ulmanis, Karhs.

Nacionālais bloks (8 locekļi).
1. Abuls, Mārtiņš.

2. Annuss, Jānis.
3. Ausējs, Longins.
4. Beldavs, Kārlis.

5.
6.
7.
8.

Bergs, Arveds.
Kullltis, Jēkabs.
Reinhards, Gustavs.
Sanders, Visvaldis.

Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija (6 locekļi).
1.

2.
3.

Ivbulis, Staņislavs.
Jukšinskis, Antons.
Ozoliņš, Lūkass.

4. Pastors, Alfons.
5. Rancans, Antons.
6. Rancans, Jezups.

Latvijas vācu-baltiešu partija (6 locekļi).
1. Firkss, Vilhelms.
2. Hans, Džons.
3. Pusulis, Voldemārs.

4.
5.
6.

Šēlers, Lotars.
Sīmanis, Pauls.
Vestermanis, Verners.

;
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Strādnieku
1 Balodis, Jānis.
2. Jankus, Oskars.
3. Jeršovs, Leonīds.

un zemnieku frakcija

Laicens, Linards.
Miezis, Ernests.
6. Zlaugotnis-Cukurs, Jams.
4.
5.

,

Latvijas

jaunsaimnieku

(6 locekļi).

un sīkgruntnieku partija

(4 locekļi).

3. Kauliņš, Jānis.
Mīlbergs, Gotfrīds.

1. Blodnieks, Ādolfs.
2. Eglītis, Arkādijs.

4.

Demokrātiskā

centra

un bezpartejisko

sabiedrisko darbinieku frakcija (3 locekļi)

Kiršteins, Kārlis.

3.

1. Breikšs, Jānis. _
Juraševskis. Pēteris.

2.

(8 locekļi).

Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība

,

Sarkans, Vinca.
Dzenis, Antons.

1.

2.

3. Rubulis, Vladislavs.

Progresīvā tautas apvienība (3 locekļi).
3.

Pabērzs, Juris.
2. Pabērzs, Sebastjans.
1.

Apvienotā sociāldemokrātu

Trasuns, Jezups.

mazinieku partija, laukstrādnieku savienība, jaunsaimnieku

un

amatnieku frakcija (2 locekļi).
1.

2. Šterns, Jānis.

Skujenieks, Marģers.

Apvienotā vecticībnieku frakcija (2 locekļi).
2.

1. Jelisejevs, Grigorijs.

KaUistratovs, Meletijs.

Cionistu organizācija .^izrachi"

pagastu un apriņķu

1. Korņiljevs, Jānis.

Pareizticīgo

pašvaldību krievu
2.

darbinieku savienība

2.

organizāciju

frakcija (2 locekļi).

Pommers, Jānis.

Poļu-katoļu Latvijas poļu savienība (2 locekļi).
1. Veržbiokis, Jānis.

2.

(2 locekļi).

Špoljanskis, Leontijs.

un vecticībnieku vēlētāju un apvienoto krievu

1. Kirilovs, Stepans.

locekļi).

2. Nuroks, Markus.

1. Nuroks, Arons.

Latvijas

(2

Viļpiševskis, Jaroslavs,

12_

,

11

Agrāko naudas noguldītāju

un citu cietušo partija (1 loceklis).

1, Vinters, Jānis.

„Agudas Jisroel" (1 loceklis).
1.

Dubins, Morduchs.

Kristīgo darba

ļaužu savienība (1 loceklis )

1. Rimbenieks, Ēvalds.

Latgales
1.

sociāldemokrātiskā

zemnieku un strādnieku

partija

(1 loceklis).

Opvncans, Jānis.

Latvijas

darba savienība un tautas apvienība

(1 loceklis).

1. Balodis, Kārlis.

Latvijas
1.

ebreju sociāldemokrātiskā strādnieku

organizācija „Bunds" (1 loceklis).

Maizelis, Noijs.

Latvijas neatkarīgo

sociālistu partija (1 loceklis)

. Kurcijs-Kuršinskiis, Andrejs.

Latvijas

tautiski-socialdemokratiskā partija «Ceire-Cion» (Hitachdut) (1 loceklis).

1. Lazersons, Maksis.

13

Balodis, Kārlis

Abuls, Mārtiņš

14

Deputātu personu radītājs.
Runā pie valsts budžeta 1929./30.
588—598.
(lik. chron. rād. Nr. 4)

Abuls, Mārtiņš (nac. bloks).
augstskolas

latvietis,
Dzimis 1885. gada 17. februārī,
izglītība, Latgales apgabaltiesas loceklis.
Ievēlēts

komisijā,

puh'isko

Runā pie priekšlikuma iesniegt
vēl neapstiprinātos tiesnešus 326.

tiesību 709.

Saeimas

(zemn. sav.).

Referents pie likuma par pārgrozījumiem likumā par zemes Piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītajiem (lik. chron. rad.
Nr. 40) 784—785, 931, 932, 933^934, 937.
jautājumu par plūdos un no neražas cietušo
572—573.
iedzīvotāju pabalstīšanu (jaut. chron. irad. Nr. 5)

Atbild uz

pie pārgrozījuma likumā par
ministris
Runā
kā
sēklas iegādāšanu lauksaimnieku vajadzībām (lik. chron. Tad.
104—111.
Nr. 5)
pie likuma par kredītiem valsts darkā
deputāts
(lik. chron.
binieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai

1019-1020.
irād. Nr. 62)
priekšlikuma uzdot valdībai

izstrādāt likumprojektu par
pareizticīgo brālības nekustamo īpašumu Kuldīga atsavināšanu
valstij par labu 462.
dienas kārtības 320.

aizņēmumu

ar

706—707.

Parakstījis likumprojektu par _ 1929. g. iekšējo
ņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rad. Nr. 71) 703.

ceļu aiz-

188, 519, 524, 536, 611,

Starpsaucieni 186, 187 (2 reizes),

641, 643.

Balodis, Jānis (zemini sav.).
Dzimis 1881. gada 20. februārī, latvietis, militārā un pašizglītība, atvaļināts ģenerālis, bij. armijas virspavēlnieks, lauksaimnieks.
II Saeimas

deputāts.

Balodis. Jānis (strādn. un zemn. fraka).
Dzimis 1901. gada 19. oktobrī, latvietis, draudzes skolas
izglītība, apavstrādnteks.
pie

Runā

likumiem:
preses

Pārgrozījums
182—189.

likumā (lik.

chron.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības

rād.

Nr. 3)

gadam (lik. chron.

301—308, 848—852.

rād. Nr. 4)

lauksaimlikumā par _sēkas iegādāšanu
(lik. chron. rad. Nr. 5) 113—114.
Pārgrozījumi likumā par _ zemes piešķiršanu Latvijas brī823—824.
vības cīnītājiem (lik. chiron. rad. Nr. 40)

Pārgrozījumi

nieku vajadzībām

likumprojekta
rād. Nr. 66) 693L-695.

par balsošanas motiviem 400—401.

mācekļiem (lik.

par arodu

chron.

jautājumiem:

934.
Iesniedzis priekšlikumus 319, 687, paziņojumus 400,
Starpsaucieni 299, 328, '329, 573, 747, 751 (2 'reizes), 773,
Runā no vietas

1929. g. iekšējo ceļu

gadam

Iesniedzis priekšlikumu 464.

apstiprināšanai

Dzimis 1876. gada 26. decembri, latvietis, lauksaimnieinsticības vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību
tūta izglītība, agronoms, zemkopības ministris.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

paziņojuma

par

prēmijām (lik. chron. rād. Nr. 71)

Parakstījis likumprojektu par 1929. gada iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rad. Nr. 71) 703.
priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru
771 (noņem).

Alberings, Arturs

'likumprojekta

saimniecības

Naudas noguldījumu atmaksa (jaut. chron. rād. Nr. 3)
554—555.
Nr. 6)
Strādnieku sapuilču aizliegšana (jaut. chron. rad.

766—768.

104.

likumprojektu

Parakstījis
aizsardzību 322.

Annuss, Jānis (nac. bloks).
Dzimis 1883. gada 2. februārī,
izglītība, komerczinību skolotājs.

par

agrārās reformas

jautājumus:

latvietis,

6)
Strādnieku sapulču aizliegšana (jaut. chrofl. rād. Nr.

augstskolas
766.

Bij.

sūtņa

Maskavā

Ozola

bagāža

(jaut.

chron.

rad.

II Saeimas deputāts.
papildināReferents pie likuma par pārgrozījumiem un
aplikšanu
jumiem likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu
947,
ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rad. Nr. 43) 942,
950, 951.
Runā

8) 768.
Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr.
Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs» izdošanai
(jaut. chron. ,rād. Nr. 9) 770.
Starpsaucieni 428 (5 reizes), 429, 562 (4 iraizes).

pie likumiem:

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 306.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 222—232, 245.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par alkoholu satupārdošanu
rošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
(lik. chron. rād. Nr. 43) 949.
par naudas noguldījumu atmaksu (jaut.

jautājuma

chron. rād. Nr. 3)

Priekšsēdētāja aizrādījumi

izdot tiesāšanai 14.
neatstādinot no Saeimas, tās ko mitiesāšanai,
Izdots
siju un citām sēdēm 715, 725, 726, 727.

Balodis, Kārlis (darba sav.).

Iesniedzis priekšlikumus 950, 974.

Priekšsēdētāja

aizrādījumi

(3 reizes), 305 (2 reizes).

Pieprasījums

560-^563, 567—569.

Parakstījis likumprojektu par 1929. g. iekšējo ceļu
ņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rād. Nr. 71) 703.

187

aiz-

Dzimis

1864. gada 20. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

tība, Latvijas Universitātes profesors.
Runā

222, 232. ?

pie

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 352—

355.

Ausējs, Longins (nac. bloks).
Dzimis

1885. gada 30. oktobrī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, Latvijas

Universitātes

II Saeimas deputāts.

docents.

Va'ists budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
452—458,
239—242,
4)
119—127, 216^222,
Nr.
610^616, 666—673, 750—754, 886—890:

rād

Pārgrozījumi likumā paj- sēklas iegādāšanu lauksaimnie(lik. chron. rad. Nr. 5) 116—117.
vajadzībām
ku

15

Bīlmanis, Roberts

Barkans, Vinca

Beldavs, Kārlis (nac. bloks).

Pārgrozījumi likuma par zemes piešķiršanu Latvijas brī813—816.

vības cīnītājiem ('lik. chron. rād. Nr. 40')

Dzimis 1868. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, mācītājs un skolotājs.

'

likumprojektiem:

Agrārās reformas likuma papildinājums
Nr. 44)

(lik. chron. rād.
Runā pie likumiem:

22-^28.

' Kredīti valsts darbinieku atalgojuma
uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 907.

pārkārtošanai

(lik. chron.-

10.

jautājuma

par naudas

chron. rād. Nr. 3)

noguldījumu

atmaksu

naudas

noguldījumu

atmaksu

Starpsaucieni 91 (3 reizes),
212, 222. 224 (2 reizes),
235 (2 reizes), 226, 230 (3 reizes), 234 (2 reizes), 235 (4
reizes), 383, 556 (3 reizes), 557, 563 (3 reizes), 565, 582, 603'
736 (5 reizes), 801 (2 reizes), 876.
Priekšsēdētāja

aizrādījumi 221, 230, 736.

Dzimis

1889.

gada

4. februārī, latvietis,
augstskolas
izglītība, ārsts, iekšlietu ministra biedrs Latgales lietās.

atvērt

ar totalizatoru 771.

hipodromu

Dzimis 1884. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas izglītība, valsts zemes bankas padomes priekšsēdētājs.
I un II Saeimas deputāts.
Referents pie likumiem:
Papildinājums _ likumā par papildu līdzekļiem LiepājasGludās dzelzceļa būvei (lik. chron. '.rād. Nr. 13) 397.
Pārgrozījums likumā pair Rīgas-Limbažu-Rūjienas

un Lie-

pajas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi (lik. chron.
398, 400.

Pārgrozījumi likumlā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un
namniecībai izsniegto īstermiņa
aizdevumu pārvēršanu
ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos (lik. chron. rād. Nr. 15) 401.
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepajas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi (lik. chron.
rād. Nr. 65)
1035—1036.

Runā

pie

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rad. Nr.- 4) 199—216, 243—24:5.

gadam (lik. chron.

iekārta

(lik.

un

par naudas noguldījumu

atmaksu

(jaut.

555—557, 564—567.

ziņojuma,
pieprasījumu komisijas, pie pieprasījuma
par Valkas-Ipiķu dzelzceļa linijas pārņemšanu valsts īpašumā
(piepr. chron. irad. Nr. 2) 172—176.

Iesniedzis priekšlikumus 151. 320, 378, 400. 460, 461, 481,

507, 587. 709, 733, 891, 925, 927, 931, 935, 1024, pārejas formulu

I un II Saeimas deputāts.

Ievēlēt s komisijā, juridiskā

103.

Referents pie likumiem:

Draudzības līgums starp Latvijas
.impēriju(lik. chron.'Nr. 34) 508, 510.

republiku un

Persijas

par
noziedznieku
Konvencija starp Latviju un Ungāriju
izdošanu un tiesisko palīdzību krimināllietas (lik. chron. rād.
Nr. 56) 995.
Runā

pie

likumiem:

Agrārās reformas likuma papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 44) 954—958. .

Papildinājumi
Nr. 51) 984—986.

kriminālprocesa

likumos

(lik.

chron. rād.

par senāta 1929L g. 15. marta lēmupiepr asī juma
mu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 155—160.
Iesniedzis priekšlikumus 510, 782 (2 priekšl.), 974, 988.
Parakstījis likumprojektu par 1929. g. iekšējo ceļu
ņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rad. Nr. 71) 703.
Starpsaucieni

aiz-

174, 428.

'
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisiju
un citām sēdēm 719 (2 lietās), 72J (2 lietas), 722 O lietās).

Bīlmanis, Roberts (soc. dem.).

likumprojekta
par kredītiem valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62)
906—907.
jautājuma

Satversmes Sapulces loceklis,

chron. rād. Nr. 24)

Kredīti valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai
uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62)
1018'—1019, 1025.

chron. rād. Nr. 3)

284.

Runā no vietas 510.

Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienes un Liepajas-Ziemupes-PavMostas-Alšvangas dzelzceļu būvi (lik. chron.
rād. Nr. 14) 400.
Satiksmes ministrijas
480—481.

Priekšsēdētāja aizrādījums

Pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem (lik. chron. rād.
Nr. 20) 409—410, 411—412, 412, 414-415, 782, 783.

Bastjānis, Voldemārs (soc. dem.).

rād. Nr. 14)

Starpsaucieni 283 (4 reizes), 298, 587, 600, 601 (2 reizes),
633.

Dzimis 1875. gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas izglītība, jurists un redaktors.

(Latg. dem. zemn. apv.).

Parakstījis 'priekšlikumu atļaut Rīgā

priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru
709 (ņem parakstu atpakaļ).

Bergs, Arveds (nac. bloks).

Atvaļinājums 908.

Barkans, Vinca

Iesniedzis priekšlikumu 709, paziņojumu 771.

Parakstījis likumprojektu par _ 1929. g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rad. Nr. 71) 703.

130, 978.

Parakstījis jautājumu par
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 380.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron,
rād. Nr. 4) 645i--648.

(jaut.

551—554, 558<—^560.

Iesniedzis priekšlikumus

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 60—

un
62.

100. un 128. pantu pārgrozījumi

Sodu likumu
rād. Nr. 80)

16

1025.

Parakstījis jautājumu par plūdos un no neražas cietušo
iedzīvotāju pabalstīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 5) 387.
Starpsaucieni
15, 156, 224 (2 reizes), 226 (2 reizes), 227,
228, 229 (3 īreizes), 234 (3 reizes), 237, 245 (2 reizes), 261,
267, 404, 427, 557, 567 (2 reizes), 568, 590 (4 reizes), 631, 782,

802, 853.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 208, 213, 245.

Dzimis 1880. gada 12. jūnijā, latvietis, nenobeigta
skolas izglītība, pašvaldību darbinieks.

augst-

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem likurniā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
.ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. rad. Nr. 43)
946—947, 951.
Runā

941—942,

pie' likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād, Nr. 4) 651—666.

Pārgrozījums

likumā par sēklas iegādāšanu lauksaimnie-

ku vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 5)

111—113.

likumprojekta
par pārgrozījumiem
rifā (lik. chron. rād. Nr. 72) 708.
priekšlikuma

talizatoru 772—774.

ievedmuitas ta-

atjaut atvērt Rīgā hipodromu ar to-

17

Birznieks, Jānis

Iesniedzis

Celms, Jūlijs

priekšlikumus 587, 777, pārejas formulu 916.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumiem ievedmuitas
tarifā (lik. chron. rad. Nr. 72) 708.
Starpsaucieni

630, 633, 897.

Izdots tiesāšanai, neatstādimot no Seimas, tās
un citam sedem 718.

komisiju

Dzimis 1895. gada 18. novembrī, latvietis, pamatskolas un

Izstājies

komisijā, sociālās likumdošanas 416.
no

komisijas,

atjaut

atvērt Rīgā hipodromu ar totalizatoru

sociālās

likumdošanas

771.

Iesniedzis priekšlikumus 29, 327, 464, 709, 764.
Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums agrārās reformas

likumā

(lik- cliron. rād.

preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 70) 542.

Starpsaucieni

pašizglītība, lauksaimnieks.
Ievēlēts

Slēgt runātāju sarakstu 464.

Nr. 44) 15.
Grozījumi

Birznieks, Jānis (zemn. sav.).

18

167, 450, 788.

(zemn. sav.).

Briedis, Augusts

Dzimis 1877. gada 8. maijā, latvietis, augstskolas izglītība,
skolu inspektors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un

510.

II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Krustpils
pilsētas administratīvās
rād. Nr. 33) 505.

robežas

(lik.

chron.

Referents

pie redakcijas komisijas

ziņojumiem

47, 118—

119, 332, 512, 512—513, 513.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkohola saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
(lik. chron. rād. Nir. 43) 943—944.

Runā

pie

valsts budžeta

(lik. chron. rād. Nr. 4)
par

Sikumprojekta

1929./30. saimniecības

gadam

S2&-534.
arodu

mācekļiem

(lik.

chron. rād.

Nr. 66) 693.

Bļodnieks, Ādolfs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis 1889. gada 215. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība,
redaktors un banku darbinieks.

Iesniedzis priekšlikumu

483.

Starpsaucieni 10, 128, 179, 304, 403 (3 reizes), 448 (2
reizes), 466 (2 reizes), 619, 640, 694, 845, 850 (2 reizes), 877.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, II Saei-

Būmeisters, Kārlis

mas deputāts.
1 i k u m a par valsts budžetu 1929./30. saimniecības «adām (lik. chron. rād. Nr. 4)> 619—623.
Runā

pie

apstiprināšanai

vēl neapstiprinātos

tie-

izskatīt
jumus agrārreformas likuma I dalās 3. panta 764—765.

rād. Nr. 71) 703.
Starpsaucieni 44,- 54, 154; 215 (6 reizes), 305, 308, 325 (2
reizes), 424, 737, 738, 807, 821 (2 reizes), 915.
Priekšsēdētāja aizrādījums 215.
tiesāšanai

688.

komisiju

Dzimis 1887. gada 25. decembrī,
izglītība, zvērināta advokāta palīgs.

latvietis,

izskatīt vienas dienas laikā agrārās reformas likuma I dalās 3. panta papildinājumus un pārgrozījumus 765.

termiņu likumpropagarināt lauksaimniecības komisijai
jekta par pārgrozījumiem likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem caurskatīšanai 6.
paziņojuma

par balsošanas motīviem 9'38.
lietā

940.

(3
Nesniedzis priekšlikumus 6, 570, 929, 934
vienu noņem), pārejas formulu 918, paziņojumu 938..

priekšl.,

tiesāšanai, neatstādinot

no Saeimas, tās komisiju

augstskolas

Celmiņš, Hugo (zemn. sav.).
Dzimis 1877. gada 30. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms, ministru prezidents.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik.

chron.

administratīvās

Saeimas deputāts.

Celms, Jūlijs (soc. dem.).

634—635.
robežas (lik.

chron.

Dzimis 1879. gada 29. septembrī, latvietis, augstskolas
izglītība, Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs.

(lik. chron. rād.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.

rād. Nr. 33) 501.
Agrārās reformas likuma
Nr. 44) 964.

chron.

754^-762.

priekšlikumiem:

Izdots

Saeimas sekretārs.

Krustpils pi'sētas

,rād. Nr. 4)

un citām sēdēm 715.

II Saeimas sekretārs.

260t—261,

likumiem:

Parakstījis jautājumu par plūdos _ un no neražas cietušo
iedzīvotāju pabalstīšanu (jaut. chron. rad. Nr. 5-) 387.

Breikšs, Jānis (dem. centrs).

rād. Nr. 4)

pie

personīgā

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās
citām sēdēm719, 720 (2 lietās).

pie

Runā

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brī803^807, 932.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums agrārās reformas likumā (lik. chron. rād.
Nr. 44) 15.
1929. g. iekšējo ceļu aizņēmums ar prēmijām (lik. chron.

Runā

vidusskolas

vības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40)

Iesniedzis priekšlikumus 29, 130, 327, 687, 764, 910.

un

latvietis,

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam' (lik.

vienas dienas laikā papildinājumus un pārgrozī-

Pieprasījums izdot

14. novembrī,

I un II Saeimas deputāts.

priekšlikumiem:
iesniegt Saeimas
snešus 323—324.

Dzimis 1888. gada
izglītība, grāmatvedis.

(soc. dem.).

papildinājums

likumprojekta par darba atļauju izdošanu ārvalstniekiem (lik. chron. rād. Nr. 68) 13.
priekšlikumiem:
iesniegt Saeimas apstiprināšanai vēl neapstiprinātus tiesnešus' 323.
?
'

Runā pie valsts budžeta 1929./30.
(lik. chron. rād. Nr. 4) 131—137.
Iesniedzis

saimniecības

priekšlikumus 210, 935.

Parakstījis pieprasījumu par senāta 1929. g.
lēmumu

gadam

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

15. marta

19

Dukurs, Roberts

Cielens, Fēlikss

likumprojektu par pārgrozījumiem ievedmuitas
chron. rād. Nr. 72) 708.

Izdots
un

citām

tiesāšanai, neatstčd'not

tarifa (lik.

no Saeimas, tās komisiju

sēdēm 718.

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis,
II Saeimas deputāts.
komisijās,

par pārgrozījumu

juridiskā

103,

I un

publisko tie-

sību 709.

priekšlikuma uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par
pareizticīgo brālības nekustamo īpašumu Kuldīgā atsavināšanu valstij par labu 461—462.

Parakstījis likumprojektu par arodu mācekļiem (lik. chron.

rād. Nr. 66) 691.
jautājumu par

transitpreču sūtījumu izdevumu

pie likumiem:

izlīdzinā-

šanu (jaut. chron. rād. Nr. 4) 385.
Starpsaucieni 598, 629, 647 (2 reizes), 648 (2 reizes).
Priekšsēdētāja

Referents

likuma par civilstāvokļa

(lik. chron. rād. Nr. 67) 8.

Iesniedzis priekšlikumus 8, 461, 644, 675 (2 priekš!.), 911.

tība, publicists.

Ievēlēts

likumprojekta

aktu reģistrāciju

20

aizrādījumi

447, 452, 644, 648.

Runā no vietas 644.

Konvencija starp Latviju un Igauniju par valsts līdzekļiem izdotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu (lik. chron.

rād. Nr. 28) 491.

Dubins, Morduchs (Agudas Jisroel).

Papildinājumi kriminālprocesa likumos (lik.
Nr. 51) 980—984, 988, 988—989.
Runā

pie

chron.

rād.

likumiem:

Dzimis 1889. gada
koku tirgotājs.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 469—

470.

Saeimas deputāts.
Runā

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rād. Nr. 4) 269—270, 272—276.

gadam (lik. chron.

. Agrārās reformas likuma papildinājums
Nr. 44) 958—962.
Papildinājums

kreditlikumos

978.

(lik.

(lik.

chron. rād.

Papildinājums
Grozījumi
543.

chron.

rād.

Nr.

49)

likumā

128. pantu pārgrozījumi

(lik. chron.

pieprasījuma
par senāta 1929'. g. 15. marta lēmumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 30—38, 160—166.
priekšlikuma
iesniegt
neapstiprinātos tiesnešus 323.
priekšlikumiem

dienas

Saeimas apstiprināšanai

vēl

915—916.

Krustpils pilsētas administratīvās robežas (lik. chron. rād.
Iesniedzis priekšlikumu 510.

kārtības

Iesniedzis priekšlikumus

327.

10, 11, 151, 320, 323, 460, 461,

507, 675, 713, 733, 777, 891, 916, 929, 930, 935, pārejas formulu 915.

Parakstījis likumprojektu par arodu mācekļiem (lik. chron.
rād. Nr. 66) 691.
pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu (piepr.
chron. rād. Nir. 1) 29.
jautājumu par plūdos _un no neražas cietušo iedzīvotāju
pabalstīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 5) 357.

hipodromu

atvērt

Dukurs, Roberts (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 19. oktobrī, latvietis, zemkopības
las izglītība, žurnālists.

sko-

I. un II. Saeimas deputāts.
Saeimas sekretāra II
Referents

biedrs.

pie likumiem:

Runā

pie

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības

(lik. chron.

Pārgrozījumi likumā par sēklas iegādāšanu lauksaimnieku vajadzībām (lik. chron. rād. Nr. 5) 114'—116.
Pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem un kreditiem
(lik. chron. rād.
Nr. 9) 328—330.

no plūdiem un ntražas cietušiem iedzīvotājiem
Pensijas

bij.

Krievijas

Nr. 63) 1026—1029.

Runā no vietas 46.

likumprojekta
rād. Nr. 66) 695—697.
165.

gadam

rād. Nr. 4) 858—862.

Starpsaucieni 282 (3 reizes), 283, 580.

Priekšsēdētāja aizrādījums

atļaut Rīgā

Papildinājums likumā par algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos (lik. chron. rad.
Nr. 64) 1034, 1035.

kārtī bas 45—46, 483, 713, 924—925.

balsošanas

chron.

Pārgrozījums likumā pair lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 16) 402, 404.

461, 930.

formulas

gadam (lik.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rād. Nr. 4)
897—899.

(lik. chron. irād.

preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 70) 542—

pārejas

likumiem:

Parakstījis priekšlikumu
ar totalizatoru 771.

agrārās reformas

Sodu likumu 100. un
rād. Nr. 80) 8—9.

pie

Nr. 33) 501.

likumprojektiem:

Nr. 44) 17—19, 27.

1. janvārī, žīds, vidusskolas izglītība,

jautājuma

par

pensionāriem
arodu

(lik.

chron.

mācekļiem

(lik.

rād.
chron.

par plūdos un no neražas cietušo iedzī-

votāju pabalstīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 5) 387—388, 573.—574.

Dēķens, Kārlis (soc. dem.).

priekšlikuma

Dzimis 1866. gada 28. juniiā, latvietis, skolotāju semināra

izglītība, skolotājs.

Referents

pie (redakcijas

komisijas

ziņojumiem

73, 579,

913.

Runā

pie

valsts

(lik. chron. rād. Nr. 4)

budžeta

1929./30. saimniecības

438—452, 635—645.

gadam

Saeimas apstiprināšanai vēl

Iesniedzis priekšlikumus 210, 404, 570, 573, 910, 911,
rejas formulu 332.

pā-

i

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.

iesniegt

neapstiprinātos tiesnešus, 324—325.

Parakstījis
pieprasījumu pa>r senāta
lēmumu (piepr. nhron. rād. Nr. 1) 29.

1929.

g.

jautājumu par plūdos un no neražas cietušo
pabalstīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 5) 387.
Starpsaucieni

159, 230, 699 (3 reizes).

15. marta
Iedzīvotāju

21
.

Dzelzītis, Eduards

_______

Dzelzītis, Eduards (soc. dem.).
Dzimis

1899. gada 24. oktobrī, latvietis, draudzes

izglītība, kara invalīds.

Runā

pie

skolas

agronoms un kooperācijas
biedrs.

likumiem:

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītajiem (lik. chron. rād. Nr. 40') 807—811.

f o ir m u I a s

zemkopības

Runā

likumiem:

Eksportējamo zivju

Parakstījis
pieprasījumu par senāta
lēmumu (piepr. chron. rad. Nr. 1) 29.
tiesāšanai

pie

Krustpils pilsētas administratīvās robežas (lik. chron.
rād.
Nr. 33) 503.

1033.

Iesniedzis priekšlikumus 262, 1033, pārejas formulas 920

Pārgrozījumi

15. marta

907.

iesniegt Saeimas

Pa z i ņ o ju m a

Dzelzītis, Hugo (zemn. sav.).

personīgā

Dzimis 1888. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, valsts zemes bankas pārvaldnieks.

komisijā,

saimniecības

103.

Pārgrozījumi likumā par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli (lik. chron. rād. Nr. 18) 405.

Ekspertējamo zivju un
chron. rād. Nr. 39) 730.

kontrole

(lik.

Papildinājums likumā par kartupeļu ievešanas un
šanas kontroli (lik. chron. rād. Nr. 45) 966.

izve-

Starpsauciens
Atvaļinājums

vēl

par balsošanas motiviem 938—939.
lietā

940.

Iesniedzis priekšlikumu

709, paziņojumu 938.

Starpsaucieni 10, 53 (2 reizes), 69, 120. 180, 186 (4 reizes), 187 (2 reizes), 305 (2 reizes), 307, 376 (3 reizes), 738,
761 (2 reizes), 762, 776, 788 (2 reizes), 820 (2 reizes), 821,
(6 reizes), 823, 857, 915, 916, 940.

izvešana uz ārzemēm (lik.

to pārstrādājumu

apstiprināšanai

Parakstījjs likumprojektu par papildinājumu agrārās reformas likuma (lik. chron. rād. Nr. 44) 15.

Referents pie likumiem:

Eksporta sviesta kontrole un
chron. cād. Nr. 19) 406--407.

(lik

pair papildinājumu agrārās reformas
likumprojekta
likuma (lik. chron. rād. Nr. 44) 15—17. 27—29.
priekšlikuma

II Saeimas deputāts.

kontrole

likumā
par zemes piešķiršanu Latvijas
(lik. chron. rād. Nr. 40) 817—819.

brīvības cīnītajiem

1929. g.

un to pārstrādājumu
730>—731.

chron. rad. Nr. 39)

neapstiprinātos tiesnešus 325.

Ievēlēts

ministra

_ Referents pie likuma par agrāras reformas likuma papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 44) 954, 965.

(2 pārejas form.), 921, 1033.

Pieprasījums izdot

darbinieks,
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II Saeimas deputāts.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron
rād. Nr. 4) 242—243, 853—855.

pārejas

Firkss, Vilhelms

Priekšsēdētāja aizrādījumi

326, 939.

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

1027.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un

6.

II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:

Dzenis, Antons (Latg. dem. zemn. apv.).
Dzimis 1893. gada 7. aprīlī, latvietis, nenobeigta
skolas izglītība, atvaļināts virsnieks.

345.
augst-

komisijā,

Izstājies

Referents

no

pie

juridiskā

komisijas,

Valsts budžets
rād. Nr. 4)

103.

Priekšsēdētāja

juridiskās 688.

valsts darbinieku
atalgojuma pārkārtošanai un
(lik. chron. rād. Nr. 62)
1016—1017, 1023^1024,

pie

587.

Dzimis 1885. gada 24. decembrī, latvietis, kara skolas un
atvaļināts pulkvedis-leitnants.

pašizglītība, lauksaimnieks ^
II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

komisijā,

sociālas likumdošanas

510.

likumiem:

Valsts budžets

1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.

rād, Nir. 4) 286, 893—894.
Pārgrozījums

aizrādījums

Ērglis, Jūlijs (zemn. sav.).

(,'ik. chron. rād. Nr. 49) 971—

974.

Runā

gadam (lik. chron.

1i ku m i e m:

Papildinājumu kreditlikumos
Krediti
uzlabošanai
1024, 1025.

1929./30, saimniecības

579^-588.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisiju
un citam sedem 717 (4 lietās), 718 (3 lietās), 721, 722, 727
(3 lietās), 728 (3 lietās).

I un II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 338—

likumā par valsts pabalstiem un kredītiem

no plūdiem un neražas cietušiem (lik. chron. rad. Nr. 9) 330—

Izstājies

no

komisijas,

sociālās

likumdošanas

416.
Iesniedzis

priekšlikumu 483.

Starpsauciens 847.

331.
925

Iesniedzis priekšlikumus
(3 priekšl.).

289, 331, 378, 908 (2 priekš!.).

Parakstījis likumprojektu pair papildinājumu
formas likumā (lik. chron. rād. Nr. 44) 15.
priekšlikumu

agrārās re-

atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru

709.
Runā no vietas 483.

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part.).
Dzimis 1870. gada 26. augustā,
glītība, kalnu inženiers.
Satversmes Sapulces

vācietis, augstskolas

iz-

loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās ('ik. chron. rād. Nr. 10) 388—391, 391, 393.

Runā pie dienas kārtības 320.

Eglītis, Arkādijs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis

1898. gada 7. janvārī, latvietis, garīgā semināra

un augstskolas agronomiskās fakultātes izglītība, Talsu apriņķa

Iesniedzis priekšlikumu 320.
Parakstījis
totalizatoru 709,

priekšlikumu

atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar
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Jukšinskis, Antons

Grantskalns, Eduards

Krediti

(zemn. sav.).

Grantskalns, Eduards

uzlabošanai

Dzimis 1881. gada 23. decembrī, latvietis, vidusskolas izglītība, lauksaimnieks.
Satversmes Sapulces loceklis, I

un II Saeimas deputāts.

R unā pie likuma par Krustpils

pilsētas administratīvām

priekšlikumu

Gulbis, Vilis (zemn. sav.).
Dzimis 1890. gada 24 septembrī, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms.

dienas

saimniecības gadam (lik. chron.

par

Izslēgts uz

46—47.

Pārgrozījums likumā par sēklas iegādāšanu lauksaimnieku vajadzībām (lik. chron. rād, Nr. 5) 103—104, 117—118.

par

priekšlikumus

(lik.

17, 427, 557, 558.

5 Saeimas sēdēm 69.

no Saeimas, tās komisiju

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
Pieprasījums izdot tiesāšanai

14.

Priekšsēdētājs ņem vārdu 68, lūdz atstāt runātāja tribini
68, lūdz atstāt sēžu zāli 69.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 68 (3 reizes), 69', 376 (2 reizes),

425.
Izved no Saeimas sēžu zāles 69.

chron.

sēklas fondu (lik. chron. rād.

Jeļisejevs, Grigorijs

(vecticībn.).

1896. gada 23. februārī, krievs, vidusskolas izglītī-

Dzimis

ba, skolotājs.
Iesniedzis priekšlikumus

6, 45, 835, 913, pārejas formulu

119.

101, 510, 777.

Parakstījis jautājumu par
(lik. chron. rād. Nr. 3) 380.

Hans, Džons (vācu balt. part.).
Dzimis

reformas

un citām sēdēm 726.

rād. Nr. 9) 328, 330, 331.

Iesniedzis

agrārās

valsts pabalstiem un kredītiem

neražas cietušiem iedzīvotājiem
likumā

par

(jaut. chron. rād. Nr. 9) 770.

segšanai 1929./30.

73—81, 150, 246, 261—262, ,271, 288, 289, 290, 673—

Papildinājums
Nr. 12) 396—397.

1i k u m p'r o j e k t u

Runā no vietas 69 (9 reizes).

.674, 828—832, 835, 866, 890, 902, 903—904, 908', 909—910', 911,
912, 913, 914, 921.

Pārgrozījums likumā

714.

kārtības

Starpsaucieni

Dažu slēgtu 1928./29. saimniecības gada papildu _ budžeta
kreditu izlietošanas tiesību atjaunošana (lik. chron. riad. Nr. 2)
47^48.

no plūdiem un

chron. rād.

jautājumus:
Bijušā sūtņa Maskavā Ozola bagāža (jaut. chron. rād.
Nr. 7) 768.
Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 8) 768.
Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs» izdošanai

pie likumiem:

' Iepriekšējie kredīti ārkārtējo izdevumu
saimniecības gadam (lik. chron. rād. Nr. 1)

rād. Nr. 4)

vajāšanu (jaut.

skolēnu

un

Iesniedzis priekšlikumus 430, 486, 713.

Tautas Padomes loceklis.

Valsts budžets 1929./30.

par

jautājuma

Parakstījis
aizsardzību 322.

6.

Starpsaucieni 653, 857, 868.

Referents

valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai
1022—1023.
(lik. chron. rād. Nr. 63)

v Nr. 8) 769^770.

robežām (lik. chron. rād. Nr. 33) 501, 503—504.
Iesniedzis

24

naudas

noguldījumu

atmaksu

priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru

1869. gada 1. novembrī, vācietis, augstskolas iz-

771.

glītība, Liepājas biržas komitejas sindiks.
i

Saeimas sekretāra I biedrs

Runā pie valsts budžeta
(lik. chron. rād. Nr. 4) 233.

1929./30. saimniecības

gadam

rād. Nr. 33)

votājiem (lik. chron. rād. Nr. 9) 331.

pieprasījuma

priekšlikuma atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru

par grozījumiem preses likumā

robežās

(lik.

chron.

par senāta 1929. g.

15. marta lēmu-

766.
Bij. sūtņa Maskavā Ozola bagāža (jaut. chron. rad. Nr. 7)
768.
Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 8) 768.
Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs»

izdošanai

(jaut, chron. rād. Nr. 9) 770.

? Starpsauciens 211.

Jankus, Oskars

administratīvās

Parakstījis jautājumus:
Strādnieku sapulču aizliegšana (jaut. chron. rād. Nr. 6)

priekšlikumu atļaut Rīsrjā atvērt hipodromu ar totalizatoru

(atsauc savu parakstu).

pilsētas
505.

mu (piepr. chron. 'rād. Nr. 1) 168.

777.

Iesniedzis priekšlikumu 331, paziņojumu 771.

gadam (lik. -chron.

357, 430, 828.

Krustpils
likumā par valsts pa-

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības

rād. Nr. 4)

balstiem un kredītiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzī-

771

pie

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 70—
73, 464.

I un II Saeimas deputāts.
par pārgrozījumu

pamatskolas izglī-

tība, galdnieks.
Runā

Dzimis 1884. gada 23. septembrī, latvietis,
vidusskolas
izglītība, pašvaldību darbinieks, zemkopības ministra biedrs.

likumprojektu
Parakstījis
(lik. chron. rād. Nr. 70) 542.

1906. gada 25'. maijā, krievs,

Dzimis

Ivbulis, Staņislavs (krist. zemn. un kat. part.).

Runā pie likuma

(strādn. un zemn. frakc).

Jeršovs, Leonīds

I un II Saeimas deputāts.

Starpsauciens 428.

Priekšsēdētāja aizrādījums 72.

(strādn. un zemn. frakc).

Pieprasījumi izdot tiesāšanai

14, 379.

Dzimis

1905. gada 4. janvārī, latvietis, Latvijas Universitātes students, sabiedrisks darbinieks.

Runā

pie

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 62—

,

Jukšinskis, Antons (krist. zemn. un kat. part.).

likumiem:

Dzimis

1902. gadā, latvietis,

69.

tājs.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 237—239, 286—288, 369'—376, 423—436, 602—606.

Ievēlēts
komisijā,
niecības 103 (neievēl).

vidusskolas izglītība, skololauksaimniecības

688,

saim-

25

Kalniņš,

Juraševskis, Pēteris

Runā pie valsts budžeta 1929./30.
(lik. chron. rād. Nr. 4) 900—901.
Iesniedzis priekšlikumu

saimniecības

gadam

910, paziņojumu 771.

Parakstījis priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu un

Parakstījis pieprasījumu par senāta 1929.
lēmumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

komisiju

Satversmes Sapulces loceklis,

Dzimis 1872. gada 5. aprilī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts un notārs.

Ievēlēts

Referents

civil-

un civilprocesa

likumos

(lik. chron.

likuma papildinājums (lik.

chron. rād.

Johana Kristapa barona Vērmaņa Stalbē testamenta noteikumu atcelšana (lik. chron. rād. Nr. 53) 990'—991.
Pētera Jāņa dēla Purgaiļa testamenta noteikumu

grozī-

šana (lik. chron. rād. Nr. 54) 991.
pie
likuma
par zinātniskās
Runā
institūtu (lik. chron. rād. Nr. 30) 494.

tiesekspertizes

Papildinājums agrārās reformas
Nr. 44) 25—27.
Grozījumi preses likumā
pieprasījuma

likumā

(lik. chron. rād.

(lik. chron. rād. Nr. 70) 542.

par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu

(piepr. chron. rād. Nr. 1) 166—167.
Iesniedzis priekšlikumus 29, 130, 495 (2 priekš!.).
Parakstījis likumprojektu par grozījumiem preses likumā
(lik. chron. rād. Nr. 70) 542,
176 (2 reizes).

Dzimis 1876. gada 12. novembrī, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms, redaktors.

Tautas Padomes iin Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
k o m i si j ā, publisko tiesību 709.

Parakstījis priekšlikumu
ar totalizatoru 709.

atļaut

Rīgā

atvērt

hipodromu

Pieprasījums izdot tiesāšanai 14.

Kalniņš, Bruno (soc. dem.).
Dzimis 1899, gada 2. maijā, latvietis, Latvijas Universitātes students, žurnālists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
komisijā, publisko tiesību 709.

pie likumiem:

un
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par izrādēm
izrīkojumiem (lik. chron. rād. Nr. 26) 483^84, 487, 779, 781.
dairba organizācijas
pro.vispārējās konferences 7. sesijā pieņemtais konvencijas
jekts par atlīdzību profesionālu slimību gadījumos (lik. chron.
rād. Nr. 48) 969.

Tautu

Savienības

starptautiskās

Runā pie likumiem:
gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 292—301, 426—430, 513—520, 867—«75,

Var' sts budžets 1929./30. saimniecības

Pārgrozījumi dažos civilprocesa likumu pantos un Latgalē
spēkā esošos civillikumos' (lik. chron. rād. Nr. 29) 492.
Pārgrozījumi likumā
36) 709^-710.

par darba laiku (lik. chron. rād. Nr.

Pārgrozījums likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 37)
711.
pārvēršana

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās konferences 7. sesijā pieņemtais konvencijas projekts
par atlīdzību
.Nr. 48) 969.

profesionālu slimību

gadījumos (lik. chron.

rad.

Tautu Savienības starptauti skās darba organizācijas vispārējās konferences 3, sesijā pieņemtais konvencijas projekts
par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadījumos
bas darbā (lik. chron. rād. Nr. 58) 1004.

lauksaimniecī-

Tautu Savienības starptautiskās dairba organizācijas vispārējās konferences 10. sesijā pieņemtais konvencijas projekts
par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku un kalpotāju apdrošināšanu sliimības gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 59) 1005—1006.

Iesniedzis

priekšlikumus

45, 320, 378, 460, 461, 713 (2

priekšl.), 911.
Starpsaucieni 157, 299.

Kalniņš, Pauls (soc. dem.).

Iesniedzis priekšlikumu 777.

Referents

gadījumos

Runā pie likuma par pārgrozījumu likumā par lauku ie.dzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rad.
Nr. 16) 402—403.

Kalniņš, Augusts (zemn. sav.).

Ievēlē ts

kriminalvajāšanas

Admlmtistrativā kārtā -uzlikto haudas sodu
arestā (lik. chron. rād. Nr. 38) 712, 713.

likumprojektiem:

Ievēlēts

A'gas izmaksa karavīriem

strādnieku un citu algotu
gadījumos (lik. chron. rad.

Cik. chron. rād. Nr. 27) 489.

Agrārās reformas
Nr. 44) 953, 964, 965.

Starpsaucieni

komisijā, juridiskā 103.

Pārgrozījums noteikumos, par
darbinieku nodrošināšanu slimības
Nr. 22) 477—478. ?

103.

pie likumiem:

Pārgrozījumi
rād. Nr. 11) 394.

I un II Saeimas deputāts.

Referents pie likumiem:

Tautas Padomes loceklis, II Saeimas sekretārs.
juridiskā

marta

Dzimis 1894. gada 2. novembrī, latvietis, augstskolas Izglītība, zvērināts advokāts.

Juraševskis, Pēteris (dem. centrs).

komisijā,

15

Kalniņš, Nikolajs (soc. dem.).

citām sēdēm 729.

Ievēlēts

g.

159, 350, 425, 592 (2 reizes), 727, 877.

Starpsaucieni

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās
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Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 793—798.

totalizatoru 771 (atsauc savu parakstu).
un

Pauls

Dzimis 1872, gada 3. martā, latvietis, augstskolas izglītība, ārsts.
'

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas priekšsēdētājs.
Saeimas priekšsēdētājs.
Aizrādījumi deputātiem 72, 90, 96, 119, 165, 208 (2 reizes) 210 213 215, 221, 226, 230, 232, 236, 245, 305 (2 reizes),
'
336 343, 376 (2 reizes), 425 (2 reizes), 444, 447, 452 (2 .reizes),
506^ 527, 585. 587, 631, 634, 662, 736, 782, 920, 939.

Sauc deputātus pie kārtības 306, 724.
Paskaidrojumi 6, 29, 30, 38, 45, 103, 189, 268, 327, 384, 386,
388, 547, 709, 768, 770 (2 reizes), 927, 931, 938.

10, 11, 13, 189, 289,
901,
902, 903, 904, 908^909, 911, 914, 937, 948, 950, 966, 976, 978^Paskaidrojumi

pie

balsošanas 7, 8,

321,' 327, 332, 378, 395, 430, 506, 675, 714, 777, 867, 894,
'
979 1024.

Svinīga runa

1929. gada 1. maijā

417—420.

Kaļļistratovs, Meletijs (vecticībn.).
Dzimis 1896. gada 2. maijā, krievs, skolotāju semināra izglītība, pamatskolas pārzinis,
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Kauliņš, Jānis

Laicens, Linards

l Saeimas deputāts, II Saeimas sekretāra I biedrs.
Runā

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.

pie (likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rād. Nr. 4) 137, 308, 825, 890.

Ievēlēts
gadam (lik.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu

Runā

chron.

Latvijas brī-

vības cīnītajiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 813.

352.

Pieprasījumi izdot tiesāšanai 14 (2 lietās).

Dzimis 1889. gada 10. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība, valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks.

Kirilovs, Stepans (pareiztic. un vectic. vēl. un
apv. kr. org.).

rād.

likumprojekta
Nr. 66) 697—698.

par arodu

Parakstījis

jautājumu

pair

naudas

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības
Priekšsēdētāja

un papildinājumi likumā par izrādēm un iz-

Kviesis, Alberts

brī-

Kirediti Valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai
uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 1017—1018.

un

chron.

noguldījumu

atmaksu

350.

no Saeimas, tās komisiju

(zemn. sav.).

1881. gada 23. decembrī,
izglītība, tiesu palātas priekšsēdētājs .

latvietis,

augstskolas

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I Saeimas deputāts, II Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.
Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

(lik. chron. rād. Nr. 26) 780.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas
vības cīnītajiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 790—792.

(lik.

aizrādījums 527.

Dzimis

likumiem:

Aizrādījumi
540, 644, 648,

deputātiem 68 (3 reizes), 69, 177 (2 reizes),

Sauc deputātus

pie kārtības 350.

Ņem deputātam vārdu 68.

likumprojekta

par kredītiem valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62)
906.

Uzaicina

deputātu atstāt runātāju tribini 68; sēdi 68.

Paskaidrojumi- 68.

Iesniedzis priekšlikumus 29, 939, 1024.

Paskaidrojumi pie balsošanas 117, 486, 934^-935, 935', 936.

Parakstījis likumprojektus:
Papildinājums agrārās reformas likumā (lik. chron.

mācekļiem

(jaut. chron. rād. Nr. 3) 380.

izglī-

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 266—267.
Pārgrozījumi

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 345—

Izdots_ tļesāšanai, neatstādinot
un citam sedem 715.

Kiršteins, Kārlis (dem. centrs).

rīkojumiem

709.

Iesniedzis priekš ikumu 527.

Dzimis _ 1877. gada 11. jūlijā, krievs, pilsētas skolas izglītība, skolotājs, lauksaimnieks.

pie

tiesību

publisko

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par izrādēm un izrīkojumiem (lik. chron. rād. Nr. 26) 484—485.

Kauliņš, Jānis (jaunsaimn. un sīkgr. part.).

Dzimis 1890. gada 30. maijā. latvietis, augstskolas
tība, Latvijas Universitātes docents.

komisijā,

pie

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4)
137—140, 520^—528.

Iesniedzis priekšlikumu 936.

Runā
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Ievēlēts

rād.

Nr. 44) 15.
Grozījumi preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 70) 542.

komisijā,

juridiskā

103.

Referents pie Hkuma par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumu (lik. chron. rad. Nr. 35) 576—578.
Iesniedzis priekšlikumu 688.

Starpsauciens 907.

Atvaļinājums 321.

Klīve, Ādolfs (zemn. sav.).

Laicens, Linards (strādn. un zemn. frakc).

Dzimis 1888. gada 3. jūnijā, latvietis, augstskolas izglītība,

Dzimis

lauksaimnieks.

1883.

gada

16. novembrī,

latvietis,
nenobeigta
darbinieks.

augstskolas izglītība, rakstnieks^ pašvaldību
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.

Ievēlēts
Runā

Starpsaucieni 344', 369, 583, 584.

pie

komisijā, juridiskā 103.
likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik.

Korņiļjevs, Jānis (Latv. pag. un apr. pašv. krievu
darb. sav.).
Dzimis 1901. gada 13. novembrī, krievs, vidusskolas izglītība, zemkopis.

Kullītis, Jēkabs (nac. bloks).
Dzimis 1890. gada 24. martā, latvietis, augstskolas izglītība, mācītājs.

x

Valsts budžets 1929'./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 127—130, 365—369, 534^-540, 616—619, 875— 878.
likumprojektiem:

1929. g. iekšējais ceļu aizņēmums ar prēmijām (lik. chron.
rād. Nr. 71) 707—708.
Sodu likumu 100. un
rād. Nr. 80) 9—10.

I Saeimas deputāts.
Parakstījis likumprojektu par 1929. g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rād. Nr. 71) 703.
Starpsaucieni

Agrārās reformas

Dzimis 1884. gada 1. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītī-

ba, ārsts, rakstnieks.

128. pantu pārgrozījumi (lik. chron.

aizsardzība

302—323.

pieprasījuma
par senāta 1929. g.
mumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 153'—155.

179, 350'.

Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs (neatkar, soc).

chron. rād, Nr. 3) 77—

182.

15. marta

lē-

jautājumiem:
Bij. sūtņa Maskavā Ozola bagāža (jaut. chron. rād. Nr. 7)
768.

Paziņojuma neizsniegšana «Maizes, un Darbs»
(jaut. chron. cād. Nr. 9) 770.

izdošanai

'

29

Laimiņš, Eduards
priekšlikuma

talizatoru

atļaut Rīga atvērt hipodromu

776.

priekšlikuma,
paziņojuma
Iesniedzis

Miezis, Ernests

prezidija

par

likumprojektu

Parakstījis pieprasījumu
par senāta 1929. g.
Jēmumu {piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

jautājumu par transitpreču sūtījumu
šanu (jaut. chron. rād. Nr. 4) 385.

motiviem

729.

sapulču

par agrārās retormas aizsardzī-

aizdegšana (jaut.

Pieprasījumi

Bij. sūtņa Maskavā Ozola bagāža (jaut. chron. rād. Nr. 7)
768.

Pieprasījums

aizrādījumi!

Runā pie

likumprojektu

891,

par

1011,

1012

pārgrozījumiem

ievedmuitas tarifā (lik. chron. rād. Nr. 72) 708.
pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.
jautājumus:

Dzimis 1882. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas izglīdocents,
iekšlietu ministrs.
komisijā,

Transitpreču sūtījumu izdevumu izlīdzināšana (jaut. chron.
rād. Nr. 4) 385.
Plūdos un no neražas cietušo

iedzīvotāju

pabalstīšana

(lik. chron. rād. Nr. 5) 387.

publisko tiesību 709.

Starpsaucieni 90 (2 reizes).

uz jautājumiem:

Priekšsēdētāja

Aresti Daugavpilī, Ventspilī un citur (jaut. chron. rād. Nr.
2) 169—170.
aizliegšana (jaut.

chron.

Dzimis

neizsniegšana «Maizes

un Darbs» izdoša-

aizrādījums 90.

Maizels, Noijs

rād. Nr. 6)

768.
Paziņojuma

#

priekšlikumus 210, 323, 709,

Parakstījis

14.

glītība, Latvijas Universitātes

Strādnieku sapulču

speciāla aroda

'ikuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem

Iesniedzis
(2 priekš!.).

Laimiņš. Eduards (zemn. sav.).

Atbild

(soc dem.).

muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 60) 1009—1011.

Atvaļinājums 926.

Ievēlēts

14 (2 lietās).

Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis,
izglītība, kooperācijas darbinieks.

izdošanai

177, 540.

izdot tiesāšanai

izlīdzinā-

I un II Saeimas deputāts.

Runā no vietas 10.
Priekšsēdētāja

izdot tiesāšanai

Lorencs, Klāvs

chron. rād. Nr. 6)

766.

Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 8) 768.
Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs»
(jaut. chron. rad. Nr. 9) 770.

izdevumu

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisiju
un citām sēdēm 715, 716 (2 lietās), 729.

jautājumus:

Strādnieku

15. marta

Starpsauciens 295.

101, 430', 486, 674, 709', 713,

paziņojumu 729.
Parakstījis
bu 322.

to-

69—70.

balsošanas

priekšlikumus 10,

ar

30

(Bunds).

1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas izglītība,

ārsts.

nai (jaut. chron. rād. Nr. 9) 929—930.
I un II Saeimas deputāts.

Runā

Lazersons, Maksis (Ceire-Cion).
Dzimis 1887. gada 1. februārī, žīds, augstskolas izglītība,
jurists, profesors krievu universitātes kursos Rīgā.

Referents

komisijā,

Priekšsēdētāja aizrādījums 631.

publisko tiesību

709.

Atvaļinājums 511.

pie likumiem:

Menderis, Fricis (soc. dem.).

Pārgrozījums sodu likumos (lik. chron. rād. Nr. 23) 478^-

Dzimis
Satiksmes ministrijas
479—480, 481.

iekārta

(lik.

chron. rād. Nr. 24)

pie likuma

robežām (lik.
Iesniedzis

par Krustpils pilsētas
chron. rād. Nr. 33) 502L—503;

administratīvām

Lejiņš, Pauls (soc. dem.).
Dzimis 1886. gada 4. janvārī, latvietis, augstskolas izglītība, pašvaldību darbinieks.

pie

Dažu slēgtu
kreditu izlietošanas
48.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces
II Saeimas deputāts.

komisijā, juridiskā

loceklis,

I un

103.

starptautisReferents pie likuma par Tautu Savienības
kās darba organizācijas vispārējās konferences 3. sesija pieņemto konvencijas projekto par atlīdzību strādniekiem nelai(lik.
chron. rad.
lauksaimniecības
darba
mes gadījumos
Nr. 58) 1004.

181 (2 reizes), 582, 628.

Tautas Padomes loceklis,. I un II

1885. gada 20. augustā, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

Ievēlēts

priekšlikumu 541.

Starpsaucieni

'Runā

gadam

Starpsaucieni 288, 631 (3 reizes).

479.

Runā

saimniecības

Iiesniedzis priekšlikumus 13, 507.

I un II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

pie valsts budžeta 1929./30.

,(lik. chron. rād. Nr. 4) 430.

Runā pie likuma par papildinājumiem kriminālprocesa likumos (lik. chron. rād. Nr. 51) 986—988.
Parakstījis jautājumu par transitpreču sūtījumu izdevumu
izlīdzināšanu (jaut. chron. rād. Nr. 4) 385.

Saeimas deputāts.

likumiem:

Miezis, Ernests (strādn. un zemn. frakc).

1928./29'. saimniecības gada papildu budžeta

tiesību atjaunošana (lik. chron. rad. Nr. 2)

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam
rād. Nr. 4) 882—886.

(lik. chron.

jautājuma par transitpreču sūtījumu izdevumu
dzināšanu (jaut. chron. rād. Nr. 4) 385—386, 571—572,

Iesniedzis priekšlikumu 570.

izlī-

Dzimis 1884. gada 14. janvārī, latvietis, pamatskolas un
pašizglītība, dzelzgriezējs.
Parakstījis
aizsardzību 322.

ltfkumprojektiu

. jautāju m u s:
Strādnieku sapulču aizliegšana
766,

par

agrārās

reformas

(jaut. chron. rād.

Nir. 6)
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Mīlbergs, Gotfrīds

Bij. sūtņa
Nr. 7) 768.

Maskava

Ozola

(jaut.

bagāža

chron.

«Maizes un Darbs»

Paziņojuma neizsniegšana
(jaut. chron. rād. Nr. 9) 770.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
un citām sēdēm 725 (2 lietās).

Nuroks, Markus (Mizrachi).

rad.

I Saeimas deputāts.
izdošanai

no Saeimas, tās komisiju

Dzimis 1887. gada 13. janvārī, latvietis, vidusskolas izglī-

tībai, rakstnieks-publiicists.

totaliza-

Dzimis 1899. gada 25. martā, latvietis, vidusskolas izglītība, Latvijas Universitātes students.

tiesību

709.

Runā

likumiem:

Alga s izmaksa karavīriem
(lik. chron. cād. Nr. 27) 489.

kriminalvajāšanas

gadījumos

'ikumā

421, 422, 422—423,

ziņojumiem, redakcijas komisijas
423, 734, 778, 782, 784.

likumiem:

466.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4)
140—144, 267—268, 270—271, 361—365, 430,
606—610, 739—746, 832—833, 863—866.
Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas
vības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 807.

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 57—59.
gadam (lik. chron.

budžets

1929'./30. saimniecības
rād. Nr. 4) 315—318, 833—834, 878—882.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā
izrīkojumiem (lik. chron. rād. Nr. 26) 780.

par

rād.

totalizatoru

775—776.

Iesniedzis priekšlikumus 101,. 263 (2 priekšl.), 271, pārejas
formulas 918 (4 pārejas form.), 919, 939, 1025.
jautājumu par nauda s noguldījumu

Parakstījis

Pārgrozījum s likumā par zemes ceļiem (Jik. chron.
Nr. 20) 411, 414, 782—783:

brī-

Kredīti va.sts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 1019.
priekšlikumiem: 102.
atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar

likumiem:

Pārgrozījumi likumā par

pie

Pārgrozījumi preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 464—

pārgrozījumos un papildinājumos
Pārgrozījumi
par kara skolu (lik. chron. rād. Nr. 52) 989.

Valsts

ar

II Saeimas deputāts.
publisko

komisijā,

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par kara skolu (lik.
chron. rād. Nr. 21) 470—471.

Runā pie

atvērt hipodromu

Opvncans, Jānis (Latg. soc. zemn. un str. part.).

II Saeimas deputāts.

pie

510.

Parakstījis likumprojektu par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 35) 102.

Mīlbergs, Gotfrīds (jaunsaimn. un sīkgr. part.).

Referents

priekšlikumu

Iesniedzis

priekšlikumu atļaut Rīgā
toru 709.

Pieprasījums izdo . t tiesāšanai 688.

Ievēll'ēts

1.872. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,

Dzimis
rabins.

Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 8) 768.
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Pabērzs, Sebastjāns

'

_

atmaksu

(jaut. chron. rād. Nr. 3) 380.
Starpsauciens 818.

izrādēm

un

zemes piešķiršanu Latvijas

brī-

vības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 798—802.
pi eptr a sī j u m a par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 167—168.
dienas

kārtības

460.

Iesniedzis

priekšlikumus 412, 415, 460, 488 (noņem), 925,

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisijas
un citām sēdēm 722, 723 (3 lietās), 729'.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 512.

Ozoliņš, Gustavs (zemn. sav.).
Dzimis 1865. gada 28. aprilī, latvietis, draudzes skolas un
pašizglītība, zemkopis.
Iesniedzis priekšlikumus 6, 45.

990.
Parakstījis
likumprojektu par papi'dinājumu
formas likumā (lik. chron. rād. Nr. 44) 15.

agrārās re-

Ozoliņš, Lūkass (La'tg. krist. zemn. un kat. part.).

Starpsaucieni 344, 423, 815, 822, 823.

Dzimis 1879. gada 10. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglītība, pamatskolu inspektors.

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 803.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
un citām sēdēm 719 (2 lietās), 720.

Muižnieks, Izidors

no Saeimas, tās komisiju

Dzimis 1899. gada 5. jūlijā, latvietis, Latvijas Universitātes students, revidenta palīgs valsts kontrolē.
Pie likuma par Krustpil s pilsētas administratīvām robežām (lik. chron. rād. Nr. 33) 498—499, 506.
Referents

Runā pie likuma par kreditiem va'sts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 1022.
Parakstījis pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

Runā no vietas 506.

Nuroks, Arons (Mizrachi).

Dzimis 1891. gada 30. jūlijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētaja biedrs.
Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts
Iesniedzis

komisijā, publisko tiesību 709.

priekšlikumus 912, 930.

Parakstījis likumprojektu par Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumu (lik. chron. rād. Nr. 35) 102.
priekšlikumu
toru 771.

atļaut Rīgā

atvērt hipodromu

ar

totaliza-

Pabērzs, Sebastjāns (progr. tautas apv.).

Dzimis 1875. gada 22. oktobrī, žīds, augstskolas izglītība,
rabīns.
Satversmes Sapulces loceklis.

s

deputāts.

Pabērzs, Juris (progr. tautas apv.).

(soc. dem.).

Runā pie valsts budžeta 1929./30.
(lik. chron. rād. Nr. 4) 862.
Iesniedzi
priekšlikumu 891,

II Saeimas

saimniecības

gadam

Dzimis

1889. gada 9. jūnijā, latvietis,

pašizglītība, lauk-

saimnieks.

Runā pie priekšlikuma atļaut Rīgā atvērt hipodromu
totalizatoru 774—775.
Iesniedzis priekšlikumus 510, 777.

ar

33

Pusuls, Voldemārs

Reinchards, Gustavs

Parakstījis priekšlikumu atļaut Rīga atvērt hipodromu
totalizatoru 709.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
un citām sēdēm 719.

ar

Padomes loceklis.

Ievēlēts

no Saeimas, tās komisiju

komisijā, juridiskā

103.

Referents pie (ikuma par pārgrozījumu likumā par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas li-

kumu (lik. chron. rād. Nr. 50) 979.

Pastors, Alfons (krist. zemn. un kat. part.).
Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta
skolas izglītība, garīdznieks.

Tautas

34

augst-

Runā pie likuma par agrārās reformas likuma papildinājumu (lik. chron. rād. Nr. 44) 962—963, 965.
Iesniedzis

priekšlikumu

965.

II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

komisijā,

Izstājies

juridiskā

komisijas,

no

Radziņš, Eduards (soc. dem.).

688.
lauksaimniecības

688.

Referents pie likuma par pensijām bij. Krievijas pensionāriem (lik. chron. rād. Nr. 63) 1026.
pie

Runā

Dzimis 1886. gada 2. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglītība, pašvaldību

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 462—
464.
Valsts budžets

1929./30. saimniecības

gadam (ik. chron.

rād. Nr. 4) 894.

Runā

pie

908, pārejas formulu 914.

Valsts

budžets

1929./30. saimniecības

gadam (lik. chron.

rād. Nr. 4) 599—602.
Pārgrozījumi

un papi'dinājumi likumā par alkoholu satu-

chron. rād. Nr. 43) 948—949, 950—951.
priekšlikuma

Starpsaucieni 207, 466.

tiesu iekārtas likumos

916.

Rainis-Pliekšans, Jānis (soc. dem.).
Dzimis

likumiem:

Papildinājums kreditlikumos

vēl

Starpsaucieni 620 (2 reizes), 621, 622 (2 reizes).

komisijā, juridiskā 103.

Pārgrozījumi
Nr. 46) 967.

apstiprināšanai

Parakstījis pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.

pie

Saeimas

Iesniedzis priekšlikumus 378, 951, pārejas formulu

Dzimis 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.

Ievēlēts

iesniegt

neapstiprinātos tiesnešus 327.

Pauļuks, Kārlis (zemn. sav.).

1865, gada 11. septembrī, latvietis, augstskolas i«.

glītība, dzejnieks.
(lik.

chron.

rād.

Satversmes Sapulces

Dzimis

4i ņ 08 u m.a, pieprasījumu komisijas, pie pieprasījuma
par Valkas-Ipiķu dzelzceļa līnijas pārņemšanu valsts īpašumā
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 170—172, 176'—177.
pie likuma par agrārās reformas likuma papildinā-

jumu (lik. chron. rād. Nr. 44) 965.

loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Rancans, Antons (krist. zemn. un kat. part.).

(lik. chron. rād. Nr. 49) 974,

975.

Runā

likumiem:

rošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik.

Iesniedzis priekšlikumu

Referents

darbinieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un Ii
Saeimas depuiats.

1897. gada 25. jūnijā, latvietis, Latvijas

Universi-

tātes students.
II Saeimas deputāts.
Parakstījis

priekšlikumus atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar

tota'izatoru 709.

dienas.kārtības 925,

Starpsauciens 760.

Iesniedzis priekšlikumus 378, 483, 924, 965.

Rancans. Jezups (krist. zemn. un kat. part.).

Piguļevskis, Vladimirs (soc. dem.).
Dzimis 1889. gada 11. martā, baltkrievs, nenobeigta augstskolas izglītība, baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieks.

Runā pie valsts budžeta 1929./30.
(lik. chfon. rād. Nr. 4) 355—357, 616.

saimniecības

gadam

Parakstījis pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

Dzimis 1886. gada 25. oktobrī, ,.atvietis, garīgas akadēmijas izglītība, Rīgas semināra profesors un rektors, Latvijas
katoļu biskaps.
Tautas Padomes loceklis, I Saeimas deputāts un II Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.
Saeimas priekšsēdētāja II biedrs.
Aizrādījumi deputātiem 187 (2 reizes), 284, 800 (2 reizes),
802.
Sauc pie kārtības deputātus 802—803.

Pommers, Jānis (pareizie un vectic. vēl. un
apv. krievu org.).
Dzimis 1876. gada 6. janvārī, ' latvietis, augstskolas izglītība, Latvijas pareizticīgo arķibiskaps.
II Saeimas deputāts.
Referents pie likuma par Tautu Savienības starptautiskās
darba organizācijas vispārējās konferences 10. sesija pieņemto
konvencijas projektu par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku un kalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron.
rād. Nr. 59) 1006.

Starpsaucieni 341, 342, 344, 345.

Pusulis, Voldemārs (vācu-balt. part.).
Dzimis

1884. gada 5. janvārī, vācietis, augsskolas izglītī-

ba, zvērināts advokāts.

Paskaidrojums 288.
Referents pie likuma par papildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēterburgas starptautiskai telegrāfa konvencijai pievienotā starptautiskā dienesta reglamentā
caurlūkojums) (lik. chron. rād. Nr. 57) 1000.

(1925.

g. Parisēs

Iesniedzis priekšlikumus 483, 688 (2 priekš!.).

Reinhards, Gustavs (nac. bloks).
Dzimis 1868. gada 26. aprilī, latvietis, augstskolas izglītība, ārsts, Latvijas Universitātes privātdocents.
Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Runā

pie

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam

rād. Nr. 4) 233—237, 245—246, 623—634.

(lik. chron.
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Skujenieks, Marģers

Rimbenieks, Ēvalds
I un II Saeimas deputāts.

Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik.
chron. rād. Nr. 43) 944—946, 951.

likumprojekta
par
rād. Nr. 66) 6'98—699, 702.
priekšlikuma,
totalizatoru 771—772.

arodu

mācekļiem

(lik.

chron.
ar

hipodromu

atļaut Rīgā atvērt

Starpsaucieni 209, 221, 241 (2 reizes), 244, 350, 442, 443
(3 reizes), 444 (6 reizes), 449, 450, 523, 528 (2 reizes), 580 (2
reizes), 581, 583 (2 reizes), 584, 585 (2 reizes), 636 (7 reizes),
637 (5 reizes), 641, 643. 645, 692, 773, 809, 947 (2 reizes).
Priekšsēdētāja

236, 444 (2 reizes), 585,

aizrādījumi

Referents

Pi c

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 468—
469.
Pārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju
nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 16) 402, 404.
deputātu lietu izmeklēšanas komisijas 714,

atzinumiem

Iesniedzis priekšlikumus 631, 709, 924, 974.
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715, 715^716, 716, 717, 717—718, 718,
722, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729.
Atbild uz jautājumiem:
Strādnieku atlaišana Liepājas
rād. Nr. 1) 168—169.

«31.

719',

720,

721,

721—

drāšu fabrikā (jaut. chron.

Algu paaugstināšana vafsts darbiniekiem (jaut. chron. rād.

Nr. 10) 926—927.

Rimbenieks, Ēvalds (krist, darba laužu sav.).
Dzimis 1888. gada 10. aprīlī, latvietis, pašizglītība, bij. Lie-

kā m i n i s t r i s pie likumprojekta par kredītiem
Runā
valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik.
chron. rād. Nr. 62) 903—904.

pājas pilsētas galva.
Referents

kā

likumiem:

Pie

Latviju
un
starp
Tirdzniecības
serbu, kroatu un slovēņu karalisti (lik. chron. rad. Nr. 55) 992.
un kuģniecības

Muitas tarifa piemērošana
chron. rād. Nr. 61) 1015—1016.

līgums

Lietuvas

ražojumiem

(ik.

Valsts budžets
rād. Nr. 4) 902.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.

Dzimis 1887. gada 5. decembrī, latvietis, elementārā izglī-

Runā

tība, tautskolotājs.

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 466—
468.
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik.
rād. Nr. 4) 678—686, .855—858, 899'—900.

Pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rād. Nr. 26)

pārejas

kārtības
formulas

izdošanu ārvalst-

par senāta 1929. g. 15. marta 'ēmurnu
pieprasījuma
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 38—44.

Parakstījis likumprojektu par arodu mācekļiem (lik. chron.
rād. Nr. 66) 691.

Dzimis 1885. gada 15. novembrī, latvietis, augstskolas izglītība, mācītājs un skolotājs.
I Saeimas deputāts.

921—922.

(lik.
par
arodu
mācekļiem
Parakstījis likumprojektu
chron. rād. Nr. 66) 691.
pieprasījumu par senāta 1929. g. 15. marta lēmumu (piepr.

chron. rād. Nr. 1) 29.
par

Sanders, Visvalds (nac bloks).

151,460—461.

Iesniedzis priekšlikumus 13 (2 priekšl.), 320, 321, 430, 461,
487, 570', 779 (3 priekšl., 1 noņem.), 910, 912 (2 priekšl.),
911, 927, 934 (2 priekšl.), 935. 1029 (2 _ priekš..), 1030 (2 priekšl.),
1031, pārejas formulas 916, 917 (4 pārejas form.), 919, 921.

jautājumu

transitpreču sūtījumu

chron.

Iesniedzis priekšlikumus 323, 777, 927.

niekiem (Lik. chron. rād. Nr. 68) 12—13.
dienas

gadam (lik.

chron.

likumā par izrādēm un iz485—486, 487, 778—779,

par darba atļauju

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rād. Nr. 4) 92—102, 279—286.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem ('ik . chron. rād. Nr. 40) 821—823, 932—933, 937.

likumprojekta

pie

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 50—57.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

rīkojumiem
779, 780'.

priekšlikumus 378, 464, 908 (noņem), 912,

Dzimis 1890. gada 6. janvārī, latvietis, tautskolas un pašizglītība, žiirnalists-redaktors.

Rozentāls, Miķelis (soc. dem.)

pie

chron.

Rudevics, Ansis (soc. dem.).

preses likumā

(lik. chron. rād. Nr. 70) 542.

Runā

1939./30. saimniecības gadam (lik.

Parakstījis priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar
totalizatoru 709.

Iesniedzis priekšlikumu 978.
par grozījumiem

pielikumiem:

Kreditii vav'sts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 1020—1021.
Iesniedzis

Runā pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem
likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu., aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (lik. chron. -rad. Nr. 43) 943.

Parakstījis 'ikumprojektu

deputāts

izdevumu

Runā pie likuma par pārgrozījumiem likumā par zemes'
piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītajiem (lik. chron. rad. Nr. 40)
937.
Iesniedzis priekšlikumus 45, 937, paziņojumu 771.
Parakstījis likumprojektu par 1929. g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām (lik. chron. rad. Nr. 71) 703.
priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru
771 (atsauc savu parakstu).

Starpsauciens 773.

izlīdzinā-

šanu (jaut. chron. rād. Nr. 4) 384.
Starpsaucieni 61, 267, 630, 779, 798, 898.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot

no Saeimas, tās

Skujenieks, Marģers (soc dem. maz.).
komisiju

un citām sēdēm 716, 723 (2 lietās).

Rubulis, Vladislavs (Latg. zemn. apv.).
Dzimis 1887. gada 24. decembrī, latvietis, augstskolas izglītība, provizors, tautas labklājības ministris.

Dzimis 1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, valsts statistiskas pārvaldes direktors.
Tautas Padomes I viceprezidents, Satversmes Sapulces
loceklis, I Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II Saeimas depu-

tāts.
Ievēlē ts

komisijā, publisko tiesību 709.
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Ulpe, Pēteris

Šēlers, Lotars
Plūdos un no neražas cietušo
(jaut. chron. rād. Nr. 5) 574—575.

Šēlers, Lotars (vācu balt. part.).
Dzimis

1881. gada 1. septembri, vācietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.

(lik.

chron. rād.

Papildinājum s likumā par algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un at'īdzību sa-

kropļojumu un profesionālu slimību gadījumos (lik. chron. rād.
Nr. 64) 1034, 1035.
priekšlikumus

vēl neapstiprinātos

ties-

.nešus 325—326.

pensionāriem
Pensijas bij. Krievijas
Nr. 63) 1025—1026, 1029, 1030', 1033—1034.

Iesniedzis

pabalstīšana

priekšlikumiem:
iesniegt Saeimas apstiprināšanai

Referents pie likumiem:

iedzīvotāju
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atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru 776—777.
Iesniedzis priekšlikumus 412, 415.
Starpsaucieni 501, 502, 503 (2 reizes).

Trasuns, Jezups (progr. tautas apv.).

925 (2 priekšl.), 968.

Dzimis 1898. gada 19. janvārī, latvietis, Latvijas Universitātes students, žurnālists.

Starpsauciens 847.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.

Sīmanis, Pauls (vācu balt. part.).
Dzimis 1876. gada 29. martā, vācietis, augstskolas izglītība, redaktors.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

Runā

pie

komisijā,

publisko

tiesību

Iesniedzis priekšlikumus 29, 908 (2 priekšl.).
Parakstījis likumprojektu par papildinājumu agrārās reformas likumā (lik. chron. rād. Nr. 44) 15.

709.

likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 59—60.
Valsts budžets 1929./30. saimniecības

Runā pie likuma par pārgrozījumiem likumā par valsts
pabalstiem un kredītiem no plūdiem un neražas cietušiem
iedzīvotājiem (lik. chron. rād. Nr. 9) 331.

gadam (lik. chron.

Izdot s tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās
un citām sēdēm 720.

komisiju

Atvaļinājums 6.

rād. Nr. 4) 276.
Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas
vības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 816—817.

likumprojekta

par papildinājumu

likumā (lik. chron. rād. Nr. 44) 23—25.

brī-

Dzimis 1877. gada 4. septembrī, latvietis, augstskolas iz-

agrārā s reformas

Špoljanskis, Leontijs (latv. pag. un apr. pašv.
krievu darbin. apv.)
Dzimis 1886. gada 22. janvārī, krievs, augstskolas izglītība, lauksaimnieks.

Iesniedzis priekšlikumu 510.
Parakstījis priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu
totalizatoru 771.

ar

miņa ķīlu

zīmju aizdevumos (lik. chron. rād. Nr. 15) 401.

Tirdzniecības un kuģniecības
līgums starp Latviju
un
serbu, kroatu un slovēņu karalisti (|ik. chron. rād. Nr. 55) 992.

Muitas tarifa
piemērošana
chron. rād. Nr. 61) 1015.

Lietuvas

ražojumiem

(lik.

Iesniedzis priekšlikumus 925 (3 priekšl'.), 1014 (2 priekšl.),
1015 (2 priekšl. ).

1876. gada 3. jūnijā, latvietis, pagastskolas izglī-

tība, dārzkopis, lauksaimnieks.
Satversmes Sapulces loceklis un II Saeimas deputāts.
likumiem:
gadam (lik. chron.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības
rād, Nr. 4) 259—260, 734—739.

Pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem (lik. chron.
Nr. 20) 412, 413—414.

rād.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par izrādēm un izrīkojumiem Cik. chron. rād. Nr. 26) 485, 780—781.
Krustpils pilsētas administratīvās robežas (lik. chron. rād.
Nr. 33) 499—500, 501—502.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 785—790.
likumprojekta par papildinājumu
likumā (lik. chron. rād. Nr. 44) 19—20.

agrārās reformas

pieprasījuma par senāta 1929. g. 15'. marta Hēmumu
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 152—153.

Starpsaucieni 123, 142 (2 reizes), 207, 208 (5 reizes), 242,
351, 369, 425, 442, 443 (3 reizes), 454 (2 reizes), 485, 515, 565
(3 reizes), 566 (2 reizes), 571, 572 (2 reizes), 580, 583 (4 reizes),
584, 585, 625', 783, 787, 814.

Ulpe, Pēteris (soc. dem.).
Dzimis

1882. gada 26. aprīlī, latvietis, augstskolas izglī-

tība, statistiķis.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem:
Valsts budžets

1929./30. saimniecības gadam (lik.

chron.

rād. Nr. 4) 308—315.
Pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem
Nr. 20) 411.

(lik. chron.

rād.

Krustpils pilsētas administratīvās robežas (ik. chron. rād.
Nr. 33) 499, 507.
Iesniedzis

priekšlikumus

319, 506.

Parakstījis pieprasījumu par senāta 1.929. g. 15. marta lē-

mumu (piepr. chron. rād. Nr. 1) 29.

ja u t ā j um i e m:

563—564.

Pārgrozījumi- likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un
namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgter-

Runā pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem
muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 60) 1013, 1014, 1015;

Šterns, Jānis (soc. dem. maz.).

Naudas noguldījumu

likumiem:

Pārgrozīiumi un papildinājumi muitas tarifos (lik. chron.
rād, Nr. 60) 10O9, 1011. 1012, 1013, 1014, 1015,

II Saeimas deputāts.

pie

pie

Referents

Atvaļinājums. 6.

Runā

glītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.

Iesniedzis priekšlikumus 378, 541, 709.

Dzimis

Ulmanis, Kārlis (zemu. sav.).

atmaksa (jaut.

chron.

rād.

Nr. 3)

jautājumu par plūdos un no neražas cietušo
pabalstīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 5) 387.

iedzīvotāju
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Vecka'ns, Andrejs

Starpsaucieni 59, 222, 426, 557.
Izdots

tiesāšanai, neatstādinot

no Saeimas, tās komisiju

un citām sēdēm 716 (3 lietās), 721 (3 lietās).

1879. gada

18. aprilī, latvietis,

Pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rād. Nr. 31) 496.

vidusskolas izglī-

Kriminālprocesa likumu 231.
chron. rād. Nr. 47) 968.

pie

103.

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam ('ik.

grozījumu

chron.

Vinters, Jānis
part. ).

un
(lik.

Krustpils pilsētas administratīvās robežas (lik. chron. rād.
Nr. 33) 504—505.

1 i k u m p r o j e k ta par arodu mācekļiem (lik. chron. rād.
Nr. 66) 701—702.
formulas

pār-

102.

(agr. naudas noguld. u. c ciet.

Dzimis 1897. gada 22. februārī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināta advokāta palīgs.

Runā

Rīgas-Limbažu-Rūjienas
Pārgrozījums
likumā par
dzelzceļu būvi
Liepājas Ziemupes-Pāvilostas-Alšvangas
chron. rād. Nr. 14) 398—399.

pārejas

(lik. chron. rād. 'Nr. 35)

priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru

rād. Nr. 4) 834—835.

?

(lik

709.

Referents pie likuma par Lejasciema pilsētas administratīvam robežām (lik. chron. rād. Nr. 25) 481—482.
Runā

pārgrozījums

panta

Parakstījis likumprojektu par Saeimas kārtības ruļļa

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
komisijā, saimniecības

likumos

Tiesas ispi'dītāju drošības nauda (lik. chron. rād. Nr. 32)

tība, būvtechniķis-zīmētājs.

Ievēlēts

kriminālprocesa
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497.

Veckalns, Andrejs (soc. dem.).
Dzimis

Zeibolts, Pēteris

ļ

[

pie

likumiem:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam
rād. Nr. 4) 144—150, 825—828.
Zinātniskās
494—495.

(lik. chron.

tiesekspertises institūts (lik. chron. rād. Nr. 30)

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem (lik. chron. rād. Nr. 40) 819—821.
Papildinājums kreditlikumos (lik. chron. rād. Nr. 49) 974—

919.

975.

Iesniedzis priekšlikumus 320, 919, pārejas formulas

400,

919.

jautājuma par naudas

noguldījumu

atmaksu

(lik.

chron. rād. Nr. 3) 380—384, 547—551, 557—558.

Parakstījis likumprojektu par arodu mācekļiem (lik. chron.
rād. Nr. 66) 691.

jautājumu par algas paaugstināšanu valsts

darbiniekiem

(jaut. chron. rād. Nr. 10) 926.
Starpsaucieni 61, 62, 307, 628, 646, 697, 702 (2 reizes), 709,
799, 812, 853, 920, 1018.

Iesniedzis priekšlikumus 495 (2 priekšl.), 547, 978.
Parakstījis jautājumu par naudas
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 380.

noguldījumu

atmaksu

Starpsaucieni 228 (2 reizes), 555, 556, 565 (2 reizes), 566

(4 reizes).

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisiju un
citām sēdēm 715, 720, 725.

Višņa, Jānis (soc dem.).
Dzimis 1891. gada 28. augustā, latvietis, vidusskolas izglītībā, techniķis.

Veržbickis, Jānis (polu sav.).

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II

Dzimis 1888. gada 18. aprilī, polis, augstskolas
zvērināts advokāta palīgs.

izglītība,

Runā pie valsts budžeta

Parakstījis priekšlikumu atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar
totalizatoru 771.

likumprojekta
Nr. 66) 691—693.

par arodu

atzinuma, deputātu

Iesniedzis priekšlikumu 510.

saimniecības

gadam

mācekļiem

lietu izmeklēšanas

(lik.

chron. rād.

komisijas

723—,

725'.

Starpsaucieni 299 (2 reizes).

Iesniedzis priekšlikumus 890, 891, 913, pārejas
919, 920 (2 pārejas form.).

(vācu balt.-part.).

Dzimis 1891. gada 19. augustā, vācietis, augstskolas izglītība, bankas

1929./30.

(lik. chron. rād. Nr. 4) 839—848, 891—892.

I un II Saeimas deputāts.

Vestermanis, Verners

Saeimas deputāts.

Parakstījis likumprojektu par arodu mācekļiem (lik. chron.
rād. Nr. 66) 691.
jautājumu par

prokūrists.

formulas

algu

paaugstināšanu

valsts

darbiniekiem

(jaut. chron. rād. Nr. 10) 926.
Referents pie likumiem:

Starpsaucieni 425, 426, 510, 890, 891.
Pārgrozījumi likumā par tirdzniecības-rūpniecības
šanu 1929. gadā (lik. chron. rād. Nr. 17) 404.
Pārgrozījumi un papildinājumi

skaitī-

Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 724.

muitas tarifos (lik. chron.

rād. Nr. 60) 1009.

(poļu sav.)."

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Dzimis 1881. gada 14. novembrī, polis, augstskolas izglītība, zemkopis.

II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

komisijās,

juridiskā

103,

saimniecības

103.
Referents pie likumiem:
Zinātniskās

tiesekspertīzes

Nr. 30) 493, 494, 495.

(soc. dem.).

Dzimis 1888, gada 23. septembrī, latvietis, amatniecības
skolas izglītība, atslēdznieks.

Iesniedzis priekšlikumu 7.

Viļpiševskis, Jaroslavs

Zeibolts, Pēteris

institūts

(lik,

chron.

rād,

Runā

pie

Mikum i em:

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik. chron.
rād. Nr. 4) 253—259, 261.
Kredīti valst s darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 1020.
Papildinājums likumā par algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos (lik. chron. rād.
,
Nr. 64) 1035,
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Zlaugotnis-Cukurs,

?

Jānis ļ

likumprojekta par kredītiem valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62)

904—905.
jautājuma par a'gu paaugstināšanu valsts darbiniekiem
(jaut. chron. rād. Nr. 10) 926.
priekšlikuma pagarināt ministru kabinetam termiņu
likumprojekta izstrādāšanai par valsts darbinieku algu paaugstināšanu 7.
Iesniedzis priekšlikumus 7, 261, 290, 378, 1035.
Parakstījis

^2

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (lik.
rād. Nr. 4) 231—233, 357—361, 746—750, 862—863.

likumprojektiem:

Papildinājums agrārās reformas likumā (lik. chron.

rād. Nr. 72)

rād.

Nr. 44) 20—22.
700—701.

Arodu mācekļu likums (lik. chron. rād. Nr. 66)

Arodu mācekļu likums (lik. chron. rād. Nr. 66) 691.

chron.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem' (lik. chron. rād. Nr. 40) 811—813.

likumprojektus:

Pārgrozījumi ievedmuitas tarifā (lik. chron.

'

jautājuma par plūdos un no neražas cietušo iedzīvotāju pabalstīšana (jaut. chron. rād. Nr. 5) 575—576.

Iesniedzis priekšlikumus 262 (2 priekš!?.), 709.

708.
jautājumus:
Transitpreču
sūtījumu
izdevumu
izlīdzināšana
(jaut.
chron. rād. Nr. 4) 385'.
Algu paaugstināšana valsts darbiniekiem (jaut. chron. rād.
Nr. 10) 926.
Izdots

tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās komisiju
un citām sēdēm 728 (2 lietās).
Pieprasījumi

izdot tiesāšanai 14 (2 lietās).

Runā

žūpī-

pie -likumiem:

Pārgrozījums preses likumā (lik. chron. rād. Nr. 3) 332—

338.

likumprojektu

par

agrārās

reformas

jautājumus:
Strādnieku sapulču

aizliegšana (jaut. chron.

rād. Nr. 6)

766.
Bij. sūtņa Maskavā Ozola bagāža (jaut. chron. rād. Nr. 7)
768.

Zlaugotnis-Cukurs, Jānis (str. un zemn. frakc).
Dzimis 1888. gadā, latvietis, pamatskolas izglītība,
bas apkarošanas kurators.

Parakstījis
aizsardzību 322.

Skolēnu vajāšana (jaut. chron. rād. Nr. 8) 768.

Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs»

izdošanai

(jaut. chron. rād. Nr. 9) 770.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas tās komisiju
citām sēdēm 725, 726, (2 lietās), 727.

un

Pieprasījums izdot tiesāšanai 14—15.

t

i
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Administratīvā

i

Civilstāvokļa
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Alfabētiskais satura rādītājs.
Administratīvā kārtā uzlikto naudas sodu pārvēršana arestā (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Naudas sodu»).
Administratīvais personāls, tirdzniecības kuģu — papildinājumi un pārgrozījumi likumā' (lik. chron.
rad. Nr. 82) (skat. «Tirdzniecības kuģu»).
Administratīvās robežas, Krustpils pilsētas (lik.
chron. rād. Nr. 33) (skat. «Krustpils»).
Administratīvās robežas, Lejasciema pilsētas (lik.
chron. rād. Nr. 25) (skat. «Lejasciema»).
Agrāras reformas I daļas 3. panta papildinājumi un
pārgrozījumi 764—765.
Agrārās reformas likuma papildinājums (lik. chron.
rād. Nr. 44) 15—29, 953—966.
Agrārreformas aizsardzības likums 322—323.
Aizdevumi, valsts, pilsētu būvniecībai — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 84) (skat. «Pilsētu būvniecībai»).
Aizdevumu, īstermiņa, lauksaimniecībai, rūpniecībai un namniecībai izsniegto, pārvēršana ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 15) (skat. «Lauksaimniecībai»).
Aizklāta balsošana (skat. «Balsošana, aizklāta»).
Aizņēmums, 1929. g. iekšējo ceļu, ar prēmijām (lik.
chron. rād. Nr. 71) 702—708.
Aizrādījumi deputātiem, (skat. «Deputātiem aizrādījumi»).
Aizsardzība, agarreformas (skat. «Agrārreformas»).
Algas izmaksa karavīriem krirninalvajāšanas gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 27) (skat. «Karavīriem»).
Algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
agrāk piešķirtās pensijas un atlīdzība sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat.
«Pensijas, algotiem darbiniekiem»).
Algotu darbinieku apdrošināšana nelaimes un arodu
slimību gadījumos — pārgrozījumi likumā (lik.
chron. rād. Nr. 42) 379, 926. — pārgrozījums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 37) 711—712, 734.
Algotu darbinieku un strādnieku nodrošināšana slimības gadījumos — pārgrozījums noteikumos
lik.' chron. rād. Nr. 22) (skat. «Strādnieku»).
Alkoholu saturošu vielu ražošana, aplikšana ar nodokļiem un pārdošana — pārgrozījumi un papildinājumi īlikumā (lik. chron. rād. Nr. 43)
941—953.
Apdrošināšana slimības gadījumos, rūpniecības un
tirdzniecības strādnieku un kalpotāju (lik. chron.
rād. Nr. 59) (skat. «Konvencijas»).
-Apmaiņa, valsts līdzekļiem izdotu izdevumu un
drukas darbu — konvencija starp Latviju un
Igauniju (lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).
Apsardzības, pastiprinātas, stāvokļa pagarināšana
pierobežas josla 733—734.
Apstiprināšana, tiesnešu (skat. «Tiesnešu»).
Arestā, administratīvā kārtā uzlikto naudas sodu,
pārvēršana (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Nau-

das sodu»).

Ārkārtēju izdevumu segšanai 1929./30. saimniecības gadā iepriekšējie kredīti (lik. chron. rād.
Nr. l)_ (skat. «Krediti, iepriekšējie»).
Arodu mācekļu likums (lik. chron. rād. Nr. 66)
688—702.
Ārvalstniekiem darba atļauju izdošana (lik. chron.
rad. Nr. 68) (skat. «Darba atjauju»).

Atlīdzība profesionālu slimību gadījumos (lik. chron.
rād. Nr. 48) skat. «Konvencijas»).
Atlīdzība sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos un algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtās pensijas —
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 6.4)
(skat. «Pensijas, algotiem darbiniekiem»).
Atlīdzība strādniekiem nelaimes gadījumos lauksaimniecības darbā (lik. chron. rād. Nr. 58) (skat.

«Konvencijas»).
Balsošana, aizklāta 675, 777, 911, 978—979.
„
„

izsaucot deputātus pa vārdiem 936.
paskaidrojumi pie balsošanas:
motīviem, deputātu 400—401, 729, 938—939.
Saeimas priekšsēdētāja 7, 8, 10, 11, 13, 177, 189,
289, 321, 327, 332, 378, 395, 430, 486, 506,
675, 714, 777, 867, 894, 901, 902, 903, 904.
908—909, 911, 914, 934—935, 935, 936, 937, 948,
950, 966, 976, 978—979, 1024.

Bandroles un etiķetes, sērkociņu (lik. chron. rād.
Nr. 79) (skat. «Sērkociņu»).
Baznīcu pabalstus izlietot tikai baznīcu, draudžu un
garīgo semināru vajadzībām (skat. «Valdībai
uzdod»).
Brīvciemu, Kuldīgas apriņķa, sadalīšana viensētās
(lik. chron. rād. Nr. 10) (skat. «Kuldīgas»).
Brīvības cīnītājiem, Latvijas, zemes piešķiršana —
pārgrozījumi likumā (Lik. chron. rād. Nr. 40)
(skat. «Zemes piešķiršana»).
Budžets, valsts, 1929./30. saimniecības gadam (lik.
chron. rād. Nr. 4) 73—102, 119—130, 131—150,
189—232,
231—288,
289—318,
355—376,
423—458,
579—610,
513—540,
610—648,
734—762,
825—852,
853—904,
647—686,
908—922.
ieņēmumi, ārkārtējie 266—268.
kārtējie 189—232, 231—266.

izdevumi, ārkārtējie 891—904, 908—913,
„
kārtējie 268—288, 289^318, 355—376, 423—458,
5131—540,

579^610,

734_762,

825—852,

610—648,

647—686,

853^891.

pārejas formulas 914—922.

Būvniecībai,

lauksaimniecības, valsts krediti —
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 85)
(skat. «Krediti, valsts»).
Būvniecībai, pilsētu, valsts aizdevumi (lik. chron.
rad. Nr. 84) (skat. «Pilsētu būvniecībai»).

Ceļi, zemes — pārgrozījumu likumā (lik. chron. rād.
Nr. 29) (skat. «Zemes ceļi»).
Ceļu, iekšējo, 1929. g. aizņēmums ar_ premijām (lik.
chron. rād. Nr. 71) (skat. «Aizņēmums»).
Ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu izlabošanai Mežmuižas, Teteles, Kalētu, Užavas, Ēveles, Bauskas
un Islicas pagastos, zemes atsavināšana (lik.
chron. rād. Nr. 6) 321—322.
Ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu izlabošanai Švārdes, Rucavas un Burtnieku pagastos, zemes atsavināšana (lik. chron. rād. Nr. 7) 321—322.
Cietušiem iedzīvotājiem no plūdiem un neražas
valsts pabalsti un krediti — pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. «Valsts pabalsti»).
Civil- un civilprocesa likumos pārgrozījumi (lik.
ohron. rad. Nr. 11) 393—396, 422—423.
Civilprocesa likumu dažos pantos un Latgalē spēkā
esošos civillikumos pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 29) 492—493, 778.
Civilstāvokļa aktu reģistrācija — pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 67) 7—8.
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Darba

Komisijām

Darba atļauju izdošana ārvalstniekiem (lik. chron.
rād. Nr. 68) 12—13.
Diarba laika likuma pārgrozījumi (lik. chron. rad.
Nr. 36) 709—711, 734.
Deputātam ņem vardu 68.
Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja 68
(3 reizes), 69, 72, 90, 96, 119, 165, 177 (2 reizes),
187 (2 reizes), 208 (2 reizes), 210, 213, 215, 221,
222, 226, 230, 232, 236, 245, 284, 305 (2 reizes),
326, 343, 376 (2 reizes), 425 (2 reizes), 444, 447,
452 (2 reizes), 506, 527, 540, 585, 587, 631, 634,
644, 648, 662, 736, 782, 800 (2 reizes), 802, 920,
939.
Deputātu atvaļinājumi 6, 321, 511, 908, 926.
„
izdošana tiesāšanai, neatstādinot no

komisiju

Saeimas, tās

un citām sēdēm 715—729.

„

izslēgšana uz 5 sēdēm 69—70.
izvešana no zāles 69.

„

saukšana

saukšana pie kārtības

306, 350, 724, 802—803.

pie tiesas atbildības (atļaujas
jumi) 14—15', 379—380, 512, 688, 907.

pieprasī-

Dienas kārtības grozīšana 6, 45, 319—320, 378, 379,
460—461, 483, 541, 687—688, 924—925, 968—969.
151—152, 320—321,
— priekšlikumi 45—46,
378—379, 460—461, 713—714, 925—926, 931.
Dienesta reglamenta, starptautiska, pievienota Sv.
Pēterburgas .starptautiskai telegrāfa konvencijai — papildinājumi un pārgrozījumi (lik . chron.
rād. Nr. 57) (skat. «Konvencijas»).
Dienvidslāvija (skat. «Serbu, kroatu un slovēņu karaliste»).
Draudzības līgums starp Latvijas republiku un Persijas impēriju (lik. chron. rād. Nr. 34) (skat.
«Līgumi»).
Drošības nauda, tiesas izpildītāju (lik. chron. rād.
Nr. 32) (skat. «Tiesas izpildītāju»).
Drukas darbu un izdevumu, valsts līdzekļiem izdotu, apmaiņa — konvencija starp Latviju un
Igauniju (lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).
Dzelzceļa linijas, Liepāja. s-Glūdas, būvei, papildu līdzekļi — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 13) (skat. «Liepājas-Glūdas»).
Dzelzceļa liniju, R^gas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziemiupes-Pavilostas-Alšvangas, būve
—
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 14)
(skat. «Rīgas-Limbažu»).
— (lik. chron. rād. Nr. 65) (skat. «Rīgas-Limbažu»).
Dzīvnieku jēlvielu, gaļas un gaļas_ izstrādājumu ievešana Latvijā (lik. chron. rād. Nr. 69) (skat.
«Gaļas, gaļas izstrādājumu»).

Eksporta sviesta kontrole un izvešana uz ārzemēm
(lik. _chron. rād. Nr. 19) 406—409, 422.

Eksportējamas gaļas un tas pārstrādājumu kontrole
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 18)
405—406, 778.
Eksportējamo zivju un .to pārstrādājumu kontrole
(lik. chron. rād. Nr. 39) 7, 729—732, 734.
Etiķetes un bandroles, sērkociņu (lik. chron. rad.
Nr. 79) (skat. «Sērkociņu»).

Frakciju padomes sēdes 29, 686, 913.
Gaļas, eksportējamās, un tās pārstrādājumu kontrole —? pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad.
Nr. 18) (skat. «Eksportējamās gaļas»).
Gaļas, gaļas izstrādājumu un dzīvnieku jēlvielu ievešana Latvijā (lik. chron. rād. Nr. 69) 11.
Glūdas-Liepājas dzelzceļa būvei papildu _ līdzekļi —
papildinājums likumā (lik. chron. rad. Nr. 13)
(skat. «Liepājas-Glūdas»).
totalizatoru atļaut atvērt Rigā —
priekšlikums (noraida) 709, 770—777.

Hipodromu ar

uzdod
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Iekšējo ceļu 1929. g. aizņēmums ar prēmijām (lik.
chron. rād. Nr. 71) (skat. «Aizņēmums»).
Iepriekšējie krediti ārkārtēju izdevumu segšanai
1929./30. saimniecības gadā (lik. chron. rād.
Nr. 1) (skat. «Krediti, iepriekšējie»).
Ierobežošana, nekustamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 78) (skat. «Nekustamas
mantas»).
Ievedmuitas tarifā pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 72) 708—709.
Igaunija.
Konvencija starp Latviju un Igauniju Par valsts līdzekļiem izdotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu
(lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. Konvencijas»).

īpašumu, nekustamu, koroborēšana sakarā ar agrārās reformas likumu — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 50) (skat. «Nekustamu īpašumu»).
Izrādes un izrīkojumi — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 26) 483—489,
778—782.
jautājumi.
Algu paaugstināšana valsts darbiniekiem (jaut. chron. rād.
Nr. 10') 926—927.
Aresti Daugavpilī, Ventspilī un citur (jaut. chron. rad.
Nr. 2) 169—1_70.
Bij. sutna Maskava Ozola bagāža (jaut. chron. rad. Nr. 7)
768, 927—928.
Naudas noguldījumu atmaksa (jaut. chron. rad. Nr. 3)
380—384, 543—569.
Paziņojuma neizsniegšana «Maize un Darbs» izdošanai
(jaut. chron. rād. Nr. 9) 770, 929—930.
Plūdos un no neražas cietušo iedzīvotāju paba'stīšana
(jaut. chron. rād. Nr. 5) 386—388, 572—576.
Skolēnu vajāšana (ja/ut. chron. rad.i Nr. 8) 768-^770',

928—929.

Strādnieku atlaišana Liepājas drāšu fabrika (jaut. chron.
rād. Nr. 1) 168—169.
Strādnieku sapulču aizliegšana (jaut. chron. rad. Nr. 6)
766—768.

Tranzitpreču

sutīiumu

izdevumu

izlīdzināšana

(jaut.

chron. rād. Nr. 4) 384—386, 569—572.

Kara flotē kuģošanas laiks un kuģošanas nauda —
pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 73)
(skat. «Kuģošanas laiks» .
Kara invalidu un kritušo ģimenes locekļu pensijas
paaugstināt, sākot ar 1929. gada 1. jūniju (skat.
«Valdībai uzdod»).
Kara resora kurināmie materiāli (lik. chron. rad.
Nr.74) (skat. «Kurināmie materiaU»)._
Kara skola — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 21) 470—477, 513.
Kara skola — pārgrozījumi pārgrozījumos un papildinājumos līkumā (lik. chron. rad. Nr. 52)
989—990.
Karavīriem' algas izmaksa kriminalvajašanas gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 27) 489—491, 513.
Kārtības ruļļa, Saeimas pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr." 35) (skat. «Saeima»).
Kartupeļu ievešanas un izvešanas kontrole — papildinājums - likumā (lik; chron. rad. Nr. 45) 11,
966—967.
Ķīlu zīmju, ilgtermiņa aizdevumos pārvēršana lauksaimniecībai, rūpniecībai un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 15) (skat. «Lauksaimniecībai»).
Koku pludināšanai, kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai, ūdeņu lietošana (lik. chron. rad. Nr. 83)
(skat. «Ūdeņu lietošana»).
Komisijām uzdod:
Vienas dienas laikā apspriest un iesniegt Saeimai agrāras
reformas ļkuma I daļas 3. panta papildinājumus un
pārgrozījumus (lauksaimniecības) 764—765.
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Komisijas

Lietuvas

3 nedēļu laika izskatīt
likuma
29.

(lik.

papildinājumu agrārās reformas
chron. rad. Nr. 44) (lauksaimniecības)

Viena

mēneša laikā izskatīt zvejniecības likumprojektu
(juridiskai) 101—102.
Līdz nākošas sesijas sakumam iesniegt likumprojektu par
naudas ba'vas izsniegšanu brīvības cīnītājiem, kas
nav apmierināti ar zemi (lauksaimniecības) 939.

Komisijas.
Juridiskā (11 locekļi).

velēšanas 103.
pārmaiņas '688.
priekšlikums 322.

Lauksamniecības (16 locekļi).
pārmaiņas 688.

priekšlikumi 6—7, 320.

Pašvaldības (13 locekļi).
priekšlikums 319.

Pieprasījumu (5 -ocekļi).
ziņojums- 170—177.
Pub^tsko tiesību (11 locekļi).

vēlēšanas 709.
Redakcijas (5 locekļi).
ziņojumi 47, 73', 118—119, 332, 421, 421—422, 422,
422—423, 423, 512, 512—513,
513,
579; 734,
778, 782, 784, 913.
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi).

atzinumi 714—729.
Saimniecības (3 locekļi).
vēlēšanas 103.

Sociālās likumdošanas (13 locekļi).
pārmaiņas 416, 510.
Tirdzniecības un rūpniecības (8 locekļi).
priekšlikums 7.

Kontrole, eksporta sviesta, un izvešana uz ārzemēm
(lik. chron. rad. Nr. 19) (skat. «Eksporta sviesta»).
Kontrole, eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 18) (skat. «Eksportējamās gaļas»).
Kontrole, eksportējamo zivju un to pārstrādājumu
(lik. chron. rad. Nr. 39) (skat. «Eksportējamo
zivju»).
Kontrole, kartupeļu ievešanas un izvešanas — papildinājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 45) (skat.
«Kartupeļu»).
Konvencijas.
Konvencija starp Latviju un Igauniju par valsts līdzekļiem
izdotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu (lik.
chron. rad. Nr. 28) 491—492, 513; ratifikācijas formula 492.
Konvencija starp Latviju un Ungāriju par noziedznieku
izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās
(lik.
chron. rad. Nr. 56) 764, 995—1000; ratifikācijas formula 1000.
Papildinājumi un pārgrozījumi Sv. Pēterburgas starptautiskai telegrāfa
konvencijai pievienotā
starptautiska dienesta reglamenta (1905. g. Parīzes caurlūkojums) (lik. chron. rad. Nr. 57) 3.22, 1000—1004;

ratifikācijas

formula 1003—1004.

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējas konferences 3. sesijā pieņemtais konvencijas

projekts par atlīdzību

strādniekiem

nelaimes gadī-

jumos lauksaimniecības darbā (lik. chron. rād. Nr. 58)
1004^1005; ratifikācijas formula 1005.
Tautu _Savienības starptautiskas darba organizācijas vispārējas konferences 7. sesijā pieņemtais konvencijas
projekts pair atlīdzību profesionālu slimību gadījumos
(lik. chron. rad. Nr. 48) 969—971; ratifikācijas formula 971.
Tautu _Sav_ienības starptautiskās darba organizācijas vispārējas konferences 10. sesijā pieņemtais konvencijas
projekts par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku
un kalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos (lik.
chron. rad. Nr. 59) 1005—1009; ratifikācijas formula 1008^-1009.

Koroborešana, nekustamu īpašumu, sakarā ar agrāras reformas likumu — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rad. Nr. 50) (skat. «Nekustamu īpašumu»).

Krediti, iepriekšējie, ārkārtēju izdevumu segšanai
1929./30. saimniecības gadā (lik. chron rād.
Nr. 1) 46—47.

Krediti valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai
un uzlabošanai (lik. chron. rād. Nr. 62) 903—907,
1016—1025.
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Krediti un valsts pabalsti no plūdiem- un neražas cietušiem iedzīvotājiem — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 9) (skat. «Valsts pabalsti»).
Krediti, valsts, lauksaimniecības būvniecībai —
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 11.
KreditH'kumos papildinājums (lik. chron. rād. Nr. 49)
971—979.
Kreditu, dažu slēgtu 1928./29. saimniecības gada papildu budžeta, izlietošanas tiesību atjaunošana
(lik. chron. rād. Nr. 2) 47—50, 73.
Krimināllietas tiesiska palīdzība un noziedznieku izdošana — konvencija starp Latviju un Ungāriju
(lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Konvencijas»).
Kriminālprocesa i'Jikumu 231. panta pārgrozījums
lik. chron. rād. Nr. 47) 13—14, 968.
Kriminālprocesa likumu papildinājumi (lik. chron.
rād. Nr. 51) 980—989._
Kriminālprocesa līkumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik._ chron. rād. Nr. 31) 496—497, 512.
Krustpils pilsētas administratīvas robežas (lik. chron.
rād. Nr. 33) 498—508, 513.
Kuģniecībai, ļaivniecībai, plostošanai un koku pludinašanai ūdeņu lietošana (lik. chron. rād. Nr. 83)
(skat. «Ūdeņu lietošana»).
Kuģniecības un tirdzniecības līgums starp Latviju un
serbu, kroatu un slovēņu karalisti (lik. chron.
rad. Nr. 55) (skat. «Līgumi»).
Kuģošanas laiks un kuģošanas nauda kara flotē —
pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 73)
11.
Kuģu, tirdzniecības, administratīvais personāls —
papildinājumi un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rad. Nr. 82) (skat. «Tirdzniecības kuģu»).
Kuldīga,-pareizticīgo brālības nekustamu īpašumu
atsavināšana valstij par labu
(skat . «Valdībai
uzdod»).
Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšana viensētās
(lik. chron. rād. Nr. 10) 388—393, 423.
Kurināmie materiāli kara resora (lik. chron. rād.
Nr. 74) 11.
Latgalē spēkā esošos civillikumos un dažos civilprocesa likumu pantos pārgrozījumi (lik. chron.
rad. Nr. 29) (skat. «Civilprocesa»).
Latvijas brīvības cīnītājiem zemes piešķiršana —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 40)
(skat. «Zemes piešķiršana»).
N
Lauksaimniecībai,, rūpniecībai un namniecībai izsnieg^ īstermiņa aizdevumu pārvēršana ilgtermiņa_ ķīlu zīmju aizdevumos — pārgrozījumi likuma (lik. chron. rād. Nr. 15) 401—402, 422.
Lauksaimniecības būvniecībai valsts krediti — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) ( skat.
«Krediti, valsts»).
Lauksaimnieku vajadzībām sēklas iegādāšana —
pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 5)
(skat. «Seklas iegādāšana»).
Lauku iedzīvotāju nodrošināšana slimības gadījumos
— pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 16)
402—404, 422.
Lejasciema pilsētas administratīvās robežas (lik.
chron. rād. Nr. 25) 481—483, 513.
Liepajas-Gludas dzelzceļa būvei papildu līdzekļi —
papildinājums likuma (lik. chron. rād. Nr. 13)
397—398, 422.
Liepajas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas un RīgasLimbažu-JRujienas dzelzceļu būve — pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat. «Rīgas-Limbažu»).
— (lik. chron. rād, Nr. 65) (skat. «Rīgas-Limbažu»).
Lietuva.
Muitas tarifa piemērošana Lietuvas ražojumiem (lik. chron.
rād. Nr. 61) (skat. «Muita»),
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'

Līgumi

Līgumi.
un
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp' Latviju
serbu, kroatu un slovēņu karalisti (lik. chron. rad.

Nr. 55) 764, 992—995; ratifikācijas

formula 995.

Draudzības līgums starp Latvijas republiku un Persijas
impēriju (lik. chron. rād. Nr. 34) 508—510, 513; ra-

tifikācijas formula 509—510. .

Likumu, pieņemto, rediģēšanu uztic prezidijam kopā
ar redakcijas komisiju 938, 953, 966, 967, 968,
971, 979, 980, 989, 990, 991, 992, 995, 1000,
1003, 1004, 1005, 1009, 1015, 1016, 1025,
1032—1033, 1035, 1036.

Papildu līdzekļi Liepajas-Gludas dzelzceļa būvei —
papildinājums likuma (lik. chron. rad. Nr. 13)
(skat. «Liepājas-Glūdas»).
Pareizticīgo brālības nekustamo īpašumu Kuldīga atsavināšana valstij par labu (skat. «Valdībai uzdod»).
Pārejas formulas 119, 332, 400, 914—922, 939—940,
1025, 1033—1034.
Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana
pierobežas josla 733—734.
Persija.
līgums starp Latvijas republiku un Persijas
impēriju (lik. chron. rad. Nr. 34) (skat. «Līgumi»).

izsniegt atpakaļ dažus likumprojektus
nāšanu ceļu jaunbūvēm 321.

par

zemes atsavi-

izstrādāšanai par valsts

darbinieku algu paaugstināšanu 7.
paziņojums par pastiprinātas apsardzības
garināšanu pierobežas joslā 733.

stāvokļa

pa-

Ministru runas.
Ārlietu 380^384, 543—547, 927—928,
Finansu 81—92.
Iekšlietu 169—170. 768, 929—930.
Izglītības 928^—929.

Satiksmes 569—570.
Tautas labklājības 168—169, 903—904, 926—927.
Zemkopības 104—111, 572-^573.

Ministru starpsaucieni, finansu 121 (2 reizes).
Muita.

Ievedmuitas tarifa pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 72)
(skat. «Ievedmuitas»).
Muitas tarifa pārgrozījumi (lik. chron. rad Nr. 75) 764.
^
Nr. 76) 764.
Muitas tarifa pārgrozījums (lik. chron. rad.
Muitas tarifa piemērošana Lietuva s ražojumiem (lik. chr.
rād. Nr. '61) 764, 1015—1016.
Muitas tarifa pargrozījurm (lik. chron. rad. Nr. 77) 709.
Pārgrozījumi un papildinājumi muitas tarifos (lik. chron.
rād. Nr. 60') 1009—1015.

Namniecībai, lauksaimniecībai un rūpniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršana ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 15) (skat. «Lauksaimniecībai»).
Naudas sodu, administratīvā kārta uzlikto, pārvēršana arestā (lik. chron. rād. Nr. 38) 712—713,
734.
Nekustamas mantas iegūšanas, lietošanas, un pārvaldīšanas ierobežošana — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 78) 11—12.
Nekustamu īpašumu koroborešana sakara ar agrārās reformas likumu — pārgrozījums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 50) 11, 979—980.
Nodokļiem aplikšana, alkoholu saturošu vielu, to ražošana un pārdošana — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 43) (skat.
«Alkoholu»).
Nodrošināšana slimības gadījumos, lauku iedzīvotāju (lik. chron. rad. Nr. 16) (skat. «Lauku iedzīvotāju»).
Nodrošināšana slimības gadījumos, strādnieku un
citu algotu darbinieku — pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 22) (skat. «Strādnieku»).
Noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krimināllietās — konvencija starp Latviju un Ungāriju (lik. chron. rād. Nr. 56) (skat. «Konvencijas»).

Pabalsti, valsts, un krediti no plūdiem un neražas
cietušiem iedzīvotājiem — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 9) (skat. «Valsts pa-

balsti»).
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Draudzības

Ministrijas iekārta, satiksmes (lik. chron. rād. Nr. 24)
(skat. «Satiksmes»).
Ministru kabineta iekārtā pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 41) 924—925.
Ministru kabineta lūgumi:
pagarināt termiņu likumprojekta

Rūpniecības

Pensijas, algotiem 'darbiniekiem' un viņu ģimenes locekļiem, agrāk piešķirtas, un atlīdzība sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos —
pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 64)
1034—1035.
Pensijas bij. Krievijas pensionāriem (lik. chron. rād.
Nr. 63) 688, 1025—1034.
Pieprasījumi.
_
Senāta 1929. g. 15. marta lēmums (piepr. chron. rad. Nr. 1)
29—44, 152—168.
dzelzceļa
Valkas-Ipiķu

valsts
līnijas pārņemšana
šumā (piepr. chron. rad. Nr. 2) 170—177.

īpa-

Pilsētu būvniecībai valsts aizdevumi (lik. chron.
rād. Nr. 84) 11.
Plostošanai, koku pludinašanai, kuģniecībai un laivniecībaitldeņu lietošana (lik. chron. rad. Nr. 83)
(skat. «Ūdeņu lietošana»).
Plūdos un neražas cietušiem iedzīvotajiem valsts
pabalsti un krediti — pārgrozījums likuma (lik.
chron. rād. Nr. 9) (skat. «Valsts pabalsti»).
Preses likumā grozījumi (lik. chron. ' rad. Nr. 70)
542—543.
Preses likuma pārgrozījums (lik. chron. rad. Nr. 3)
50—74, 177—189, 332—355, 462—470, 512.
Process.
civilprocesa likumos pārgrozījumi (lik. chron.
rād. Nr. 11) (skat. «Civil-»).
Dažos civilprocesa likumu pantos un Latga'e speķa esošos civillikumos pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 29)
(skat. «Civilprocesa»).
Civil- un

Kriminālprocesa "likumu .231. panta pārgrozījums (lik. chr.
rād. Nr. 47) (skat. «Kriminālprocesa»).
likumu papildinājumi (lik. chron. rad.
Kriminālprocesa
Nr. 51) (skat. «Kriminālprocesa»).
Kriminālprocesa likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik.
chron. rād. Nr. 31) (skat. «Kriminālprocesa»).

nodokļiem un pārdošana
alkoholu saturošu vielu — pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 43) (skat.

Ražošana, aplikšana ar

«Alkoholu»).
Rediģēšanu, pieņemto likumu, uztic prezidijam kopā ar redakcijas komisiju 938, 953, 966, 967, 968,
971, 979, 980, 989, 990, 991, 992, 995, 1000,
1003—1004, 1005, 1009, 1015, 1016, 1025, 1032—
1033, 1035, 1036.
Reģistrācija, civilstāvokļa aktu — pārgrozījums Ijkumā (lik. chron. rad. Nr. 67) (skat. «Civilstāvokļa aktu»). _
Rīgas-Liimbažu-Rūjienas un Liepaķis-Ziemiupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būve — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 14) 398—401,
42ļ 422
— (lik. chron. rād. Nr. 65) 764, 1035—1036.
Runas, ministru (skat. «Ministru runas»).
Runātāju saraksta slēgšana (skat. «Saeima»).
Rūpniecībai, lauksaimniecībai un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršana ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rad. Nr. 15) (skat. «Lauk-

saimniecībai»).
Rūpniecības — tirdzniecības skaitīšana 1929. gada
— pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 17)
(skat. «Skaitīšana»).
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Saeima
^

^

Saeima.
Deputāta izslēgšana uz 5 sēdēm 68^69.
Dienas kartības grozīšana 6,
45, 319—320

378
379
460-461, 483, 541, 687—688, 924-925, '968—969'
— priekšlikumi 45—46, 151—152, 320—321, 378, 379,
_ 460—461, 713—714, 925—926, 931.
Kartības ruļļa pārgrozījums filik. chron. rlād Nr
35)
102—103, 576—579.
'
Priekšsēdētāja aizrādījumi deputātiem 68 (3
reizes) 69
72, 90, 96, 119, 165, 177 (2 (reizes), 187
(2 reizes), 208 (2 reizes), 210, 213,
215
221, .222, 226, 230, 232, 236, 245,
284, 305
(2 reizes), 326, 343, 376 (2 reizes), 425,
(2 reizes). 444, 447,
452 (2 reizes), 506,
527, 540, 585. 587, 631, 634, 644, 648 66'
736. 782, 800 (2 reizes), 802, 920, 939.
paskaidrojumi 6, 29, 30, 38, 45, 68 103
189, 268, 288, 327, 384, 386,
388, 547, 709'
768, 770 (2 reizes), 927, 931, 938.
, paskaidrojumi pie balsošanas 7, 8, 10 11
13, 177, 189, 289, 321, 327, 332,
378, 395,
430, 486, 506, 675, 714, 777, 867, 894, 901
902, 903, 904, '908—909, 911,
914 934—935'
935, 936, 937, 948, 950, 966, 976, ' 978—979 '
Priekšsēdētājs

uzaicina deputātu atstāt runātāju tribini
68, sēdi 69.
ņem deputātam vārdu 68.
sauc deputātus pie kārtības
350,

802—803.

306,

724,

Priekšlikums nenoturēt sēdi 510
Runātāju _ sarakstu slēgšana 464
Svinīga sēde 1929. gada 1 .
maiiā 417-420
111 sesijas darbības pārskats
un slēgšana 1636.

Sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos
atlīdzība un algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtās pensijas
— pārgrozījums likuma (lik. chron. rād. Nr. 64) (skat
«Pensijas, algotiem darbiniekiem»).
,
Satiksmes ministrijas iekārta (lik. chron
rād Nr 24)
479—481.
Seklas iegādāšana lauksaimnieku
vajadzībām —
pārgrozīj ums likumā (lik. chron. rād
* Nr 5)'
14, 103—119.
Sēklas fonda likumā papildinājums
(lik. chron.
rad. Nr. 12) 396—397, 422.
Serbu, kroatu un slovēņu karaliste.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp
serbu kroatu un slovēņu karaliski (lik.
Nr. 55) (skat. «Līgumi»).

Sērkociņu bandroles
iNr.

*y)

lo.

un etiķetes

Latviju un
chron rād

(lik. chron. rād.

Skaitīšana, tirdzniecības-rūpniecības, 1929. gadā
—
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr 17)

404—405, 422.

?

Valsts aizdevumi
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Sviesta, eksporta, kontrole un izvešana uz ārzemēm
(lik. chron. rād. Nr. 19) (skat. «Eksporta sviesta»).
Šosejas jaunbūvei, Valmiera-Matīši, zemes atsavināšanas fiauņu pagastā (lik. chron. rād. Nr. 8)
321—322.
Tarifs.
Ievedmuitas tariia pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 72)
(skat. «Ievedmuitas»).
Muitas tarifa pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 75) (skat.

«Muita»).

Mu'tas tari'a pr.rgroz'iums (lik. chron. rād. Nr. 76) (skat.
«Muita»).
Muitaļs, tarifa pSfemērošana Lietuvas ražojumiem (?,ik;.
chron. rād. Nr. 61) (skat. «Muita»).
Muitas tarifu pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 72) (skat.

«Muita»),

Pārgrozījumi un papildināiumi muitas tarifos (lik. chron.
rād. Nr. 60) (skat. «Muita»).

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās konferences 3., 7. un 10. sesijās
pieņemtie konvenciju projekti (lik. chron. rād.
Nr. Nr. 48, 58, 59) (skat. «Konvencijas»).
Telegrāfa konvencijai,
starptautiskai, pievienotā
starptautiskā dienesta reglamentā papildinājumi un pārgrozījumi (lik. chron. rād. Nr. 57)
skat. «Konvencijas»).
Testamenta noteikumu atcelšana, Johana Kristapa
barona Vērmaņa Stalbē (lik. chron. rād. Nr. 53)
990—991.
Testamenta noteikumu grozīšana, Pētera, Jāņa dēla
Purgaiļa (lik. chron. rād. Nr. 54) 991—992.
Tiesas izpildītāju drošības nauda (lik. chron. rad.
Nr. 32) 497—498, 512.
Tiesekspertizes, zinātniskas, institūts (l|ik. chron.
rād. Nr. 30) 493—496, 512—513.
Tiesnešu saraksta apstiprināšana 379, 853.
Tiesnešu sarakstu iesniegt Saeimai apstiprināšanai
(skat. «Valdībai uzdod»).
Tiesu iekārtas likumos pārgrozījumi (lik. chron. rād.
Nr. 46) 14, 967—968.
Tirdzniecības kuģu administratīvais personāls —
papildinājuml un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 82) 11.
Tirdzniecības-rūpniecības skaitīšana 1929. gadā —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 17)
(skat. «Skaitīšana»).
Tirdzniecības un rūpniecības līgums starp Latviju
un serbu, kroatu un slovēņu karalisti (lik. chron.
rād; Nr. 55) (skat. «Līgumi»).

Slēgtu, dažu 1928./29. saimniecības gada papildu
budžeta kredītu izlietošanas tiesību atjaunošana
Ūdeņu lietošana kuģniecībai, laivniecībai, plostoša(hk. chron. rād. Nr. 2) (skat. «Kredītu»).
nai un koku plūdināšanai (lik. chron. rād. Nr.83)
Slimības gadījumos, strādnieku un citu algotu dar12, 321.
binieku nodrošināšana — pārgrozījums noteiUngārija.
kumos (lik. chron. rād. Nr. 22) (skat. «StrādKonvencija starp Latviju un Ungāriju par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās (lik. chron.
nieku»).
rād. Nr. 56) (skat. «Konvencijas»).
Slimības gadījumos, lauku- iedzīvotāju,
nodrošinā- . Uzdod komisijām (skat. «Komisijām uzdod»).
šana (hk. chron. rād. Nr. 16) (skat. «Lauku
ieUzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod»).
dzīvotāju»).
Sodu likumu 100. un 128. pantu pārgrozījums (lik.
Valdībai uzdod (pārejas formulas):
chron. rad. Nr. .80) 8—11.
atcelt vienas nedēļas laikā pastiprinātas apsardzības stāSodu likumu papildinājumi (lik. ņhron. rād. Nr. 81)
vokli pierobežas joslā '(noraida) 733—734.
Sodu likumu pārgrozījums (lik. chron. rād. Nr 23)
478—479, 512.
Sodu, naudas, administrativā. kārtā uzlikto, pārvēršana aresta (lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Nau-

das sodu»).

Steidzamību atcelt likumprojektam — priekšlikums
507.
Strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšana
slimības gadījumos — pārgrozījums noteikumos
(lik. chron. rad. Nr. 22) 477—478, 512.
I

izlietot pabalstus baznīcām tikai baznīcu, draudžu un garīgo semināru vajadzībām 914—915.
izstrādāt likumprojektu, lai, sākot ar 1929. gada 1. juniju, varētu paaugstināt kara invalidu un kritušo
Jnmenes locekļu pensijas 1033—1034.
izstrādāt likumprojektu
par pareizticīgo brālības nekustamo īpašumu Kuldīgā atsavināšanu valstij par labu
(noraida) 461—462.
stādīt priekšā Saeimas apstiprināšanai vēl neapstiprinātos
tiesnešus 323—327.

Valsts aizdevumi pilsētu būvniecībai — pārgrozījumi likumā (lik. .chron. rād. Nr. 84) (skat. «Pilsētu būvniecībai»).
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Valsts budžets

Valsts budžets (skat. «Budžets»).
Valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai valsts krediti (lik. chron. rād. Nr. 62)
(skat. «Krediti, valsts darbiniekiem»).
Valsts līdzekļiem, izdotu izdevumu un drukas darbu
apmaiņa — konvencija starp Latviju un Igauniju (lik. chron, rad. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).
Valsts pabalsti un krediti no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 9) 13. 328—332.
Velēšanas, komisiju (skat. «Komisijas»).
Viensētās Kuldīgas apriņķa
brīvciemu
sadalīšana
(lik. chron. rād. Nr. 10) (skat. «Kuldīgas»).
Zemes atsavināšana ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu izlabošanai Mežmuižas, Teteles
Kalētu, Užavas, Ēveles, Bauskas un Islicas pagastos (lik. chron. rād. Nr. 6) (skat. «Ceļu jaun-

būvēm»).

Zvejniecības

54

Zemes atsavināšana ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu izlabošanai Svārdes, Rucavas un Burtnieku pagastos (lik. chron. rād. Nr. 7) (skat.
«Ceļu jaunbūvēm»).
Zemes atsavināšana Valmieras-Matīšu šosejas jaunbūvei Bauņu pagastā (lik. chron. rād. Nr. 8)
(skat. «Šosejas Jaunbūvei»).
Zemes ceļi — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 20) 409—416, 782—784.
Zemes piešķiršana Latvijas brīvības cīnītājiem —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 40)
6—7, 784—824, 931—940.
Zinātniskās tiesekspertizes institūts (lik. chron. rād.
Nr. 30) (skat. «Tiesekspertizes»).
Zivju, eksportējamo, un to pārstrādājumu kontrole
(lik. chron. rād. Nr. 39) (skat. «Eksportējamo
zivju»).
Zvejniecības likums 101—102.

I

*
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Likumprojektu chro
I.
__Tek':

N° N°

Likuma

virsraksts

Kas iesniedzis

Pieņemtie

No kādas komisijas
_ .
nācis

i

budžeta
Iepriekšējie krediti ārkārtēju izdevumu
segšanai minhtru kabinets
(skat. III Saeimas_ II
1929./30. saimniecības gadā (Ref. V. Gulbis)
ses. lik. chron rad.
Nr. 34)

2

budžeta
Dažu slēgtu 1928./29. saimniecības gada papildu bu- ministru kabinets
džeta kreditu
izlietošanas tiesību atjaunošana (skat. II ŠaeimasII
ses. lik. chron. rād.
(Ref. V. Gulbis)
Nr. 50)

3

Pārgrozījums preses likumā (Ref. V. Rubulis)

4

budžeta
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam (Ref. ministru kabinets
(skat . III Saeimas II
V. Gulbis)
i
ses. lik. chron. rad.
Nr. 59)

5

Pārgrozījums likumā par sēklas iegādāšanu
saimnieku vajadzībām (Ref. V. Gulbis)

6

juridiskās
Zemes atsavināšana ceļu jaunbūvēm un ceļu virzie- ministru kabinets
nu izlabošanai Mežmuižas, Teteles, Kalētu, Užavas, (skat. III Saeimas I
Ēveles, Bauskas un Islicas pagastosses- lik. chron. rād.

Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas
komisija

lauk- ministru kabinets
14

Saeimas deputātu'
lietu izmeklēšanas

lauksaimniecības

Nr. 85)
7

juridiskās
Zemes atsavināšana ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu ministru kabinets
izlabošanai Švārdes, (Rucavas un Burtnieku paga- (skat. III Saeimas
stos
11 ses. lik.chron. rād.
Nr. 63) !

8

juridiskās
Zemes atsavināšana Valmieras - Matīšu šosejas jaun- ministru kabinets
būvei Bauņu pagastā
(skat. 111 Saeimas II
ses. lik. chron. rād.
Nr. 64)

9

Pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem un kre- ministru kabinets 13 budžeta
ditiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem (Ref. V. Gulbis)

10

Kuldīgas apriņķa brīvciemu 'sadalīšana viensētās lauksamniecības
(Ref. V. Firkss)
<
komisija

11

Pārgrozījumi civil- un civilprocesa likumos (Ref, P. ministru
Juraševskis)

i

lauksaimniecības

kabinets juridiskās
(skat. IH Saeimas
IX ses. lik. chron.
rād. Nr. 78)

58

57

neloģiskais radītājs
likumi.
Iespiests „Lik.
Izsludināts
^
ValdībasVēst-unmin.kab.
„
komisijas ziņo.\
„
lormmas
nbt krāj
nesī„
I 1as.
II 1as.
III 1as.
jums
__—_ —_———
______________________^^^_^______
————
,

Apspriešana

.^^^_

Redakcijas

_

p

.

1929. g.
_
N87
_47
46
—
47
47

-

N°

88

Ne 78

109

M- 114

47-48

48-50

-

73

50-73
177—189

469-470

-

512

73—102

189—232

—

913

914-922

N« 119

N°136

119—130
131— 150

231—288
289—318
355—376
423—458

—

118— 119

119

No 88

N° 79

^

^

332— 355
462—469

513- 540

579-610

610— 648
647—686
734—762
825—852

853—904

908— 914

103—118

118

(Nodod

321—322

valdībai)

atpakaļ

321—322

(Nodod

atpakaļ

valdībai)

321—322

(Nodod

atpakaļ

valdībai)

328—330

330—332

388_391

391—393

393_394

394—396

332

332

N° 94

Ne 80

—

423

—

Nb 99

JMb 81

—

422-423

—

N° 99

JVg 83

—

t

59

60

Tek.

i
i
Li k uma

Ui M
jn°
JN2

.
i
vir sr a k s t s

Kas iesniedzis

nācis

12

Papildinājums likumā par sēklas fondu (Ref. V. Gul- ministru kabinets
budžeta
bis)
(skat. III Saeimas 11
ses. lik. chron . rād.
Nr. 54) '

13

Papildinājums likumā par papildu līdzekļiem Liepā-iministru kabinets
budžeta
jas-Gludas dzelzceļa būvei (Ref. V. Bastjānis)
(skat. KII (Saeimas
II ses, lik- chron.
rād. Nr. 51)

14

Pārgrozījums likumā par Rīgas- Limbažu - Rūjienas ministru kabinets
budžeta
un Liepājas- Ziemupes - Pāvilostas - Alšvangas (skat. III Saeimas
dzelzceļu būvi (Ref. V. Bastjānis)
ļļ ses. lik. chron.
'
rād. Nr. 53)

15

Pārgrozījumi likumā par lauksaimniecībai, rūpniecī- ministru kabinets
budžeta, finansu
bai un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu (skat. 'III Saeimas
pārvēršanu ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos (Ref. ļļ Seš. lik. chron.
V. Bastjānis, K. Ulmanis)
rād. Nr. 42)

16

Pārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju nodroši- ministru kabinets
budžeta, sociālās lināšanu slimības gadījumos (Ref. R. Dukurs, V. (skat. . III Saeimas kumdošanas
iRubulīs)
ss II ses. lik. chron.
rād. Nr. 43)

17

Pārgrozījumi likumā par tirdzniecības - rūpniecības ministru kabinets
tirdzniecības un rūpskaitīšanu 1929. gada (Ref. V. Vestermanis)
(skat. Iļll Saeimās niecības
II ses. lik. chron.
rād. Nr. 57)

18

Pārgrozījumi likumā par eksportējamās gaļas un tās ministru kabinets
tirdzniecības un rūpparstradajumu kontroli (Ref. H. Dzelzītis)
(skat. III Saeimas niecības
I _ ses. lik. chron.
rad. Nr. 34)

19

Eksporta sviesta kontrole un izvešana uz ārzemēm ministru kabinets
tirdzniecības un rūp^
(Ref. H. Dzelzītis)
(skat. MI Saeimas niecības
I ses. lik. chron.
rād. Nr. 35)

20

Pārgrozījumi

likumā par zemes ceļiem

(Ref.

Bergs)

A. pašvaldības konusi,- juridiskās
ja (skat. ©I Saeimas I ses. lik. chr.
rad. Nr. 18)

21

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par karasko- kara lietu komisija
lu (Ref. G. Mīlbergs)

22

Pārgrozījums noteikumos par strādnieku un citu ai- sociālās
Ikumdo- sociālās likumdošagotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos nas komisija
nas
(Ref. N. Kalniņš)

23

Pārgrozījums sodu likumos (Ref. M. Lazersons)

juridiskās
ministru kabinets
(skat. III Saeimas
I ses. lik. chron.
rād. Nr. 73—75)

24

Satiksmes ministrijas iekārta (Ref. M. Lazersons)

publisko tiesību ļko<-publisko tiesību
misija

I

No kādas komisijas
_ .

kara lietu

«

62

Apspriešana

Redakcijas
_Izsludināts
p areJ
komisijas ziņo^«Valdības Vēstlormulas
I 1as.
II 1as.
III 1as.
jums
^^

Iespiests „Lik.
un min. kab.

^,_.

396-397

397

—

422

397

397-398

—

422

398—399

399—400

—

421—422

401

401 — 402

—

402—403

403—404

404

405

405

—

JNb 99

J\f8 83

JMb 99

JMb 89

400—401

J\fo 99

N° 87

422

—

J\o 99

N° 84

—

422

—

JVJb 99

N° 85

—

422

—

J\fo 99

JMb 86

405-406

778

778

—

JSfa 113

JMb 118

406-407

407—409

—

422

—

JSfo 99

JMb 82

409-410

410-416

782—784

784

—

N° 113

JMb 116

470—472

472—477

—

513

—

JMb 103

JMb 104

477—478

478

—

512

—

JMb 102

JNfo 103

478—479

479

—

512

—

JMb 102

JSfo 102

I

479_48l

(Nodod

budžeta

komisijai).

64

63.

-lek,

;

JMb JMb

Likuma

Kas iesniedzis

virsraksts

25

Lejasciema pilsētas administratīvas
A. Veckalns)

robežas

26

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par
un izrīkojumiem (Ref. Br. Kalniņš)

27

Algas izmaksa karavīriem kriminalvajāšanas
jumos (Ref. G. IMīlbergs un N. Kalniņš)

No kādas komisijas
nāds

pašvaldības
(Ref. ministru kabinets
ISbejmas
I
ķatfT ses. ( hk. chron.
VII
rād. Nr. 59)

publisko tiesību
izrādēm ministru kabinets
(«J MI Saeimas
II ses. lik. chron.
rād. Nr. 35)
gadī- ministru kabinets
(skat I Saeimas III
ses. hk. chron.
rād. Nr. 80)

juridiskās, kara

28

ārlietu
ministru kabinets
Konvencija starp Latviju un Igauniju par valsts līai\
»aeamas
[SJ<
i''1
apmaiun
drukas
darbu
dzekļiem izdotu izdevumu
ņu (Ref. F. Cielens)
l±%.%

29

juridiskās
Pārgrozījumi dažos civilprocesa likumu pantos un ministru kabinets
Jļ
(skat.
Saeimas
Latgalē spēkā esošos civillikumos (Ref. N. Kalniņš)
VIIiI ses. hk. chron.
rād. Nr. 55)

30

Zinātniskās tieseksptrtizes
ševskis)

31

institūts

juridiskās
(Ref. J. Viļpi- ministru kabinets
H
Saaanas
<f?SfVIII ses. hk. chron.
rrād. Nr. 94)

ministru kabinets
juridiskās
Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa liku(skat
III
Saeimas
II
mos (Ref. J. Vilpišcvskis)
ses. hk. chron. rad.
Nr. 39)

32

juridiskās
Tiesas izpildītāju drošības nauda (Ref. J. Viļpišev- ministru kabinets
(skat. II Saeimas V
\
s^ļs
ses. lik.. chron. rād.
Nr. 94)

33

Krustpils pilsētas administratīvās robežas
?
Muižnieks)

34

lietu

(Ref. I. ministru kabinets
(skat. II Saeimas

pašvaldības

Vil ses. lik. chron.
rād. Nr. 54)

arhetu
Draudzības līdums starp Latvijas republiku un Per- ministru kabinets
(skat.
III
Saeimas
II
Bergs)
sijas impēriju (Ref. A.
ses. lik. chron. rad.
Nr. 28)

35

Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums (Ref. A. Kviesis) deputāti (J. Pabērzs organizācijas
u. c.) 102—103

36

Pārgrozījums likumā par darba laiku (Ref. N. Kal- sociālās likumdoša- sociālās lļkumdošanas komisija
niņš)
nas komisija

37

sociālas likumdošaPārgrozījums likumā par algotu darbinieku apdroši- social. likumdošanas
"as
gadījumos
komisija
slimību
nāšanu nelaimes un arodu
(Ref. N. Kalniņš)

38

ministru kabinets ; juridiskās
Administratīvā kārtā uzlikto naudas sodu pārvēršana
(skat III Saeimas 11
arestā (Ref. N. Kalniņš)
ses. hk. chron. rad.
Nr . 20)

66

65
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Redakcijas
komisijas ziņo-
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Izsludināts

J

ļ„Valdības Vēstformulas
U
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un min. kab.
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I las.

II las.

III las.

481-482

482—483

—

513

483—486

486—489

778—782

782

489

489—491

—

513

—

JMb 102

N2 98

491.

491—492

—

513

—

JMb 103

N° 106

492

492—493

778

778

—

N° 113

N2 H5

493—494

494—496

—

512-513

—

JMb 102

^

496

496-497

-

512

Jft

^ 101

jums

—

JMb 97

JMb 102

(noraida)

102

100

102
K
512
497-498
497

^

K° 102

^ 96

513

K 103

N° 107

498_ 506

506-508

~

508

508-510

-

576-578

578

579

Nh 103

K 105

709-710

710-711

734

K 107

JMŽ 112

711

7ļļ

—

734

-

K2 107

K 113

712

712-713

—

734

-

Ka 107

Ka 111

513

-
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No kādas komisijas
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JMb JMb

39

*

tirdzniecības un rūpkoinroL ministru kabinets,
(skat III Saeimas 11 niecības
?
ses. lik. chron. rad.
Nr. 31)

Eksportējamo zivju un to pārstrādājumu
H. Dzelzītis)
(Ref
v

.

40

lauksaimniecības
kabinets
Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas ministru
1
(skat III Saeimas
brīvības cīnītājiem (Ref. A. Alberings)
ses. hk. chron. rad.
Nr. 65)
publisko tiesību ko- Juridiskas
misija tskat. 11 oaeimas VIII ses. lik.
chron. rād. Nr. 23)

41

Pārgrozījumi ministru kabineta iekārtā

42

Algotu darbinieki! apdioiināšana nelaimes un arpJu ministru kabinets
379
slimību gadījumos - pārgrozījumi likuma

43

sPal LS hkumd°!

f^nsu
zni^cīPārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkoholu ministru kabinets
as un ^
rupniecmas
(skat.
III
Saeimas
I
aplikšanu
ar
nodokļiem
°
ražošanu,
saturošu vielu
un. II ses. hk. chron
un pārdošanu (Ref. R. Bīlmanis, J. Annuss)
rad. Nr. 23. un 22)

'

44

Agrārās reformas likuma papildinājums (Ref. A. Eg- deputāti (A. Eglītis
«• e0 15-29
l.tis. P. Juraševskis)

'^f^^'

45

Papildinājums likumā par kartupeļu ievešanas un iz- ministru kabinets
H
vešanas kontroli (Ref. H. Dzelzītis)

tirdzniecības un īūpniecības

46

Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumos (Ref. K. Pau- ministru kabinets
14
?:
?
īuks)

juridiskās

47

Kriminālprocesa likumu
(Ref. J. Vilpiševskis)

48

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas
vispārējās konferences 7. sesijā pieņemtais konvenslimību
cijas projekts par atlīdzību profesionālu
gadījumos (Ref. Br. Kalniņš, N. Kalniņš)

49

finansu, juridiskās
Papildinājums kreditlikumos (Ref. A. Dzenis, K. Pau- deputāti
(skat.
II
Saeimas
V
ļuks)
ses. lik. chron. rād.

231.

panta

pārgrozījums ministru kabinets
13—14

juridiskas

juridiskās

ministru kabinets
ārlietu, sociālās li(skat . II SaeimasVI kumdosanas
ses. lik. chron. rad.
Nr. 74)

Nr. 72)
50

Pārgrozījums likumā par nekustamu īpašumu koro- ministru kabinets
reformas
likumu 11
borēšanu sakarā ar agrārās
(Ref. V. Pusulis)

51

juridiskās
Papildinājumi kriminālprocesa likumos (Ref. F. Cie- deputāti
(skat. III Saeimas 11
lēns)
ses. lik. chron. rād.
Nr. 39)

52

Pārgrozījumi pārgrozījumos un papildinājumos liku- kara lietu komisija
mā par kara skolu (Ref. G. Mīlbergs)

kara lietu

53

Johana Kristapa barona Vērmaņa Stalbē testamenta juridiskā komisija
noteikumu atcelšana (Ref. P. Juraševskis)

juridiskās

54

Pētera Jāņa dēla Purgaiļa testamenta noteikumu gro- juridiskā komisija
zīšana (Ref. P. Juraševskis)

juridiskās

?

juridiskās

*

69

7(>
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-
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-

-
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-

_
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_
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-

-
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-

-
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-

-
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2 129
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No kādas komisijas
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nācis

55

Tirdzniecības un kuģniecības līgums starp Latviju ministru kabinets
un serbu, kroatu un slovēņu karalisti (Ref. E. 764
Rimbenieks, K. Ulmanis)

ārlietu, tirdzniecības

56

Konvencija starp Latviju un Ungāriju par noziedz- ministru kabinets
nieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietas 764
(Ref. A. Bergs)

ārlietu

57

Sv. Pēterburgas ministru kabinets
Papildinājumi un pārgrozījumi
starptautiskai telegrāfa konvencijai 'pievienota 322
starptautiskā dienesta reglamentā (1925. g. Parīzes caurlūkojams) (Ref. J. Rancans)

ārlietu

58

Tautu Savienības starptautiskās darba_ organizācijas
visparejas konferences treša sesija_ pieņemtais
konvencijas projekts par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadījumos lauksaimniecības darbā (Ref.
N. Kalniņš, F. Menderis)

ministru kabinets
ārlietu, sociālās li(skat. II Saeimas VII kumdošanas
ses. lik. chron. rād.
Nr. 77)

59

Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas
vispārējās konferences desmitā sesija pieņemtais
konvencijas projekts pār rūpniecības un tirdzniečības strādnieku un kalpotāju apdrošināšanu slimibas gadījumos (Ref. N. Kalniņš, J. Pommers)

ārlietu, sociālās liministru kabinets
(skat. II Saeimas kumdošanas
VII ses. lik. chron.
rād. Nr. 79)

60

Pārgrozījumi un papildinājumi muitas tarifos (Ref. ministru kabinets,
finansu, tirdzniecīK. Ulmanis, V. Vestermanis)
deputāti (skat. lk. bas un rūpniecības
chron. rād. Nr. Nr.
72. 75, 76. 77,)

61

Muitas tarifa piemērošana Lietuvas ražojumiem (Ref. ministru kabinet?
K. Ulmanis, _. Rimbenieks)
764

finansu, tirdzniecības un rūpniecības

62

Krediti valsts darbinieku atalgojuma
un uzlabošanai (Ref. A. Dzenis)

budžeta

63

Pensijas bij. Krievijas pensionāriem (Ref. A. Pastors. ministru kabinets
L. Šēlers)
(skat. II Saeimas
VII ses. lik. chron.
lād. Nr. .691

budžeta, sociālās II-

Papildinājums likumā par algotiem darbiniekiem un sociālās likumdošaviņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensi- nas komisija
jām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos (Ref. L. Šēlers, R. Dukurs)

sociālās likumdoša-

Pārgrozījums likumā par Rīgas- Limbažu - Rūjienas ministru kabineis
un Liepājas - Ziemupes - Pāvilostas - Alšvangas 764
dzelzceļu būvi (Ref. V. Bastjānis)

budžeta

64

65

pārkārtošanai ministru kabinets
903—907

un rūpniecības

kumdošanas

nas, budžeta

74

73
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Ka 132

1036

—

—

-

Ns 116

Ka 131

1035— 1036

996-1000

-

1000

1000-1004

-

1004

1004-1005

-

1005— 1006

1006-1009

-

1009-1011

1011-1015

—

1015-1016

1016

—

1016-1024

1024-1025

1025-1029

995

-

_

_

—

_

125

75

76

II. Komisijām nodotie likumprojekti.
i5 §

Likumprojekti

Kas iesniedzis

Komisijām

66

Arodu mācekļu likums (J. Višņa u. c.)

deputāti

sociālās likumdošanas, izglītības
688-702

67

Civilstāvokļa aktu reģistrācija —- pārgrozījums likuma

ministru kabineis

publisko tiesību
7_8

68

Darba atļauju izdošana ārvalstniekiem

ministru kabinets

sociālās likumdošanas 12—13

69

Gaļas, gaļas izstrādājumu un dzīvnieku
vešana Latvijā

ministru kabinets

tirdzniecības un rfipniecības 11

70

Grozījumi preses likumā (P. Juraševskis u. c.)

deputāti

publisko tiesību, juridiskai 542—543

71

1929. g. iekšējais ceļu aizņēmums ar prēmijām (L.
Ausējs u. c.)

deputāti

finansu, tirdzniecības
un rūpniecības, budžeta 702—708

jēlvielu

ie-

72

Ievedmuitas tarifa pārgrozījumi (R. Bīlmanis u. c.)

deputāti
(skat. lik. chron.
rād. Nr. 60)

finansu, tirdzniecības
un rūpniecības
708—709

73

Kuģošanas laiks un kuģošanas nauda kara flotē —
pārgrozījums noteikumos

ministru kabinets

kara lietu, budžeta
11

74

Kurināmie materiāli kara resorā

ministru kabinets

kara lietu, budžeta
11

75

Muitas tarifa pārgrozījumi

ministru kabineti
skai, lik- chron.
rad. Nr. 60)

finansu, tirdzniecibas un. rūpniecības

m'aistru kabinets

finansu, tirdzniecības

(skat. lik. chron.
rād. Nr. 60)

un rūpniecības 764

76

Tl

Muitas tarifa pārgrozījums

Muitas tarifu pārgrozījumi

'Nekustamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas ierobežošana — pārgrozījums likumā
79

764

ministru kabinets
skai, lik. chron .
rad. Nr. 60)

finansu, tirdznieci-

mmistru kabinets

lauksaimniecības

bas un rūpniecības
709

ridiskai

11

Sērkociņu bandroles un etiķetes

ministru kabinets

finansu

Sodu likumu

ministru kabinets

juridiskai 8—11

ministru kabinets

juridiskai

100. un 128. pantu pārgrozījumi

8i

Sodu likumu papildinājumi

82

Tirdzniecības kuģu administratīvais personāls
papildinajumi un pārgrozījumi likuma

i
—

ministru kabinets

ju-

12

13

11

tirdzniecības un rūpniecības 11

t
78

77

— ^

Kas iesniedzis

Likumprojekti

Komisijām

H ^

83

Ūdeņu lietošana kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai
un koku pludināšanai

ministru kabinets

tirdzniecības un rūpniecības 12. juridiskai 321

84

Valsts aizdevumi pilsētu būvniecībai — pārgrozījumi

likumā
85

ministru kabinets

'

Valsts krediti lauksaimniecības būvniecībai — pārgrozījums likumā

ministru kabinets

lauksaimniecības,
budžeta 11
lauksaimniecības 11

79

.

80

Pieprasījumu
Tek-

_.

Kam iesniegts

Pieprasījumi

»»p.

1

Apspriešana

Senāta 1929. gada 15. marta lēmums (F. Cielens u. c.) ministru prezidentam

2

Valkas -Ipiķu dzelzceļa līnijas pārņemšana valsts ministru prezidentam
īpašuma (V. Bastjānis u. c.)

2^— 44
152-168

(skat 111 Saeimas 11

Jautājumu
Tek. No No

Jautājumi

chro

Kam

sesiju)

chrono
iesniegts

1

Strādnieku atlaišana Liepājas drāšu fabrikā (P. Lejiņš u. c.)

ministru prezidentam

2

Aresti Daugavpilī, Ventspilī un citur (L. Jeršovs u. c.)

iekšlietu ministrim

3

Naudas noguldījumu atmaksa (J. Vinters u. c.)

ministru prezidentam

4

Transitpreču sūtījumu izdevumu

izlīdzināšana (P.

ministru prezidentam

5

Plūdos un no neražas cietušo iedzīvotāju pabalstīšana (R. Dukurs u. c.)

ministru prezidentam

6

Strādnieku sapulču aizliegšana (J. Balodis u. c.)

iekšlietu ministrim

7

Bij. sūtņa Maskavā Ozola bagāža (L. Laicens u. c.)

ministru prezidentam

8

Skolēnu vajāšana (O. Jaukus u. c.)

9

Paziņojuma neizsniegšana «Maizes un Darbs»
došanai (L. Laicens u. c.)

Lejiņš u. c.)

10

Algu paaugstināšana valsts darbiniekiem
bolts u. c.)

iekšlietu un izglītības ministrim

(P.

iz-

Zei-

iekšlietu ministrim

ministru prezidentam

81

82

noloģlskais
Komisijas
. .

rādītājs.

Valdības r
pārstāvju

ziņojums

170—177

atbildes

Debates

Pārejas formulas

(Noraida)

—

—

(Noraida)

—

—

'

'

loģiskais rādītājs.
Apspriešana

Valdības

pārstāvju

atbildes

Debates

(sk. III Saeimas 11 sesiju)

Tautas labklājības ministris V. Rubulis

168—169

—

(sk. 111 Saeimas 11 sesiju)

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

169—170

—

380-384

Ārlietu ministris A. Balodis

543—547

547—569

384-386

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš

569—570

570-572

386—388

Zemkopības ministris A. Alberings

572—573

573—576

766—768

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

768

—

Ārlietu ministris A. Balodis

927—928

—

Izglītības ministris E. Ziemelis

928—929

—

770

Iekšlietu ministrs E. Laimiņš

929—930

926

Tautas labklājības ministris V. Rubulis

926—927

768
768—770

—

,

-

f

5

Latvijas

Republikas

111

Saeimas

III

III sesijas 1. sēde 1929. gada 16. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
6

1.
2.

Dienas kārtības grozīšana . . .
Atvaļinājumu piešķiršana deputātiem

3.

Deputāta K. Būmeistera lauksaimniecības komisijas uzdevumā iesniegtais priekšlikums par izskatīšanas termiņa

4.

5.

6.

6

pagarināšanu likumprojektam (pieņem):
K. Būmeisters (sociāldemokrāts)
Deputāta V. Vestermaņa iesniegtais priekšlikums par izskatīšanas termiņa pagarināšanu likumprojektam par eksportējamo zivju un to pārstrādājumu kontroli (pieņem)

nāšanu (pieņem):
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
Satversmes 81. panta kārtībā izdoto noteikumu nodošana

F. Cielens (sociāldemokrāts)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcijai .....
K. Balodis (darba savienība)
'
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
Likumprojektu nodošana komisijām
Ministru kabineta lūgums dot piekrišanu dažu Saeimas
deputātu saukšanai pie tiesas atbildības (nodod komi-

10.

7

8
8
9
10

12
13
13

14

sijai)
9.

7

Ministru kabineta lūgums — pagarināt termiņu likumprojekta izstrādāšanai par valsts darbinieku algu paaugsti-

komisijām:
K. Dēķens (sociāldemokrāts)

7.
8.

6

Deputāta A. Eglīša u. c. iesniegtais likumprojekts — papildinājums agrārās reformas likumā (nodod komisijai):
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . 15, 27
17, 27
'
F. Cielens (sociāldemokrāts) . <. .
19
(sociāldemokrāts
mazinieks)
J. Šterns
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)
K. Balodis (darba savienība)
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija)

20

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs)
Deputāta F. Cielēna u. c. iesniegtais steidzams pieprasī-

25

jums ministru prezidentam (pieņem):
F. Cielens (sociāldemokrāts)
.
A. Rudevics (sociāldemokrāts) . . .,

11. Nākošā sēde

. :

22
23

30
38
44

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā:
Prezidija ziņojumi; juridiskās, publisko tiesību
un saimniecības komisiju velēšanas; tautas labklājības ministra atbilde uz deputāta P. Lejiņa u. c._ iesniegto jautājumu par strādnieku atlaišanu Liepājas
drāšu fabrikā; iekšlietu ministra atbilde uz deputāta
L. leršova u. c. iesniegto jautājumu par arestiem
Daugavpilī, Ventspilī un citur; pieprasījumu komisijas ziņojums; pārgrozījumi» preses likuma; _ pārgrozījumi civil- un civilprocesa : likumos; pārgrozījums noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos; pārgrozījums sodu likumos; likums par pasta satiksmi;
satiksmes ministrijas iekārta; likums par Lejasciema
pilsētas administratīvām robežām: pārgrozījumi
papildiministru kabineta iekārta; pārgrozījumi un
liizrīkojumiem;
par
izrādēm
un
nājumi Hkumā
kruranalvajakums par algas izmaksu karavīriem
Lašanas gadījumos; likums par konvenciju starp
izdeizdotu
valsts
līdzekļiem
tviju un Igauniju par
vumu un drukas darbu apmaiņu; pārgrozījuma li-

sesijas

1.

sēde

1929.

gada

16. aprilī

6

kūmā par darba laiku; papildinājums likuma par
sēklas fondu; papildinājums likuma par papildu līdzekļiem Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvei; pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rujienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi;
pārgrozījumi dažos civilprocesa likumu pantos un
Latgalē spēkā esošos civillikumos; pārgrozījumi
likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un_ namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos; pārgrozījums ilifkiumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos; pārgrozījumi likuma par tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1929. gadā;_ pārgrozījumi likumā par eksportējamas gaļas un tas pārstrādājumu kontroli; likums par eksporta sviesta
kontroli uiri izvešanu uz ārzemēm; likums par zinātniskās tiesekspertizes institūtu; pārgrozījumi uin>
papildinājumi kriminālprocesa likumos; pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem: pārgrozījumi likuma
par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
^
arodu slimību (gadījumos; likums_ par administratīva
kārtā uzlikto 'naudas sodu pārvēršanu aresta; likums par tiesas izpildītāju drošības naudu; Likums
par Kuldīgais apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās; pārgrozījumi un papildinājumi likuma par_ kara
skolu; likums par iepriekšējiem kredītiem arkarte.ni
izdevumu segšanai 1929./30. saimniecības gada;
valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam.
Iebildumu pret dienas kartību nav? — Deputāti
V. Gulbis, E. Grantskalns, G. Ozoliņš u. c. pie dienas

kārtības iesnieguši priekšlikumu:

«Liekam priekšā Saeimas dienas kārtības 35. punktu liikt
otrā vietā.»

Viens var dabūt vārdu par, otrs pret priekšlikumu. Vārdu neviens neveļas? Lieku deputātu
V Gulbja, E. Grantskalna u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Par
deputātu V. Gulbja, E. Grantskalna u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret nav neviena atturējušies 9. Priekšlikums pieņemts. Līdz ar to 35. dienas kārtības punktu apspriedīsim ka otro. — Iebildumu pret dienas kārtību pārgrozīta veida nav i
Dienas kārtība pārgrozītā veida vienbalsīgi pieņemta.
Pārejam uz pirmo dienas kartības punktu —
p r e z i d i j a z i ņ o j u m i.
II un III sesiju starplaļkā prezidijs piešķīris atvaļinājumus ceļojumiem uz ārzemēm sekojošiem Saei-

marta
mas deputātiem: J. Trasunam — no š. g. 31.
īdz 16.
g.
5.
—
no
š.
Sīmanim
aprilim,
P.
līdz 7.
aprīlim, H. Dzelz tim — no 10. līdz 20. aprīlim.
Lauksaimniecības Metu konusijas uzdevuma deputāts Būmeisters liek priekša pieņemt šādu lēmumu:

. ,

pie«Likumprojekta «Pārgrozījumi! tfckumā _ par zemes
paredzēto
šķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem» izstrādāšana»
termiņu pagarināt līdz š. g. 26. aprilim.»

Vārds deputātam Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Lauksaimniecības komisijas uzdevuma man jālūdz augstais
nams pagarināt nolikto tieirmiņu, kas iztek šodien,
novēl par io dienām. Lauksaimniecības komisijair
turējusi tikai vienu sēdi, jo pilsoniskai vairākums
Šodien
pagājušā nedēļā negribēja vairāk sedet.
termiņam
noliktam
līdz
sēde.
Tā
ka
bija tikai otra
esam noturējuši tikai divas sēdes, tad man ir uzdots
lauksaimniecības komisijas vārda lūgt pagarināt
termiņu vēl par 10 dienam, t. i. līdz 26. aprīlim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta Būmeistera priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacel-
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ties tos, kas ir pret tā pieņeimšanu. Tādu Inav. Kas
atturas ?_ Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Talak deputāts Vestermanis liek priekšā:

«Pagarināt līdz š. g. 8. maijam tirdzniecības un rūpniecības komisijai doto termiņu likumprojekta caurskatīšanai par
eksportējamo zivju un to pārstrādājumu kontroli.»

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens (nevēlas? Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Vestermaņa priekšlikuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ari šis priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts.
Tālāk ministru prezidents, saskaņā ar ministru
kabineta š. g. 16. aprija lēmumu, lūdz —
pagarināt līdz š. g. 15. maijam termiņu likumprojekta izstrādā-

šanai par valsts darbinieku algu paaugstināšanu, ko Saeima
uzdevusi ivaldībai savā š. g. 15;. mairta plenārsēdē.

Vārdu lūdz deputāts Zeibolts. Vārds deputātam

Zeiboltam.

P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Pagājušā sesijā Saeima pieņēma lēmumu uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par valsts darbinieku

algu paaugstināšanu 2 nedēļu laikā. Pateicoties tam,
ika Saeima aizgāja Lieldienu brīvdienās, valdībai
bija vesels mēlnesis laika šī likumprojekta izstrādāšanai.. Mēneša laikā valdībai ari pilnīgi bija iespējams izstrādāt attiecīgo likumprojektu un iesniegt
to Saeimai, beit tagad ir redzams, ka valdība nav
gribējusi interesēties par šo jautājumu un tāpēc ari

nav to apspriedusi.
Otrs motīvs, _ kas atļauj teikt, ka valdībai bija
iespējams Sastrādāt šp likumprojektu, ir ari tas, ka
neoficiāla kārta, spriežot pēc laikrakstu ziņām., finansu ministrija ir paspējusi izstrādāt pat 7 fikum- ?

projektus. Bet tautas labklājības ministrija un ministru .kabinets nav spējuši izstrādāt nevienu likumprojektu! Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka.valdība
negrib ieverot Saeimas lēmumus.
Tā kā valdība nav neko paspējusi izstrādāt un
tagad_ pieprasa vel vianu mēnesi atiecīsā likuma izstrādāšanai, es savas frakcijas vārdā lieku priekšā
termiņu pagarināt par 2 nedēļām. līdz 1. maijam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? — Ministru prezidents lūdz pagarināt termiņu likumprojekta izstrādāšanai par valsts
darbinieku algu paaugstināšanu līdz š. g. 15. maijam;
deputāts Zeibolts ir iesniedzis pārlabojumu pie šī

priekšlikuma —

pagarināt termiņu likumprojekta izstrādāšanai pār valsts
darbinieku algu paaugstināšanu vēl uz 2 nedēļām, —

Tas būtu — līdz 1. maņām. Nobalsošanā nāk
vispirms deputāta Zeibolta pārlabojums. Ja to pieņems, tad atkritīs nobalsošana par ministru prezidenta priekšlikumu; jia to, noraidīs, nobalsošanā
maks ministru prezidenta priekšlikums—Lieku tagad uz balsošanu deputāta ZeiboHa priekšlikumu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret—
58 balsis, atturas 1. Deputāta Zeibolta priekšlikums
noraidīts. — Tagad nak nobalsošanā ministru prezidenta priekšlikums — pagarināt likumprojekta izstrādāšanas termiņu līdz 15. maijam. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šādu termiņa pagarināšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par ministru prezidenta priekšlikumu nodotas 53 balsis, pret
— 38 balsis. Tas pieņemts.
Starpsesiju laika ministru kabinets ir izdevis
satversmes_ 81. panta kartība pārgrozījumu likumā
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Prezidijs liek
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priekša nodot šo pārgrozījumu publisko tiesību un
valsts par vaid es iekārtas komisijai. Deputāts Dēķens ludz_vardu. Vārds deputātam Dēķenam.
K. Deķens (sociāldemokrāts): Likums par civilstāvokļa aktu reģistrāciju izdots Satversmes Sapulce un ar to tautai bez šaubām dots daudz, proti
— dota sirdsapziņas brīvība, atsvabinot to no tām
spaidu saistībām, kas krievu patvaldības laikā kuru
katru tautas locekli saistīja ar kādu no baznīcām. Bet
veiak, kad daudziem iepriekšējos augstajos (namos
un ari šinī augstajā namā likās, ka mums demokrātijaspar daudz, sakās šī likuma drupināšana un atkal
tautas ciešāka saistīšana ar baznīcu. Šis pārgrozījums šinī virzienā ir viens solis tālāk. Tam mēs
nedrīkstam un nevaram piekrist. Ar šiem pārgrozījumiem tos,_ kas laulības slēdz baznīcā, atsvabina no nodevām; par labu dzimtssars/kstu nodaļai.
Tprnier ari tie dzimtssarakstu nodaļas reģistros ir
jāieved. Šinī ziņā_ likuma priekšā visiem jābūt vienādiem, nevar but nekādu izņēmumu. Mums nav
nekas pretim, ja viena daļa, kas to vēlas, slēdz laulības baznīca, bet viņiem jādod nodevas valstij, sabiedrībai tāpat, kā pārējiem pilsoņiem. Tas ir ari
viņu pienākums. Tāpēc mēs liekam priekšā noraidīt šos pārgrozījumus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Dēķems iesniedzis priekšlikumu:
«Noraidīt ministru kabineta satversmes 81. panta kārtība izdoto pārgrozījumu likumā par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. («V. V.» Nr. 80.).»

Vispirms (nāks nobalsošanā deputāta Dēķena
priekšlikums. Ja to pieņems, tad ministru kabineta
satversmes 81. panta kārtībā izdotais pārgrozījums
likuma par civilstāvokļa aktu reģistrāciju būs noraidīts; ja deputāta Deķema priekšlikumu noraidīs,
tad naksnobalsošanā prezidija priekšlikums — nodot šo pārgrozījumu publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijai. — Lieku deputāta Dēķena priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Dēķena priekšlikiumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Dēķena
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tois, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Dēkefria priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 51 balss. Deputāta
Dēķena priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošana prezidija priekšlikums — nodot šos noteikumus publisko tiesību un; valsts pārvaldes iekārtas komisijai. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret
prezidija priekšliifcunru. Tādu nav.
Kas atturas?
Ari nav? _ Ludzu vēlreiz pacelties tos, kas atturas.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija
priekšlikumu. Par prezidija priekšlizkumu nodotas
48 balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 30. Prezidija priekšlikums pieņemts. Minētie
r.oteikumi nodoti publisko tiesību komisijai.
Tāpat satversme» 81. panta kārtībā imiinistj-u
kabinets ir izdevis starpsesiju laikā sodu likumu
100. un 128. pantu pārgrozījumus. Prezidijs liek
priekša nodot šos noteikumus līdz ar tieslietu ministra paskaidrojumu juridiskai komisijai. Vārds pie
šī priekšlikuma deputātam Cielēnam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Šiem papildinājlumiem, pareizāki
sakot — pārgrozījumiem, sodu; likumu 100. un 128.
pantos, acīmredzot, ir ziļnaima sakarība ar mūsu
«augsti valdoša» senāta paskaidrojumu attiecībā uz
Latvijas konstitūcijas problēmu par augstāko varu
Latvija. Es negribu iedziļināties un pakavēties plašāk pie šī senāta jauna tulkojuma un paskaidrojuma .
par suvereno varu Latvija, bet gan gribu teikt pāris
vardu par sodujikumu 100. un 128. pantu jaunoredakciju, saskaņa ar šiem pārgrozījumiem. Pēc bū-
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tības varētu daudz runāt un plašāk pakavēties, piemēram, pie 128. panta jaunās redakcijas: «Kas nonievājis pastāvošo valsts iekāru vai Valsts Prezidenta personu, atklāti turēdams, vai nolasīdams runu
vai sacerējumu, vai izplatīdams, vai atklāti ielikdams sacerējumu, vai notēlojumu, — sodāms ar ieslodzīšanu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par
trim gadiem, vai ieslodzīšanu cietumā.» — Te speciāli Valsts Prezidentam radīti noteikumi, kas līdzinās veco sodu likumu noteikumiem par monarehu.
Turpretim Saeima u„ tāpat ari ministru kabinets _r
nostādīti citādā stāvoklī.

Tie bauda mazāku sodu

likumu aizsardzību nekā Valsts Prezidenta persona.
Acimredzot, ar šo jauno sodu likumu papildinājumu
tieki radīta zināma valsts tiesiska konstrukcija, ka
Valsts Prezidents pielīdzināms' valsts tiesiskā nozilmē agrākam monarcham, kuram vajadzīga speciāla
sodu likumu aizsardzība. No sociāldemokrātiskās
frakcijas viedokļa šāda panta uzbūve, kā ari paredzētais sodu mērs par Valsts Prezidenta aizskaršanu nebūtu pieņemami. Otrkārt šī likuma izdošanas
veids nebūt nav tāds, kādu nosaka satversmes 81.
pants, kas runā par neatliekamu vajadzību. Kāda
neatliekama vajadzība bija šī mēneša ilgā pārtraukuma laikā izdot šos sodu likumu pārgrozījumus un
papildinājumus? Tikpat labi to varēja 'darīt divas nedēļas vēlāk, kad sanāk jkopā Saeima,, Tāpēc šos
iesniegt
kā
likumpapildinājumus
varēja
varētu
izskatīt
projektu, ko
attiecīgas komisijas,
un Saeima
varētu tad lemt par
šo matēriju, kam zināmā mērā ir konstitucionāls raksturs, jo šie sodu likumu panti—ja ne tieši,
tad netieši—pieskaras problēmai par to, /kas,ir valsts
augstākā vara. Katrā ziņā tā ir matērija, kas stāv
sakarā ar satversmes tulkojumu, ar dažādu valsts or-

gānu novērtējumu mūsu satversmē. Tāpēc sociāldemokrātiskā frakcija, «piekrizdama šiem sodu likumu pārgrozījumiem un papildinājumiem ika pec
būtības, tā ari neatzīdama to izdošanas veidu, _ neatzīdama to izdošanu satversmes 81, panta kartība,
balsos pret to nodošanu komisijai resp. — saskaņa
ar jaunā kārtības ruļļa formulējumu — liek priekša
Saeimai noraidīt šo sodu likumu papildinājumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):

Šo divu sodu likumu pantu pārgrozījumu izdošana
satversmes 81. panta kārtībā ir loti raksturīga tagadējam kursam. Vispirms bija vajadzīgs, lai tagadējais «valdošais» senāts, tāpat kā tas bija cara laika
izgudrotu, radītu precedentu, kā varētu panākt šo
grozījumu izdošanu satversmes 81. panta kartība.
Tagad tas ir noticis. Senāts bija paskaidrojis, ka
Latvijas tautai neesot suverenās, varas, citiem vārdiem—iznīeināljis Latvijas konstitūcijas 2. pantu, kur
skaidri teikts, ka suverenā vara pieder Latvijas tautai. Ja suverenā vara pieder tautai, tad, protams,
ir diezgan loģiski, ka ar tautas locekļu vienu daļu
nevar rīkoties tā, kā tagad rīkojas, — uz šo pantu
pamata notiesā uz mūžu cietumā u. t. 1. Uz šo pantu pamata Latvijas strādniecības vienu daļu notiesā
katorgā u. t. t. Šādi rīkojoties faktiski notiesā daļu
suverenās varas. To dara «valdošais» senāts un
pastāvošā cariskā juridika. Ja nu izskaidro, ka tauta ir fikcija, ja izskaidro, ka viņa nav suverena vara, tad vajaga atrast kaut ko, ar ko pildīt šo fikcijas
vietu; un te imu ir tie jaunizdotiepanti, jaunizdotais

pārgrozījums likumā.
Šo pantu būtība ir tā, ka ar likumu tiek fiksēts,
ar likumu tiek nostiprināta tā tendence, ta 'diktatūras tendence, fašistiskās diktatūras tendence, kas
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tagad ir tagadējam ministru kabinetam un vispār!
tagadējam labajam spārnam. Ja to nevarēja un šimbrīžam nevar izdarīt satversmes kārtībā, tad to varējaizdarīt ar «knifi»;'varēja 81. panta kārtībā radīt cara soda likumos tādr» grozījumus, ka Valsts Prezidents tiek pielīdzināts ķeizaram, un ja kāds—piemēram Arveds Bergs savā «Latvī» — rakstīs, kā
tas Čakstes laikā rakstīja par to lielo «p», tad var
gadīties1, ka viņu notiesā uz mūžu katorgā. Es domāju, ka tāds stāvoklis šī likuma izdevējiem ir smieklīgs. Prezidentu nostādīt tādā stāvoklī, kādā bija
patvaldībā ķeizars! Bet te ir cits nolūks. Ne jau
Zemgals no demokrātiskā centra aizsargājams vai
tamlīdzīgi. (A. Eņlītis mo vietas: «Laicens taču ari
var tiikit par prezidentu!» —Smiekli.) Svarīgs ir pats
princips, un tas ir — monarķistisku tendenču deklarēšana Latvijā.
No otras puses šie panti par tiem pārfepurniern,
ko saskaņā ar mūsu Latvijas konstitūciju it kā varētu izdarīt, vēl katrā ziņā pastiprina mušucarisko
likumu garu un carisko likumu juridiku, carisko ijuridiku. Strādnieku un zemnieku frakcija ir nevien
par šo grozījumu noraidīšanu, bet izsaka viskategoriskāko protestu par to, ka ministru kabiļnets vispār! var iedrošināties likt priekšā tādu likumu pārlabojumus! (A. Briedis no vietas: «Nav ko ieverot,
Laicen!» — L. Laicens, nokāpjot no tribīnes: «Pienāks reize, kad loti būs jāievēro!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
K. Balodim.
K. Balodis (darba savienība):_ Augstais nams!
Es šinīs: dienās esmu studējis dažādu tautu uin valstu satversmes un uz šī mamuta varu tilkai pabrīnēties par senāta 15. marta lēmumu. Ir taisnība, ka
veselā rindā valstu tiešām pie tā panta, kura teikts;
ka suverenā valsts vara pieder tautai, ir tūlīt otrs
pants, kas runā par administratīvo likumdevēju un
izpildu varu, kur tā tad noteikti šie izpildu orgāni.
Bet vienā no vecākām Eiropas_ republikām — Francijā tas nav teikts. (Sit ar dūri uz katedras). Es
gribētu redzēt, kas notiktu Francija, ja tur augstāka
tiesa būtu spriedusi, ka valdībai nav Inekadas varas,
ka nevar tiesāt par. valsts varas apvainošanu. Ta^
pat mūsu kaimiņu republikas, Igaunijas, satversme
ari nav tāda panta, bet ir uz mata tas pats, kas_ Latvijas satversmē. Papildinājumi ir Vācija, Polilia un
Čekoslovaķijā, bet, kā jau sacīju, Francijā un Igaunijā to nav. Tā tad nekāds sevišķs likums te nebūtu vajadzīgs, bet gan vajadzīgs senāts, kas stāvētu savu uzdevumu augstumos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk (neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Deputāti F.
. Cie5ēns un Linards Laicens «iesnieguši šādu priekšlikumu:

«Liekam priekšā noraidīt ministru kabineta satversmes
81. panta kārtībā izdotos sodu likumu 100. un 128. Pantu pār(«V. V.» Nr. 393'.).»
grozījumus

Nobalsošanā nāk vispirms deputātu Cielēna-Laicena priekšlikums. Ja to pieņems, atkritīs prezidija
priekšlikums — nodot šos noteikumus juridiskai komisijai; ja turptetimi deputātu Ciejena-Laicena
priekšlikumu noraidīs, nobalsošana nāks prezidija
priekšlikums nodot šos noteikumus juridiskai komisijai. — Lieku tagad uz balsošanu deputātu CielenaLaicena iesniegto priekšlikumu—šos noteikumus noraidīt. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo noteikumu

noraidīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Pair
deputātu Cielēna-Laicena priekšlikumu nodotas 35
balsis, pret — 48 balsis, atturējušos mav. Priekšlikums noraidīts. — Pie prezidija priekšlikuma —
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nodot šos noteikumus juridiskai komisijai — deputāts Cielens iesniedzis priekšlikumu:

«Sodu likumu 100. un 128. pantu pārgrozījumus skatīt ko
misijā cauri divu nedēlu laika.»

Vispirms nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums, pēc tam deputāta Cielēna priekšlikums, kas
nosaka termiņu. — Ludzu pacelties tos, kas ir par
juprezidija priekšlikumu — nodot šos noteikumus
kas
ir
tos,
pacelties
ridiskai komisijai. Tagad lūdzu
pret šo noteikumu nodošanu juridiskai komisijai.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šo noteikumu inodošanu juridiskai komisijai nodotas 46
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturas 33.
Šie noteikumi ir nodoti juridiskai komisijai. — Tagad nāk nobalsošana deputāta Cie.ena priekšlikums—
uzdot juridiskai komisijai skatīt cauiri sodu likumu
un 128. pantu pārgrozījumus 2 nedēlu laika.

100.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
pietos kas ir pret deputāta Cieiēļia priekšlikuma
atturas.
kas
ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
Par deputāta Cielēna pr:eks1kuma pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret — 44 balsis, atturējušos nav.

Deputāta Cielēna priekšlikums noraidīts. —
Tālāk satversmes 81. panta kārtībā ministru kabinets izdevis noteikumus, par kurināmiem materiāliem kara resorā. Prezidijs liek priekša nodot tos
kara lietu un budžeta komisijām. Iebildumu nav? Tie
satvernodoti minētām komisijām. — Tāpat
smes 81. panta kārtība ministru kabinets izdevis ,
pārgrozījumu likumā par valsts kredītiem lauksaimniecības būvniecībai. Prezidijs liek priekša nodot
Tas
to lauksaimniecības komisijai. Iebildumu nav?
81.
satversmes
—
Tāpat
nodots minētai komisijai.
papi.duiaizdevis
kabinets
panta kārtībā ministru
jumus likumā par valsts aizdevumiem pilsētu
būvniecībai. Prezidijs liek priekšā nodot tos lauk- f
saimniecības un budžeta .komisijām. Iebildumu nav
Tie nodoti minētām komisijām. — Tāpat satversmes
pa81. panta kārtībā ministru kabinets ir izdevis
par
tirdznielikuma
pildinājumus un pārgrozījumus
cības kuģu administratīvo personālu. Prezidijs heļc
priekšā nodot tos tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti_ minētai komisijai.
ka— Tāpat satversmes 81. panta kartība ministru
nekustamu
par
likuma
papildinājumu
_
binets izdevis
īpašumu fcoroborēšanu sakara ar agrāras reformas
likumu. Prezidijs liek priekša nodot to juridiskai
komisijai. Iebildumu mav? Tas nodots juridiskai
komisijai. — Tāpat satversmes .. _panta kartība
ministru kabinets ir izdevis papildinājumus sodu likumos. Prezidijs liek priekša nodot šois papildinājumus juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti juridiskai komisijai. — Talak satversmes 81.
panta kārtībā ir izdots pārgrozījums noteikumos par
kuģošanas laiku un kuģošanas _naudu kara flote. Prezidijs lieki priekšā nodot šo pārgrozījumu kara lietu
un budžeta komisijām. Iebildumu nav? Tas nodots
minētām 2 komisijām. — Tāpat satversmes 81. panta kārtībā izdots papildinājums likuma par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli. Prezidijs liek
priekšā nodot šo papildinājumu tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Nodots_ šai komisijai. — Tālāk satversmes 81. panta, kārtībā ir
izdoti noteikumi par gaļas, gaļas izstrādājumu uin
dzīvnieku jēlvielu ievešanu Latvija. Prezidijs liek
priekšā nodot šos noteikumus tirdzniecības un rūpniecības komisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai komisijai. — Tālāk ministru kabinets ir izdevis satversmes 81. panta kārtībā pārgrozījumu li-
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kumā par nekustamas mantas iegūšanas, lietošanas
uin pārvaldīšanas ierobežošanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu lauksaimniecības un juridiskai komisijām. Iebildumu nav? Tas nodots minētām 2 komisijām. — Tālāk ministru kabinets sapar
tversmes 81. panta kārtībā izdevis noteikumus
ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivniecīlbai, plostošanai un koku pludlināšanai. Prezidijs liek priekša
nodot šos noteikumus tirdzniecības un rūpniecības
komisijai. Iebildumu nav? Tie nodoti minētai komisijai. — Beidzot ministru kabinets ir izdevis satversmes 81. panta kārtībā noteikumus par darba
atļauju izdošanu ārvalstniekiem;. _Pirezidijsļ ; (liek
priekšā nodot šos noteikumus sociālas likumdošanas
komisijai. Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Ro-

zentālam.
Deputātu
M. Rozentāls (sociāldemokrāts):
likumproiesniedza
frakcija
kungi! 22. martā mūsu
jektu par ārzemnieku ievešanu un nodarbināšanu.
Varētu domāt, ka ministru kabinets ir nācis pretim
mūsu frakcijas izteiktām domam un tadeļ izdevis
šos noteikumus; bet ieskatoties tuvāk šinī valdības
izdotā likumā jeb noteikumos uzkrīt, ka valdības
izdotie noteikumi ir pilnīgi pretēji mušu frakcijas iesniegumam. Mēs savā likumprojekta visu atbildību
par ārzemnieku ievešanu un nodarbināšanu bijām
paredzējuši uzlikt darba devējiem, jo viņi ir tie, kas
pieņem ārzemniekus-strādiniekus, tāda kārta atTurpretim
ņemot darbu vietējiem strādniekiem.
valdības inoteikumoms visa atbildība uzlikta pašiem
strādniekiem, tā nostādot tos pilnīgi neiespējama
stāvoklī. — Bez tam mes bijām paredzējuši, ka ārzemniekus var nodarbināt tikai tanīsdarba nozares
un tanī laikā, kad trūkst vietējo strādnieku. Valdības izdotos noteikumos šāds noteikums nav paredzēts, bet kurā katrā laikā, ja iekšlietu ministrim tas
patīk — kā tas bija ari līdz šim — var ievest arzemnielkus-strādniekus un nodarbināt viņus, nemaz
neprasot pašu strādnieku organizāciju piekrišanu.
— Tāpat valdības noteikumos nav paredzēta strādnieku reģistrācija. Piemēram, šo pavasari gandrīz
no ikkatra pagasta pienāca ziņas, ka tur ir tik daudz
vietējo strādnieku, ka viņiem visiem nav iespējams
dabūt darbu. Un tomēr saimnieku organizācijas
priecina mūsu lauksaimniekus ar to, kavedīšot iekša
Polijas un Lietuvas strādniekus, jo trūkstot vietējo
strādnieku. Var teikt, ka strādniekiem, rēķinoties
ar līdzšinējo valdības praksi, no šiem valdības noteikumiem, būs tikai jācieš. Jautājumi par arzem-

nieku-strādnieku ievešanu un nodarbinašanujaizškir
arodbiedrībām; šos jautājumus nekādā ziņa nevar
izšķirt viens vai otrs resors, kā tas paredzēts valdības noteikumos.
Attiecībā uz ievestiem ārzemniekiem mes sava
projektā bijām vēl paredzējuši. ka vidiem jāmaksā
par darbu tāda pat alga.Jādod tāds pats dzīvoklis un
uzturs, kā vietējiem strādniekiem, un nedrīkst viņus
nodarbināt garāku darba laiku neka vietējos strādniekus. Valdības noteikumos nekais tamlīdzīgs nav
paredzēts; tur šis jautājumsir pilnīgi noklusēts. Tāpat acīmredzot nebūs ari nekādas kontroles par ie- ,
vesto ārzemnieku nodarbināšanu. Mēs savā projektā bijām paredzējuši, ka gadījumos, kad ārzemnieki nevar izpildīt tos pienākumus, kuru deļ viņi
ievesti un salīgti darbā, un kad darba devēji tos atlaiž, darba devējiem ir pienākums uz sava rēķina
nosūtīt tos atpakaļ uz dzimteni, betja viņš to nedarītu, tad tas jāizdara tautas labklājības ministrijai
uz vainīgā darba devēja rēķina. Valdības noteikumos nekas par to nav paredzēts, bet gan paredzēts
loti bargs sods strādniekam, kas nebūtu izņēmis
nodarbošanās atļauju. Tilkai tad, ja darba devējs
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pieņēmis darbā strādnieku, kuram nav nodarbošanās
atļaujas, varētu sodīt ari viņu, bet citādi viss soda
smagums gulstas tikai uz strādnieku.
Mēs uzskatām, ka tāds likums ir ārkārtīgi netasnīgs pret strādniekiem un tāpēc liekam priekšā
šos noteikumus nevis nodot komisijai, bet gan noraidīt. Lai komisija apstrādā to likumprojektu, ko
mēs iesniedzām 22. martā. Tas varēs apmierināt
strādniekus.
deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds

i
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Šie satversmes 81. panta kartība izdotie noteikumi nav solis atpakaļ, bet gan neapšaubāms solis uz priekšu. Sociāldemokrātu frakcijas deputāts
Rozentāla kungs teica, ka viņi nevarot piekrist šiem
noteikumiem. Kādēļ? Tādēļ, ka mes zinām, ka ir
dažas pašvaldības, piemēram, Liepāja, kur pieņem
gan
darbā nevis mūsu, Latvijas pavalstniekus, bet
darbiem,
tādiem
tampie
pie
pavalstniekus,
ārzemju
kurus ļoti labi varētu veikt mušu pašu pavalstnieki.
Ari Rīgā ir bijuši tādi gadījumi bezdarbnieku
par nenodarbināšanā. Mēs šādu stāvokli atrodam
pareizu un nedibinātu, jo mušu pašu pavalstniekiem
var dot
ir papriekšu jāatrod darbs un tikai tadto
ladeļ
netrūkst,
pašiem
tā
ārzemniekiem, ja mums
atbalstam
un
mes
to
vietā,
ierosinājums
ir
likuma
bet
la ir. trūkumi, tad tos var papildināt komisija,
apgrēcība
būtu
principā noraidīt šos noteikumus
pret mūsu strādniekiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neM.
viens nevēlas? Debates izbeigtas. — Deputāti
priekšlikumu:
iesnieguši
Rozentāls ura N. Maizes
ārvalstniekiem,
«Noteikumus par darba atļauju izdošanu
(izdoti Latvijas republikas satversmes 81. panta kartība) no„:„
raidīt. »
, ,
tv, ļ- ? p
e-

Likšu šo priekšlikumu uz balsošanu. Ja to
- - nodot
nems, tad atkritīs prezidija priekšlikums
ja
komisijai;
likumdošanas
sociālās
noteikumus
sos
i
prieics

?

par

darba

-

atļauju izdošanu

priekšlikuma/
Vārdu neviens nevēlas pie ŠS
pacelties»
Ludzu
toj *gv
balsošanu.
Lieku to uz
Tagad lūdzu
priekšlikumu
Rozentāla
deputāta
par
Beīdzot
priekšlikumu
pacelties tos. kas ir pret šo
nav.Par
de
Tādu
Odžu pacelties tos, kas atturas,
34
bafcis,
nodotas
putata Rozentāla priekšlikumu
_ 49 balsis. Priekšlikums noraidīts.
nrct
-ro-

pārgrozījuma
Ministru kabinets piesūtījis
pabalstiem un _kre_tiem no
iektuUtoS Par valsts
hdz ai
iedzīvotajiem,
hek
plūden un neražas cietušiem
^ezidņs
pru^paskaidrojumu
m« mmistra

budžeta konusi
kš-l nodot šo pārgrozījumu proiektu
komisijai.
budžeta
S
Mdumu nav? Tas nodots
un
Prezidijs ueK
etiķetēm.
^rkociinu bandrolēm
?
[Sodot to finansu komisijai, ^gm^av
mimsnu
1alak
Tas nodots finansu komisijai.
rocesa likuma 231. panta
kabinets piesūtījis kriminālp
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pārgrozījuma projektu, Prezidijs liek priekša nodot
to juridiskais komisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
pārjuridiskai komisijai.—Ministru kabinets piesut.jis
Prezilikumos.
_
grozījumu projektu tiesu iekārtas
Iebildijs liek priekšā nodot to juridiskai komisajai.
—
Mi1
komisijai.
nodots
juridis
Tas
^'
nav"?
dumu
projektu linistru kab'toeis piesūtījis pārgrozījuma
vajakumā par sēklas iegādāšanu lauksaimnieku
lauksaimpriekšā
nodot
to
liek
dzībām. Prezidijs
niecības un budžeta komisijām. Iebildumu nav Mas
nodots minētām komisijām.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu de,
putāta Jāņa Baloža saukšanai pie tiesas atbildības
daļas
panta
2.
154.
likumu
kurš apvainots uz sodu
depupamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
tātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav.''
komisijai.—
Tā nodota deputātu lietu_ izmeklēšanas
depiekrišanu
Saeimas
kabinets
lūdz
Tālāk ministru
putāta Oskara Jankus saukšanai pie tiesas atbi didabas kurš apvainots uz sodu likumu 154. panta 2.
lietu
depriekša
nodot
šo
Prezidijs
liek
ļas pamata.
putātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav/
^
kabiTā nodota šai komisijai. — Tālāk ministru
Jerdeputāta
Leonīda
piekrišanu
nets lūdz Saeimas
apvainots
atbildības,
kurš
pie
tiesas
saukšanai
šova
pamata.
uz sodu likumu 129. panta 1. daļas 4. punkta
deputātu lietu
šo
lietu
priekšā
nodot
Prezidijs liek
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? la_ nodota
lūdz Sašai komisijai. — Tālāki ministru kabinets
Kallistratova
Meletija
deputāta
eimas piekrišanu
divi
saukšanai pie tiesas atbildības, kurš apvainots
Prezidijs
pamata.
lietās uz sodu «kurnu 138. panta
izmeklēliek priekšā nodot šīs lietas deputātu lietu
lietas
Abas
sis
nav?
Iebildumu
šanas komisijai.
kabi—
Tālāk
ministru
nodotas minētai komisijai.
KalAugusta
deputāta
nets lūdz Saeimas piekrišanu
apvainots
atbildības,
kurš
pie
tiesas
niņa saukšanai
Preziuz sodu likumu 533. un 540. pantu pamata.
izdeputātu
lietu
lietu
ari
šo
priekšā nodot
diis
U1
J liek
"tV*
.„::„:
T_,iMiimii

deputatu Rozentāla un Maizeļa iesniegto
prezidikurnu noraidīs, tad skaitīsies, par pieņemtu
Rodeputātu
balsošanu
ia priekšlikums. - Lieku uz
Ludzu
priekšlikumu.
zentāla un Maizeļa iesniegto
1akad
pacelties tos, kas ir par šo nneks.ikumu
Beidzot lūdzu
pret
to.
ir
pacelties
kas
tos,
iūdzu
Par deputātu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav
nodopriekshknmu
iesniegto
Rozentāla un Maizeļa
noPriekšlikums
balsis.
49
-tas 35 balsis, pret
prezidija
Līdz ar to skaitās par pieņemtu
rakts
rkumpriekšlikums- šie noteikumi nodoti_ -dalās
īesme
s
Rozenta.
M.
Deputāts
došanas komisijai.
„
dzis priekšlikumu —
.
uzdot komisijai noteikumus
ārvalstniekiem izskatīt divu nedēlu laika.
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mnustru kabmets
dota minētai komisijai. — Tālāk
Laicena
lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Linarda
apvainots uz
kurš
atbildības,
pie
tiesas
saukšanai
6. punktu un
sodu likumu 129. panta 1. daļas 2. un
Prezidijs
liek priekša
154 panta 2. daļas pamata.
komisijai.
izmeklēšanas
lietu
nodot šo lietu deputātu
—
komisijai.
Tā nodota minētai
Iebilduma nav?
pielkrisanu
deSaeimas
Tālāk ministru kabinets lūdz
.atbildības,
putāta Paula Lejiņa saukšanai pie tiesas
pamata.
kurš apvainots uz sodu likumu 154. P/nta
lietu
deputātu
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
nodota
nav?
Iebildumu
ļa
izmeklēšanas komisijai.
— lalaki mideputātu lietu izmeklēšanas konusnjai.
deputāta
nistru kabinets ' lūdz Saeimas Piekrišanu
apvai
atbildības
tiesas
pie
Paula Lejiņa saukšanai
Prezidijs
pamata.
^
panta
533.
nota uz sodu likumu
deputātu hetu izmeklēliek priekšā nodot ari šo lietu
I"a nodota minav?
šanas komisijai. Iebildumu
ķabmets tadz
ministru
Tālāk
nētai komisijai.
Zeibolta saukšaPētera
deputāta
piekrišanu
Saeimas
sodu likumu
nai pie tiesas atbildības, apvainota uz
nodo ar.
priekša
liek
Prezidijs
533. panta pamata.
Ar ta
nav?
IebiJdumu
šo lietu jau minētai komisijai.
lūdz
kabinets
ministru
nodota šai komisijai. - Tālāk
Zeibolta
Pētera
deputāta
salSae?ma PieSšaiu
apvainota uz sodtt ttumu
šanai pie tiesas atbildības ,
liek priekša nodot to
B4u panta pamata. Prezidijs
Iebildumu nav ?
komisijai.
deputātu lietu izmeklēšanas
munstruka
Beidzo
komisijai.
Tā nodota minētai
Jāņa Zlan
binets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta
apvaiatbildības
gotņa-Cukura saukšanai pie tiesāsi
Prepamata.
daļas
panta
1.
nota uz sodu likumu 145.
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zidijs liek priekšā nodot ari šo lietu deputātu lietu
izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Ari tā nodota minētai komisijai.
Deputāti A. Eglītis, G. Mīlbergs, J. Breikšs, K.
Kiršteins, A. Dzenis, Jezups Trasuns, A. Bļodnieks
iesnieguši sekojošu likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
Agrārās reformas likuma pirmo dalu papildināt ar sekojošu 12pantu:
121. Sūdzības par zemju atsavināšanu un ieskaitīšanu
valsts zemju fondā un neatsavināmo dalu un _ rūpniecības iestāžu ierādīšanu iesniedzamas mēneša
laikā vienīgi senāta administratīvam departamentam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī iesnieguma deputātam Eglītim.
A. Egiītis (jaunsaimnieku un silkgrumtnielku parGodātie deputātu kungi! Latvijas senāta 15.
marta lēmums ir sacēlis uztrautkjumu mušu zeme.
No vienas puses aizrāda, ka šim uztraukumam neesot pamata, No otras puses; vērojam, ka šis uztrau-

tija) :

kums ir dibināts.
Lai varētu iztirzāt senāta lēmumu pēc būtības
un pierādīt mūsu iesnieguma pamatotību, jāpakavējas pāris vārdos pie agrārās reformas gara. Senāts
uzskata, ka visas lietas, .kas attiecas uz agrāras reformas realizēšanu, izspriežamas!ari civila tiesa. Mes
redzam, Ika dzīve prasa ko citu — prasa ātru un taisnīgu lietas izšķiršanu. Civilais process turpretim
paredz 10 gadu laiku sūdzības iesniegšanai un bez
tam vairāku gadu laiku prāvošanai. Ar vārdu sakot,
agrārā reforma tā zaudē savu izcilus nozīmi, kas ir
tikai tad, ja to realizē ātri. Ja nu pastāv uzskats, ka
kādām personām nodarīta pārestība, tad jāsaka, ka,
izejot no tāda viedokļa, agrārā reforma ir nodarījusi
pārestību ikkatram bijušam īpašniekam. Bet Satversmes Sapulci, kas izdeva agrārās reformas i-ikurnu,
bez šaubām, nevadīja tāds viedoklis. Tur bija cita
doma. Un tā doma bija tāda, ka tiek radīts sevišķs
likums uz sevišķiem pamatiem; man gribētos pat
teikt, ka tas ir sekas, turpinājums no mūsu tautas revolucionārā gājiena. Jāsaka, ka agrārās reformas
likumam ir piešķirts augstākā mērā izņēmuma liku-

ma stāvoklis. {V.Bastjānis no vietas: «Ko tad Jus
koalicijā klusat?») Tagad tā izņēmuma likuma raksturu mēģina mazināt, pieejot pie tā atrisināšanas
ar veco likumu dogmām. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Bez šaubām, šinī likumā tas viss atmetams.
Mēs redzam, ka šis pats senāts dažus gadus atpakaļ, 1926. gadā, ir nostājies uz cita viedokļa, uz
tāda viedokļa, kā mēs visi esam paraduši to tulkot,
proti, ka visas lietas, kas attiecasuz agrāro reformu,
piemēram — par zemes atsavināšanu un ieskaitīšanu zemes fondā, par neatsavināmās daļas piešķiršanu u. t. t, u. t. t. — izšķiramas isenatā viena mēneša
laikā no to izsludināšanas «Zemes Ierīcības Vēstnesī». Te var rasties doma un var aizrādīt, ka agrārās reformas likumā, kas pārņēmis zemes valsts
zemju fondā, pielaista viena otra nepareizība un ka
pilsoņiem jādod tiesība aizstāvēties, t. i. jādod iespēja zināmu aktu noskaidrošanai griezties pie tiesām un an lieciniekiem pierādīt vienas vai otras tiesājošās puses taisinibu, izšķirt lietas vienam vai otram labvēlīgā garā. Es ari aizrādu, ka ar šo agrārās reformas likumu ir apietas civilās tiesas. Jau
pats par sevi šis agrārās reformas likums nav būvēts uz civilām tiesībām, bet tam ir izņēmuma stāvoklis, un kā likumam, ar izņēmuma stāvokli tam ir
sava nozīme. Tāpēc ari šis likums tulkojams citādi,
nekā mūsu parastie civilie likumi; to mēs redzam
no vairāku juristu domām.
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Iepriekš pāreju uiz attiecīgo juristu domu citēšanu, man jāaizrāda, ka 1923. gadā ar sevišķu likumu
«Valdibas Vēstnesī» Nr. 67, 31. martā, izsludināts
likums par nekustamu īpašumu koroiborēšanu sakarā
ar agrārās reformas likumu. Tur 2. pants skaidri
nosaka, ka mēneša laikā, skaitot no minēto sarakstu
izsludināšanas dienas, dota minētām personām tiesība iesniegt sūdzības par nekustamo īpašumu pretlikumīgu ieskaitīšanu zemes fondā, ja viņām; jau iepriekš nav ziņots zemkopības ministrijas lēmums
par minēto īpašumu ieskaitīšanu fondā, kādā gadījumā pārsūdzības termiņš skaitāms no paziņošanas
dienas. Tur skaidri pateikts, ka tad, kad likums tiek
piemērots dzīvē, zemes tiek pārņemtas fondā, un šī
pārņemšana tiek fiksēta ar atsevišķu aktu. Ir dots
ari laiks — 1 mēneša apmērā, kurā ir iespējams aizstāvēt īsavas tiesības. Mēs redzam, ka ar šo likur
mu, kuram ir izcilus nozīme, tām- personām, kuras
uzskata, ka viņas ir apietas, vai viņu tiesības- mazinātas, ir dota tiesība aizstāvēties. To mēs redzam
kā zināmu žēlastības aktu pret bijušiem zemju īpašniekiem, kuru īpašumi ar agrārās reformas likumu
pārņemti valsts zemes fondā.
Bet tagad, pieejot tuvāk mūsu senāta 1929. gada
15, marta lēmumam,, šis stāvoklis paliek pilnīgi neizprotams, jobez tā, ka jau Satversmes Sapulce, likumdevēja, kas veidoja Latvijas demokrātiskās valsts
pamatus, ir izdevusi likumu ar izciJu nozīmi, tas vēl
1923. gadā ir papildināts ar atsevišķu likumu, kas
noteikti pasaka, ka viena otra jautājuma nokārtošanai, sakarā ar agrārās reformas likumu, ir tikai
viens vienīgs ceļš — administratīvais ceļš, kas izmantojams viena mēneša laikā. Tagad nu nāk un
ieved citu kārtību. Šis senāta stāvoklis ir pilnīgi
neizprotams. Ja mēs griežamies pie viena otra likumu pazinēja, tad redzam, ka ari tie šādu kārtību
neatzīst. Izlasot pāris izvilkumu no Taranovska
giāmatas «3HUHi_one;ijH npasa» 201. lapas pusē redzam, ka katrs jauns likums atceļ iepriekšējos likumus. Ja tagad tiek izdots speciāls likums, tad tas
groza pastāvošos likumus un piemēro tos jaunajam
likumam, citiem vārdiem — jauns papildinājums piedod vecam, jau pastāvošam, likumam jaunu garu.
Tālāk Taraņovskis atzīst ari tādu stāvokli: ja ir
jautājumi, kam ir principiāla nozīme, un tos pieņem
kā likumus — tāds ir mūsu agrārās reformas likums,
tāpat ari likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu —, tad tiem ir izcila nozīme un tiem jāpielāgo
ari pārējie likumi. Tālāk viņš saka: ja tiesa domā
tulkot tos pretējā garā, tad tas nozīmē, ka tiesā iestājas reakcija. Šeit jākonstatē, ka mūsu senātā, kas
pēc ilgāka laika, atmetot iepriekšējo 1926. gada tulkošanu, ir pielaidis jaunu tulkošanu; tā tad, saskaņā
ar šī zinātnieka vārdiem, ir iestājusies reakcija.
(Starpsaucie^ pa kreisi.)
Es dzirdu starpsaucienus, ka mēs paši esot šo
reakciju iecēluši. Bastjāņa kungs, man liekas, ta*
ir noticis taisni tāpēc, ka jūs 1927. gadā, būdami valdībā, ?nepielaidāt, ka visi senatori jāapstiprina Saeimai, Sakarā ar to ari mēs tagad redzam, ka mūsu
senātā lielākā daļa senatoru nav Saeimas apstiprināti
un tāpēc ir pilnīgi nepamatots, pārmetums, ka viena
otra Saeimas politiska partija būtu piecēlusi reakciju. Prasīsim, lai senatorus apstiprina pati Saeima;
tad mēs varēsim runāt par to, kura no Saeimas politiskām partijām būtu vienā vai otrā gadījumā vainojama, jo tad būs zināms, kurš spārns ir senatorus

apstiprinājis.
No visa tā ari izriet, ka senātsnav sapratis mūsu
agrārās reformas garu un ir pielaidis tādu tulkojumu, kas grib mūsu agrāro reformu ne tikai vājināt,
bet zināmā mērā pat graut. Jāsaka vēl! vairāk, pro-
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ti - - ka mes Šinā senāta tulkojumā varam saskaitīt
zināma mēra to, ka mušu senāts ir pacēlis roku pret
rnūsu agrāras reformas likumu. Mēs nekādā ziņā
nevaram pielaist līdzšinējā agrārās reformas likuma stāvokļa satricināšanu. (O. Jankus starpsauciens.) Jankus kungs, Jums bez šaubām, būtu ļoti
patīkami, ja izdotos satricināt mūsu agrārās reformas Jikiumu, jo Jums taču patīk lielas mnižas ar komūnām. (Starpsaucieni.)

Jāiziet arino tā viedokļa, ka mūsu valsts.decelta
mokrātiska
iekārta galvenam kārtām ir
uz.
su agrārās reformas sasniegumiem, uz daudzu
gadu
ligām cilņām. , Jau 700 gadus ir vilkušās šīs cīņas,
lai katrs latvietis atbrīvotos un tiktu par gruntnieku,
tiktu pie sava zemes stūrīša. Tagad tas ir panākts.
Pieļaut te kaut ari nelielu satricinājumu ir pilnīgi nepielaižami. . Tāpēc ari jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija, kas ir saukta būt nomodā par mūsu
agrārās reformas izveidošanu, ir nākusi ar šo priekšlikumu, lai vēl pastiprinātu, ka visi tie uzbrukumi,
kas tieši vai netieši tiek vērsti pret mūsu agrāro reformu, kas grib to drupināt, jāatsit jau pirmā momentā. Vēl vairāk: lai tiem, kas domā satricināt
mūsu agrāro reformu, jau pie viņu pirmā mēģinājuma būtu pierādīts, ka šie uzbrukumi ir veltīgi.
Šis likums, bez šaubām, ir steidzīgs. Ir jāpanāk, lai uz šī senāta tulkojuma pamata vienā otrā
tiesu iestādē netiktu pieņemti lēmumi, lai mūsu valstī joprojām būtu miers, lai pāri par 100.000 jaunsaimniecību īpašnieku varētu mierīgi strādāt savu
darbu, lai nebūtu satricināti viņu prāti par to, ka viņu zemes īpašumu — es negribētu teikt — varētu
aiņemt, bet gan varbūt satricināt ar uzliktām' maksām par llabu bijušiem īpašniekiem,. Tāpēc mēs lūdzam
augsto namu nodot šo mūsu ierosinājumu komisijai,
noliekot tā izstrādāšanai 3 nedēļu termiņu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Temats, par kuru te runāja iepriekšējais runātājs, bez šaubām, ir ļoti svarīgs. Pie šī
temata par senāta vispārējo darbību, kas. it sevišķi
spilgti ir izpaudusies sakarā ar viņa apvienotās sapulces 15. marta spriedumu, sociāldemokrātu frakcija pakavēsies plašāk, iesniedzot šīs dienas sēdē
, interpelaciju, kas prezidijam ir jau nodota šodien
pirms pīkst.
12. . Tāpēc sociāldemokrātu frakcija
patlaban, sakarā ar šo likumprojektu nekavēsies
visā plašumā pie senāta vispārējās darbības, pie
senāta dažiem, diezgan pretrunīgiem, ja ne skandalioziem likumu tulkojumiem. Mūsu frakcija pakavēsies pie tās sakarā, ar mušu iesniegto interpelaciju
ministru prezidenta kumgam. _
Pakavējoties pie šī jautājuma sakara ar Eglīša
kunga uzstāšanos, mani jāsaka sekojošais.
Eglīša kunga uzstāšanās, cienījamie kungi, bija
savā ziņā provinces operetē Ieta aktiera traģikomiska loma; traģikomiska tapec, ka provinces, aktiers sajauc dramatisko toni ar komisko toni. —
Dramatisms šai lietai zināmā mērā piemīt tapec, ka
ar senāta 15. marta tulkojumu ir aizskarta viena
svarīga lieta, kas Latvijā dibinasuz revolucionāram
cīņām, uz pilsoņu karu, kais, dibinās uz Cēsu kaujam,
uz cīņām pret Bermontu, uz cīņām, ko izcīnīja pilsoņu karā starp demokrātiju un muižniekiem. Šinī ziņā senāta 15. marta tulkojums tiešam pieskaras svarīgam, kardinālam, principiālam likumam Latvijas
tautas atsvabināšanas eīņā Latvijas valstis, nodibi^ izveidošanas procesa.
nāšanas un tautas turpmākas
svarīgs principiāls jaunopietns,
Agrārā reforma ir
tapec,
ka senāta paskaitur
ir
Dramatisms
tājums.
drojums, likuma tulkojums aizskar mušu vēsturi,
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aizskar agrāro revolūciju Latvijā. Komisms šinļī
ka šo provinces aktiera lomu
spēlējot, Eglīša kungs atsaucās — mēs izcīnījām
agrāro reformu, mēs to aizstāvam, mēs stāvam
par agrārās reformas aizsargāšanu. (Starpsaucieni.)
Cienījamie kungi', šādu agrārās reformas aizstāvju
lomu lai neuzņemas cilvēks, kas šinī jautājumā nav
kompetents. Valdībai patiešām vajadzētu drusciņ
cienības pret to likumu, ko sauc par agrārās rejautājumā ir tāpēc,

formas likumu; valdībai vajadzētu respektēt agrā-

rās reformas likuma konsekvences. Valdībai vajadzētu ne tikai respektēt, bet noteikti sargāt agrārās reformas likuma nesatricināmību, lai to nevarētu
pat mēģināt aizskart. Demokrātijas un aristokrātijas pilsoņu karš ir izcīnījis šo agrāro reformu; demokrātija ir ielikusi
savas intereses šinī agrāra
reformā, un tāpēc bez jauna pilsoņu kara ari aristokrātija nevar satriekt agrāro reformju. Bet mēs
nedrīkstam pieļaut, ka šo reformu pat aizskar. Ar
senāta 15. marta paskaidrojumu tiek radīta zināma
neuzticamība agrārās reformas likumam, tiek satricināti viņas tiesiskie pamati, satricināta viņas tiesiskā stabilitāte.
Tiem priekšstāvjiem, kas tagad savās; runās
sakās aizstāvam agrāro reformu, vajadzēja panākt,
lai valduba steidzamības kārtā nepieļautu nevienu
mēnesi, pat nevienu nedēļu turpināties tādam stāvoklim, ka varētu pastāvēt kādi agrāro reformu
aizskaroši tulkojumi. Mums nupat nolasīja veselu
rindu satversmes 81. panta kārtībā izdotu likumu
resp. noteikumu ar likumu spēku. Kas tikai tur nebija! Bija noteikumi par visādiem sīkumiem. Par
visādiem un dažādiem sīkumiem valdība bija interesējusies. Valdība bija atzinusi, ka tie ir tik steidzīgi,
ka izdodami satversmes 81. panta kārtībā, ko var darīt, ja to prasa kāda neatliekama vajadzība. Valdība ir
atzinusi šoneatliekamo vajadzību pie šiem daudziem
izdotiem noteikumiem). Satversmes 81. panta kārtībā Saeimas starpsesiju laikā valdība izdeva veselu
virkni «nūdeļu», izņemot to resno «nūdeli» par
Vakts Prezidenta sargāšanu (smiekli). Bet, lūk,
kāds likums par agrārās reformas sargāšanu —
tas Arkadijami Eglītim nav «nūdeles» vērts. Te ir tas
komiskais visā Jūsu uzstāšanās. Jūsu varoņa tenors
pirmā runas daļā nesakrīt ar šo Jūsu fleiti, kura
Jūs runājat, it kā Jūs gribot sargāt agrārās reformas
likumu. Arkādijs Eglīša kungs šodien no šī katedra spēlēja varoņa Jomu. Bet tur, koalīcijas apspriedēs, pie Celmiņa kunga ministru kabinetā, vai
tepat apakšā pie zaļā galda, varoņa tenoru dzied
Firksa kungs un Bērenta Iktangs. Tie diktē Celmiņa
kungam un Arkādijam Egiīšam: nekādas darīšanas,
rokas nost! Tagadējai valdiībai ir 81. pants visādam
-nūdelēm», bet agrārās reformas aizstāvēšanā valdībai kā tādai nav nekādas noteikšanas. Ari Arkādijam Egiīšam tur nav nekādas līdzrunāšanas. Tur
nosaka citi kungi. Lūk, cienītais Arikadij Eglīša
kungs, tas, ir tas slīpais līdzenums, pa kuru Jus esat
nobraukusi līdz tam lieliskajam komismam, kas izpaudās Jūsu runā.
Atļaujat pāris vārdos pakavēties pie jūsu iesnieguma pēc būtības. Šis iesniegums, pēc būtības nedod absolūti nekā pret senāta agrārās reformas 15.
marta tulkojumu. Kas šinī) likumprojektā ir iekšā?
Vispirms tur ir runa par sūdzībām pret zemļju atsavināšanu. Šo iesniegumu, ja nemaldos, ir parakstījis ari Breikša kulngs, Iklas skaitās par juristu, ir
zvērināta advokāta palīgs; viņšlaikam nav to izlasījis, jo nevar būt runas par sūdzībām pret zemju
atsavināšanu. Tādas, sūdzības neviens nevar iesniegt, un tas ir absurds, jo atsavināšanas likums
ir 1920. gadā izdotais agrārās reformas likums. Ne
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nepazina; jūsu partija radās tikai pec agrāras reformas realizēšanas. Man liekas, ka jums gan vajadzēja panākt nokavēto, vajadzēja veikt to, kas nokavēts.
Bet kas tad nu iznāk? Šie paši slavenie
mes fondā.
no kuriem nak ari
Es te nepakavešos pie šī svarīga jautājuma, aizstāvji, šie jaunsaimnieki,
biedrs, atrod par
ministra
zemkopības
tagadējais
nenoskaidrošu, kādi pastāv likumi un kāda ir
likumprojektu,
kam
priekšā
tādu
iespējamu likt mums
pārsūdzības kārtība. Teikšu tik vienu, ka šis likumpalikumprojekts
pakaldurvtiņas.
Šis
ir
visādas
projekts absolūti nekā nevar panākt pret senāta tuljaunsaimniesejas,
kas
visgaišāk
tās
divas
rāda
neka
kojumu, jo mums jau ir daudz labāks likums
bijušas arvien un kas tiem ir ari šoreiz.
Eglīša u. c. papildinājums. Mums ir I Saeimas kiem ir
seja
Viena
ir tā, ko viņi parāda savos kongresos,
1923. gadā nepārprotami skaidri uzrakstītājs likums,
viņu patiesa seja, ir ta, ko viņi paun
otra
seja,
zemju
kas paredz, kādā veidā notiek visu atsavināto
rāda šeit, labajam spārnam. Ta ir ta sulaiņu loma,
ieskaitīšana zemes fonda. 2. panta paredzēta karko izpilda jaunsaimnieki. Eglīša kungs, vai jums
tība, kā iesniedzamas sūdzības par šo ieskaitīšanu,
nebija iespējams izdot šo likuniu satversmes 81.
bet 3. pants paredz visas sekas, kādas var rasties sapanta kārtībā? Jeb jus neprotat rēķināt, cik stipra
karā ar sūdzību iesniegšanu. Ja senāts ar savu tulkoir tagadējā koalīcija? _ Ja jus būtu kategoriski pasajumu ir padarījis koroborešanas likuma 2. un 3. pantus
cījusi, ka esat aicināti aizstāvēt jaunsaimnieku inpar neesošiem, tad — vēlreiz atkārtoju — Egtereses, ka gribat tās aizstāvēt un gribat ierosināt
līša u. c. kungu iesniegums šai lieta neko negrolikumu, kas senāta ierobežojumu atceļ, tas jums būtu
zīs, jo 1923. gada likums desmit reiz skaidrāki nobijis iespējams. Jaunsaimnieku kungi! Ja jus būtu
teic kārtību, kāda lietojama sūdzībām. Tapec sonākuši ar tādu priekšlikumu, sakait, vai demokrāticiāldemokrātu frakcija ari pec būtības atrod, ka
skais
centrs būtu uzdrošinājies jums pretoties, vai
lēte nav radīta izeja no senāta š. g. 15. marta
viņš
nebūtu jums piekritis! Vai Latgales progremuma. Šinī iesnieguma_ ir zināms traģikomisms, sisti būtu pretojušies šādam jūsu priekšl kumam un
i
bet ne jautājuma atrisinājums. Vienīgais, kas vanebūtu jūs atbalstījuši? Es gribētu redzēt, kur būtu
rētu likvidēt senāta paskaidrojumu, ir attiecīgs patā vara, kas jūs varētu atturēt no šī likuma izstrāpildinājums civilprocesa likuma 1. un 4. panta, ar
^ visīdāšanas. Jums bija iespējams to izstrādāt
ko tad senātam varētu ka ar bomi papieri iesist, pec
negribējāt
to
darīt:
sākā laikā, bet jūs vienkārši
kam varbūt senātam tad ari būtu skaidrība šai
dažāizgudrojuši
likumu
ar
jūs
esat
laikā
3 nedēlu
lietā. Tikai tā var likvidēt šo senāta paskaidrojumu.
izkuriem
vajadzības
brīdī
caurumiem,
pa
diem
Bet lai atklātībā neradītu uzskatu, it ka mes būtu pret kļūt ārā, un tagad nujūs gribat radīt jaunsaimnieto, tad sociāldemokrātu frakcija, atzīstot šī iesnielūk, mēs aizstāvam jūsu intereses. Bet no
guma traģikomismu, tomēr ir spiesta balsot par ta kiem:
otras puses jūs esat aicināti viņu intereses nodot.
nodošanu komisijai.
Mūsu pienākums ir jūsu seju atmaskot un noPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam vērst šī caurumainā likuma realizēšanu. Tomēr
Šternam.
redzēdami, ka tas ir caurumains un nepieņemams,
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta ' mēs balsosim par tā nodošanu komisijai, lai tur to
sapulce! Kad savā laikā Satversmes_ Sapulce ķēvarētu pārstrādāt, jo mums nav pārliecības, ka tarās pie agrārās reformas likuma izstradžšanas, tad gadējā koalīcija grib ko labot.
viena Latvijas iedzīvotāju daļa — bijuse muižnieMēs tomēr piespiedīsim Saeima tos kungus, kas
cība — par to smīnēja un neticēja, ka tur kas izšeit runā demokrātijas vārdā, aiztaisīt durvis nenāks, bet domāja, ka tā ir pārejoša slimība. Tagad, jēdzīgam senāta paskaidrojumam, lai tiktu novērstas
pēc vairāku gadu agrāras reformas likuma pastāvētas bailes, kas tagad ļoti plašā mērā izplatītas uz
šanas, ir izrādījies, ka šie kungi ir maldījušiesJa laukiem un kas bija jau agrāk, kad sacīja, ka mušu
mēs redzam, ka tikmēr, kamēr tauta stipri stāvēja
jaunsaimniekiem jabuvejot mājas uz riteņiem.
par savām tiesībām, kamēr viņa sekoja agrāras rePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
formas darbam, juka bijušo muižnieku sapņi. SaZlaugotnim.
nākot mūsu tagadējai Saeimai, kur Saeimas sastāva
J. Zlaugotnis-Cukurs_ (strādnieku _ un zemnieku
labais spārns ir pastiprinajieskur mums ir radufrakcija):
Pašreiz pārrunājamam jautājumam ir tiedemokrātijas
vārda,
šās dažas partijas, kas gan runa
principiālas
dabas raksturs. Man šķiet, to vašām
bet savos darbos ir galīgi reakcionāras, mes rerētu
sadalīt
divās
daļas._ Vispirms te ir juridiskais
dzam, ka ari senātam ir radies prieks un iespēja
galvena
kārta izteicas ka sociāldejautājums,
par
ko
ligrozīt mūsu agrāro reformu pretēji visiem tiem
frakcijas
runātājs,
tā ari Šterna kungs. Otrs
mokrātu
Agrāras
repastāvējuši.
kumiem, kādi līdz šimir
par ko ari es pirmā
jautājums
ir
jau
būtības,
pēc
formas realizēšanas sakuma bija pazīstams izteigribētu
izteikties.
kārtā
saimjabuve
savas
ciens, ka mūsu jaunsaimniekiem
Senāta 15. marta paskaidrojums ir devis iespēju
niecības uz riteņiem. Toreiz šādu iespēju, šādus
vārdus turēja par naivumu, parkaut ko neiespējamu, pašreiz valdošai reakcijai izpildīt to slepeno līgumu,
kas ir pastāvējis jau pirms šīs valdības sastādīšabet tagad, šinī Saeima, izradās, ka tas ir noticis
jābija
jaunsaimniekiem
nas, ka ikvienai šīs koalicijas sastāvdaļai jādod sapatiešam
fakts, ka
mušu
paskaidrojumi
pava tiesa. Pašreiz ari reakcionāra muižniecība, ko
būvējas uz riteņiem. Ja senāta
daļai
šeit reprezentē Firksa kungs, ar senāta paskaidrojaunsaimnieku
liks spēkā, tad, diemžēl, vieftiiai
jumu ir saņēmusi savu tiesu un varēs pretendēt atsavas saimniecības bus jāatstāj, viņus izdzīs no
kal uz tām zemēm, kuras jau izdalītas jaunsaimnieviņu saimniecībām.
kiem. 1920. un 1921. gadā jaunsaimnieki ar ļoti lieJa nu tagad tas ir noticis, tad_ gribētos pieiet
lām bažām un nedroši ņēma šīs zemes. Patiešam
kapec
tas
šim jautājumam tuvāk un painteresēties,
jau pirmsākumā viņi neuzdrošinājās uzcelt pietiekodeputāta,
jaunsaimnieku
Mēs
dzirdējām
tā ir noticis.
šas ēkas, lai varētu pilnīgi apsaimniekot centrālas
tagadējā zemkopības viceministra Eglīša kunga
zemes ierīcības komitejas uz agrāras reformas liesot
airunu, kurā viņš, starp citu, teica, ka viņi
pamata piešķirtos zemes gabalus. Jau pirmā
kuma
paTasir
agrārās
reformas
aizstāvēšanai.
cināti
_
bija
bažas, ka" tikai nenāk brīdis, kad atkal
laikā
reizi; kā tādi jūs esat aicināti, un ka tādu Jūsu vejaunsaimniekiem atsavināt, un viņi
gribēs
šīs
zemes
pie
agrāras
lētāji izvēlēja ari Jūs. Jūs nebijāt klāt
mājām
būs spiesti aiziet prom no
līdz ar savām
reformas izvešanas; toreiz jūsu partiju vel nemaz

civilā tiesā, ne administratīvā, it nekur nevar iesniegt sūdzības par zemju atsavināšanu, bet vienīgi
par atsavināto zemju ieskaitīšanu valsts ze-
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piešķirta zemes stūrīša. Tagad, pēc 10 gadiem,
mēģina šīs jaunsaimnieku tiesības uz zemi likvidēt,
lai jaunsaimnieki, ta sakot, pie laika varētu vākties
prom. Šādi mēģinājumi ir, tie būs, un reakcija sasniegs savu; to nekavēs _ne šādi, ne citādi likuma
tulkojumi. Par_ cik pastāvēs reakcionāra valdība,
par tik pastāvēs Latvija buržuāzija, un ši buržuāzija dažādiem paņēmieniem sasniegs savu, bet
jaunsaimnieki nav un nebūs droši uz sava zemes
gabala, lai pie varas naktu kāda valdība nākdama.
Tagad, pēc 10 gadiem, 15. martā senāts ir ķēries pie vairāku likumu tulkojumiem, starp citu ari
suverenas varas jautājuma, formulējot to tādi, it kā
suverenas varas mums nebūtu. Tagad senāts saka, ka agrāras reformas likums ir pamatots uz veciem cara laika bruņniecības_ izdotiem likumiem, ka
tagad civilprocesa likumu kartībā jaunsaimniekiem

sesijas

i.

sēde

1929.

gada

16.

aprilī
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ar savu aktivo uzstāšanos, ar valsts iekārtas pārveidošanu, ar darba tautas izdotiem noteikumiem,
ar viņas pašas izdotiem likumiem, ne ar šī buržuju
nama izdotiem likumiem, varēs celt savu labklājību
un varēs justies droša savā zemē, vai tas ir Latvijā,
vai citur. Cerēt kaut ko no šī augstā nama, kurā
sēž un sēdēs arvienu buržuji, darba tauta nevar.
Tāpēc ari strādnieku un zemnieku frakcija liek

visu svaru uz to. Cik darba tauta būs atsaucīga,
tik buržuāzija būs spiesta rēķināties ar darba tautu;
un, varbūt, pienāks brīdis, kad buržuāzija atbrīvos
ceļu un darba tauta cels savu labklājību ar savas
strādnieku un zemnieku valdības palīdzību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Ja jau senāta lēmums attiecībā uz valsts satversmi
bija dīvains, tad to vēl daudzmaz varēja saprast, jo
tam bija vismaz formāls pamats; tiešām lielākā
daļā Eiropas republiku konstitūcijās bez 1. panta,
kas nosaka, ka augstākā suverenā vara pieder tautai, ir ari 2. pants, kas noteic, kādi ir izpildu orgāni.
Še pie tā otrā likuma paskaidrojuma nevar būt runas par tādu formālu taisnību, jo te taču ir vēl 1923.
gada likums. Iznāk tā, ka te augstākā tiesa ir mēģinājusi likumu tulkot, grozot agrārās reformas likumu. Labās puses preses orgāni, piemēram «Brīvā
Zeme», paskaidroja, ka tas neesot nekas bīstams,

zemi var atņemt. Katra ziņā bruņniecības likumi
runas par labu bruņniekiem — šinī gadījumā muižniekiem —, un muižnieki uz šo likumu pamata varēs jaunsaimniekiem zemes atsavināt.' Jaunsaimnieki jau ir nonākuši lielās grūtībās. Savas mājas viņi
ir cēluši uz kredīta. No otras puses viņi ir ieguldījuši saimniecības savu darba spēku.
Ja tagad
viņiem bus jāaiziet no savām saimniecībām, tad
viņi vairs nebūs darba spējīgi. Šie jaunsaimnieki
nevarēs strādāt ne rūpniecības iestādēs, ne kur citur. _ Pirmkārt — viņi tur nevarēs atrast darbu;
otrkārt — viņi nebūs spējīgi strādāt, jo, strādādami
jo_ tādu gadījumu būšot tikai kādis pāris desmiti.
dienam un naktim jaunsaimniecībās, viņi ir pārpūPec dažam dienām kādā avīzē, kas ari stāv tuvu
lējušies Tagad, kad reakcija ir nožņauguši darba zemnieku savienībai,. «Pēdējā Brīdī», bija uzsvērts,
^ reakcionārā valdība un caur senātu patautu, nak
ka tādu gadījumu būšot vismaz 1000, un drīz vien
jaunsaimniekiem:(jūs
'tagad varat (lasīties'
saka
tā atzina, ka faktiski visiem jaunsaimniekiem tad
prom! — Tas ir izaicinājums jaunsaimniekiem, būšot jādzīvo, tā sakot, «uz zaķa». Galu galā, tiktas ir izaicinājums visai Latvijas darba tautai!
līdz būtu iesniegta kāda sūdzība par kādu pilsēJa šeit runāja deputāts Eglīša kungs un sacīja,
tiņu vai miestiņu, kas visi dibināti uz agrākās
ka senāts, vai_ tiesa, kā viņš teica, esot reakcionāra,
muižnieku zemes, senāta tulkojums būtu pilnīgi pievai tad man jāatgādina Eglīša kungam, ka ari viņš, mērojams. Nu, un tad, ja reiz būtu panākts, ka
piedalīdamies valdībā, atbalsta šo reakciju. Ari viņš tie iebūvieši, kas dzīvo uz agrāko muižnieku zeir nācis no tām pašām aprindām, kaut gan viņu ir mes, miestiņos un pilsētās, būtu spiesti maksāt otrievēlējuši jaunsaimnieki, kuri viņu tanī laikā nereiz, tad, saprotama lieta, varētu iet vēl tālāk. Ar
pazina. Tagad, pēc šī akta, ko ir izdarījis senāts,
šo senāta tulkojumu ir radīts ārkārtīgs saviļņojums visos mūsu jaunsaimniekos.
ari laikam Eglīts un visi citi, kas atrodas reakcionārā valdībā, būs skaidri pateikuši saviem vēlētāPats par sevi saprotams, ka par agrārās reforjiem, kas viņi ir. Lai tagad šie kungi tikai parāmas likuma izcelšanos var daudz runāt un dažādi
dās uz laukiem savu vēlētāju priekšā, kur jaunsaimdomāt, un ir pilnīgi saprotams, ka muižniecība to
niekiem būs pareizi apgaismots patiesais stāvoklis
uzskata par lielu netaisnību; bet tā ir tāda pati neun jūsu rīcība! Jūs, šeit Saeimā sēdēdami, esat izpetaisnība, kādu muižnieki nodarīja, atņemot latvierinājuši tādu valdību un tādu senātu, kas, pēc jūsu
šiem zemi; un otra, vēl lielāka netaisnība, bija —
pašu vārdiem, nav nekas vairāk kā reakcija.
padarīt tos par dzimtscilvēkiem, vergiem. Radās
reakcija, bet reakcija nebūtu bijusi, ja muižnieki tanī
Kā es jau teicu, šis jautājums nav tikdaudz juridiskas dabas jautājums, kā jautājums pēc būtības, laikā, kad viņi atradās pie liktenīgā lūzuma, 1918.
gadā, būtu atradušies savu uzdevumu augstumos,
principiāls jautājums, kur buržuāzija mēģina aizstāvēt savas tiesības. Buržuāzija tagad izpilda savus ja muižniecības rindās toreiz būtu atradies tāds
solījumus; zemnieku savienība tagad būs izpildīvīrs kā Felkerzams, kas 1849.gadā saprata, ka pēc
Vakareiropas revolūcijām ari Austrumeiropā jādod
jusi tos solījumus vāciešiem, ko viņa ir devusi vācu
frakcijai kā atalgojumu par to, ko ir saņēmusi no reformas, lai ari te neizceltos revolūcija. 1918. gada
vācu frakcijas.
decembra vidū es pats biju Rīgā un labi zinu, ja
Cielens teica, it kā šo senāta paskaidrojumu
muižniecība no laba prāta būtu piedāvājusi pusi no
atkal varētu likvidēt ar kādu izdotu likumu. Es
saviem zemes īpašumiem zemniekiem un kalpiem,
tad agrārās reformas likums nebūtu radies, jo lato negribu apstrīdēt; varbūt es pilnīgi to_ nesapratu, kādā veidā tas bija domāts, bet tomēr Cietviešiem ir daudz mīkstāka daba nekā igauņiem.
lēna slēdziens bija, ka var tomēr to grozīt, ja tikai Muižniecība to nesaprata. Tanī laikā tā piekrita
labi grib, likumdošanas vai citādā ceļa. Es domāju, Golca politikai. Ulmaņa kabinets tika gāzts 16. apka par tik, par cik pie varas_ atrodas buržuāzija, rīlī; pēc tam vēlāk, rudenī nāca Bermonta avanvar izdot dažādus likumus, kādus šis nams patietūra, kur gan nepiedalījās visa muižniecība, bet
šām ari diezgan plaši ir izdevis; bet reakcionārā
lieta daļa tās; un, neskatoties uz to, ka landesvērs
vēlāk cīnījās pret lieliniekiem, tomēr latvju tautā
valdība vienmēr var panākt — vai nu tieši, vai caur
senātu — sev vajadzīgos tulkojumus un piemēroradās tāds psicholoģisks noskaņojums, ka visi dojumus tādā garā, ka tie nāks_par labu tikai mantīgamāja, ja muižniekiem atstās viņu īpašumu, tad vēlāk
jai šķirai. Es paredzu, ka pec senāta 15. marta paviņi centīsies sasniegt vēl ko vairāk. Ja pieejam
skaidrojuma pieņemšanas nevar vairs lietu glābt, likumam no šī viedokļa, tad ari kļūst saprotama šī
kaut ko pēc būtības grozot. Darba tauta vienīgi diezgan radikālā likuma rašanās.
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Te vēl būtu jāatzīmē, ka muižniecība mēdz aizrādīt, šis likums esot kaut kas neredzēts un nepiedzīvots. Vai tas tā ir? Kad Serbija atsvabinājās,
viņa turku muižniekiem nemaksāja ne graša atlīdzības un turku īpašniekus pat padzina. Tāpat darīja
Bulgārija, kad ta atsvabinājās 1878. gadā. Nu, baikaniešus varētu uzskatīt par pusmežoņiem, tāpēc paskatīsimies, ka rīkojās Francija. Kad tur lielās revolūcijas laika padzina muižniekus, ari viņiem netika izmaksāta nekāda atlīdzība. Taisnība, 35 gadus pec revolucijas,_ kad pie varas atkal bija muižniecība, un kad svēta aliance atkal iecēla ķēniņu
goda vecoBurbonu cilti, ta izlaboja likumu, ka parlaments veļams tikai no turīgiem pilsoņiem. No
60 pieaugušiem tikai 1 bija balss tiesības— tā tad
Francijas parlamenta bija reprezentēta tikai turīgāka šķira. Francijas parlaments piesprieda atlīdzību muižniekiem tukstots miljonu franku apmērā,
t. i. ne skaidra nauda, bet _ ķīlu zīmēs, apmēram
vienu piekto daļu no atsavināto muižu vērtības. Bet

šis likums ari maksāja toreizējai Francijas valdībai,
ķēniņam Kārlim X troni, jo 2 gadus vēlāk izcēlās
«jūlija» revolūcija.
Kas attiecas uz mūsu valsti, tad, ja jau mēs
esam realizējuši agrāras reformas likumu, lai netiktu ievesta galīga nedrošība mūsu likumos, ir jāpieņem te priekša liktais papildinājums, par kuru
balsošu ari es, lai neiznāktu tā, ka es par to neliekos zinis. Bet es domāju, ka ar šādu papildinājumu
vien nepietiek, jo kas tad var zināt, ko visu mūsu
tagadējais senāts nevar izdomāt.
Ja jau varēja

ignorēt 1923. gada likumu, vai tad nevar ignorēt vai
atrast kaut kādu paskaidrojumu ari pie jaunā, priekša celta_likuma? Es atgādināšu notikumus, kas
ir norisinājušies Vakareiropas kultūras valstīs tanīs
gadījumos, kad tiesa ir sanākusi konfliktā ar parlamenta un tautas uzskatiem. 1879. gadā Francijā,
kad tiesas pastāvīgi tiesāja monarķijas interesēs,
Francijas parlaments, bez daudzām ceremonijām izdeva likumu, ka tiesnešu neaizskaramība ir uz 3 mēnešiem atcelta, un tad iecēla lielu daļu citu tiesnešu.
Interesanta kārta no mušu senāta 12 senatoriem 7
ir balsojuši par paskaidrojumu. Kā paši šī likumprojekta iesniedzēji paskaidroja, tas rada lielu nedrošību jaunsaimniekos. Katrs no mums pazīst un
zin šo senatoru vārdus. Ja par šādu senāta tulko-

jumu balsoja minoritatu piekritēji, tad to vēl var
saprast, tur nav neka nesaprotama. Bet ja atradās ari 4 latviešu tautības senatori, kas balsoja par
šādu paskaidrojumu, tad tas nu gan ir mazliet dī-

vaini.
Šeit aizrādīja_ ari uzto, ka ne visi senatori ir
Saeimas apstiprināti, un tapec būtu jāpārrevidē, būtu
vismaz jāpadomā par to, kuri ir tie, kas nav Saeimas
apstiprināti, vai ari šo neapstiprināto starpā kādi
nav_ balsojuši par šo paskaidrojumu. Vakareiropas
vecāka pariamentariska valstī — Anglijā ir tāds
paradums, ka ja augšnams turas pretim tautas gribai, parlamenta velēšanas izteiktai gribai, tad paceļ jautājumu par augšnama vīru «izbīdīsanu». Man
šķiet, ka ari mums būs jāķeras pie dažu senatoru
«izbīdīšanas». Agri vai veļu tas mums būs jādara.
Pagaidām es balsošu par šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Sīmanim.
f,īmanis (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)\*f'
): Cik bieži mes no šī katedra neesam dzirdējusi sociāldemokrātu frakcijas priekšstāvjus — pa
lielākai daļai tas ir bijis Cielēna kungs — protestējam pret to, ka valdība ir uzdrošinājusies izšķirt
svarīgus politiskus jautājumus satversmes 81. panta
,

*) Runātāja

atreferējums.
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Es drīkstu teikt, ka vācu frakcija tādus
Cielēna kunga iebildumus vienmēr ar pārliecību ir
atbalstījusi, jo patiešām satversmes 81. panta aparāts ir radīts par visām lietām tādam likumdošanas darbam, kura politiskais saturs nav apstrīdams,
bet kuru technisko grūtību dēl ilgāku laiku parlaments nevar izpildīt. Tāpēc ir jo pārsteidzošāki, ja
šodien mans cienītais iepriekšējais runātājs, Cielēna
kungs, deklarē_ gluži pretēju viedokli tam, ko viņa
frakcija ir ieņēmusi kopš 10 gadiem, aizrādīdams,
cik liela politiska nozīme ir mums priekšā esošam
jautājumam, un uzbudināti jautādams, kāpēc valdība šādu tik svarīgu jautājumu neesot jau izšķīrusi
satversmes 81. panta kārtībā. Šī nekonsekvence
tiek vel pastiprināta ar to, ka Eglīša kunga likuma
ierosinājumu Cielēna kungs izplūkā visos virzienos,
atzīst to pilnīgi bezvērtijgu un nenozīmīgu, bet tomēr, neskatoties uz to, ar tautas tribūna sašutumu
smagi pārmet Eglīša kungam to, ka šis projekts nav
izdots satversmes 81. panta kartībā. Tik liela iziešana no pareizas domāšanas sliedēm ir zīme, ka
mušu parlaments kopš zināma laika atkal ir
atgājis, atpakaļ tanī psichloģiskā stadijā,
ro
kuras viņš kopš dažiem gadiem šķita izaudzis ārā.
Šo stadiju mes pazīstam par daudz labi no pagātnes
piedzīvojumiem; ta ir stadija, kurā frakcijas un deputāti nerīkojas un neruna aiz kaut kādas tiesiskas
vai politiskas pārliecības, bet zem to b r i esrnu' spiediena, kas mākslīgi
r adīt a s m.a s u apziņā, uztraukuma virpulī, kam nav
lietišķa pamata. Pie labākas gribas es nevaru iedomāties, ka Cielēna kungs, vai vispār kāds šinī
zāle, nopietni tic, ka pazīstamais senāta lēmums
kaut kāda veida apdraudētu agrārās reformas stabilitāti. Ir jau ari pilnīgi neiespējami tam ticēt, sevišķi pec tam, kad vācu frakcija pati ir likusi
priekša izdot likumu, ka pec reiz notikušas piešķiršanas civilprasības pret jauniem īpašniekiem par
nekustamu īpašumu atpakaļ atdošanu nebūtu pielaižamas. Tapec nav nekādas jēgas vairs
apgalvot, ka k a_ u t _v i e na m jaunsaimniekam Lat vi (ja būtu jābažījas, vai
piešķirtais zemes gabals viņam p a,1 i k s.
Var būt runa tikai par to, ka gadījumos, kad
tiesa konstatē nelikumīgu īpašuma tiesību aiziskaršanuL cietušām var atzīt tiesības prasīt atlīdzību.
Katra ziņa ir_ augstāka mērā zīmīgi, kā mūsu parlamenta vairākums sava iekšienē novērtē agrārās
reformas likuma realizēšanu, ja viņš tagad urbi et
orbi paziņo, ka šīs realizēšanas pārbaude kārtīgā
tiesa attieksies uz daudziem simtiem tūkstošiem
hektāru. Bet, mani kungi, no tā taču nav ko baidīties; sagaidāmo atlīdzības prasību skaits var būt
tikai ļoti niecīgs, ja, saskaņa ar senāta spriedumu,
prasības par atņemtiem rūpniecības uzņēmumiem
vairs nevar celt. Liedzot Latvijas pilsoņiem atklātas netaisnības gadījumos, par kuriem vienīgi ir
runa, iet kārtīgas tiesas ceļu, katrā ziņā nozīmētu
nodarīt viņiem smagu pārestību.
Protams, ir ari administratīvā tiesa, kurai var
uzticēties. Polija administratīvā tiesa stāvot tiesiski
ļoti augstu. Bet mums šeit ir tāda administrativa
tiesa, kam ir tikai viena instance un kas izslēdz katru
apelācijas iespēju, tiesa, pie kuras var griezties tikai
mēneša laika un kurai nav pienākuma izdarīt izmeklēšanu. Ta ir tiesa, kurai nav vajadzīgs ne lieciniekus nopratināt, ne ari lietot kādus citus līdzekļus taisnības atklāšanai. Bet pec tam, kad vakar
«Rigasche Rundschau a_» zvērināts advokāts Rūdigers izsmeļoši ir pieradījis atsacīšanos no civilās
tiesas par tiesiski nepielaižamu, «Sociāldemokrāts»
steidzīgi sarīko atkāpšanos un paskaidro, (ka šeit
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lieta negrozās ap juridisku, bet vienīgi politisku jau-

tājumu.

Mani kungi, atļaujat skart, mazākais, vienu šī
politislka jautājuma daļu.
Jūs, t. i. kreisais spārns, tik labprāt runājat par
mušu atbrīvošanos pirms 10 gadiem, par mūsu atbrīvošanos no cara absolūtisma jūga, par mūsu atbrīvošanos no baronu jūga, vai jūs, mani kungi,
tiešam domājat, ka tauta jau ir sasniegusi savu brīvību, jabeidz valdīt slēgti vai atklāti kroņi? Patiesa
brīvība gan taču ir tikai tur, kur sabiedrība savās
kopdzīves lietās beidz būt atkarīga no atsevišķu
cilvēku patvaļas ,^ vai tā ir ķēniņa, vai parlamenta
vairākuma, vai kāda diktatora patvaļa, un padodas
kādam likumam', ko izskaidro bezpartejiska tiesa.
Atceļot šo pamattēzi, ko prasa priekšā esošais projekts, jūs padarāt mūs nebrīvus.
Vācu frakcijas pienākums ir brīdināt no tā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Juraševskim

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienīja-

mie deputāti!Manu frakciju interesē, lai šinī jautājuma
ievērotu likumi'bu, pastāvību, noteiktību un nelgrozamību. Mūsu saimnieciskā dzīve var pastāvēt, ja
katrs pillsonis apzinās, savai dzīvei pamatus zem
kājām, ja katrs pilsonis var savā darbībā pamatoties uz likumu, un ja viņš ir drošs par savas darbības rezultātiem. Runājot konkrēti par agrārās reformas likuma realizēšanu, mums. jāatzīst, ka līdz
šim brīdim bija redzama senāta praksē viena zināma
noteikta līnija un, līdz ar to ari valdības iestāžu praksē, kas ar šo jautājumu nodarbojas. Šo jautājumu
apspriešana un izšķiršana ir vairākkārt nogājusi līdz
senātam, lielos daudzumos līdz senāta administratīvam departamentam un dažās lietās.ari līdz civilam departamentam un apvienotai sapulcei.
Jau
1926. gadā senātā izspriesta tamlīdzīga Jekaterinas
Karakinas lieta. Šinī lietā senāta apvienotā sapulce
atzinusi, ka te nav izšķiramas parastās civiitiesislkjās
attiecības, bet ka šādas lietas ir administratīvas,
un galīgus spriedumus un lēmumus šinīs lietās pieņem senāta ad'ministrativais departamentSj 1928.
'gada 8. jūnijā senāta civildepartamenta izspriešanā
bijusi kāda Elizabetes un Kurta Levenšternu, Brimmera un Marijas Grinvald prasība pret zemkopības
ministriju, centrālo zemes ierīcības komiteju un Kokneses patērētāju biedrību par īpašuma tiesībām uz
ūdensdzirnavām. Civilais, departaments atzinis. Ika
šāda veida strīdi uz civilprocesa likuma 1. panta
pamata civiltiesai nepiekrīt, un tādēļ lieta izbeigta.
Redziet, kungi, šāda prakse ir pastāvējusi līdz
1928. gada jūnijam, kad senāts izlēma pēdējās —
Levenšterna un Brimmera lietas. Tāpēc tagadējais
— pretējais senāta lēmums, protams, ir izsaucis saviļņojumu personās, kuras šo lietu kārtošana interesē. Mūsu pastāvošā civillikuma 855. pants nosaka, ka nekustamas mantas tiesiskās attiecībās
jābūt noteiktībai. Šis pants ne tikai piešķir tiesības
nekustamas mantas īpašniekiem uzskatīt Zināmu
īpašumu par savu, ja tas zināmu laiku to ir uzskatījis
par savu, bet ari nosaka, ka šādam nekustamas
mantas īpašniekam ir pienākums īpašumu apstiprināt zemes grāmatās uz sava vārda. Tā tad jau mušu
pastāvošie vecie — ne jaunizdotie — civillikumi
stingri cenšas panākt, lai nekustamas mantas īpašnieki būtu noteikti, un īpašniekiem,1 kas nav ievesti
zemes grāmatās, uzliek par pienākumu apstiprināties
un likties ievesties zemes grāmatās. Likumdevējs
gluži dibināti ir centies noskaidrot īpašnieku sastāvu. Tas vajadzīgs valsts iestādēm tāpēc, ka valstij jāzin, kas ir nekustamu mantu īpašnieki. Tam
ir liela nozīme nodokļu, kredītu, klaušu lietas u, 1.1.
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Runājot par mūsu līdzšinējo likumdošanu, lai
man, deputātu kungi, atļauts jums aizrādīt uz mūsu
likumdošanas praksi. Līdz šim mūsu likumdošanas
prakse bijusi tāda, ka administratīvās liefes mēs
esam uzticējuši pārsūdzības izšķirt administratīvām
iestādēm. Tādas ir, piemēram, pasu lietas. Ir lietas, ko esam nodevuši iekšlietu ministrijas orgānu
izšķiršanai. Tālāk ir lietas, ko esam nodevuši izglītības ministrijai. Daudzos likumos Saeima ir pateikusi, ka lietas izšķiramas administrativā kārtā tā
vai citādi, ka sodu noteic attiecīga ministrija vai nu
viena pati, vai saziņā ar kādu citu ministriju.
Runājot par agrārās reformas likumu, jāsaka,
ka ari šeit šis jautājums nav aizmirsts. Agrārās refDimas likumu IV daļā 9. pants skan: «Centrālkomitejas lēmumus var pārsūdzēt mēneša laikā senāta
administratīvā departamentā kasācijas kārtībā.»
Bet mūsu agrārās reformas likumā tomēr ir viena
nenoteiktība un defekts, proti, tanī ziņā,. ka viņa
pirmā d.i,ā pārsūdzības kārtība nav minēta. Ja
jautājuma izšķiršanā par 2. pantu būtu minēta likumā, ja būtu noteikts, ka šo lietu izšķiršana piekrīt senāta administrativam departamentam, tad
šodien nebūtu strīdu par to. Bet agrārās reforma^
likuma I daļas 2. pants ari bez tā ir diezgan skaidrs,
ka šādas Metas izšķiramas senāta administratīvam
departamentam. Šī likuma 2. pants nosaka, ka
valsts zemes fonds sastādās no zemēm un muižām,
kas uzskaitītas vietējo civillikumu tādos un tādos
pantos, izņemot no muižām atdalītās zemes, t. i.
vecsaimniecības. Turpretim vēl nepārdotas zemes
tiek ieskaitītas zemes fondā. To skaidri nosaka 2.
panta beigas. Liekas skaidrs, un nevarētu būt divu
domu par to, ka nepārdotas mājas un zemes ieskaitāmas zemes fondā. Ja vēl būtu piezīme, ka visas
šis lietas izšķiramas tikai administrativā departa-

mentā, tad šodien nebūtu strīdu par to, kā jautājumu
nokārtot.
Demokrātiskais centrs piekrīt ierosinājumam,
kas iesniegts un tagad apspriežams, un lūdz no savas puses šo ierosinājumu nodot lauksaimniecības
un juridiskām komisijām. Cielēna kungs aizrādīja
uz daudzām nepilnibāmi projektā. Šīs nepilnības tie
deputāti, kas būs komisijā, varēs novērst un izlabot.
Vispār likumprojektiemi, ko šeit augstajā namā iesniedz atsevišķas frakcijas vai deputāti, daudzreiz
nav vajadzīgās pilnības, un tie ari nepretendē uz
likuma pi'nībām. Tie ir tikai ierosinājumi, kas nododami komisijām, kur tie tālāk izstrādājami visos
sīkumos. Ari Jums, Cielēna kungs, būs iespēja pie
šī likuma izstrādāšanas līdzrunāt juridiskā komisijā.
Tur to visos sīkumos pārbaudīs, grozīs tās vietas,
kas jāgroza, iztaisīs šo likumu tādu, kas saskanētu
ar to garu, kādu mēs gribam ielikt mūsu likumprojektā. Man gribētos aizrādīt vēl uz vienu apstākli,
proti uz to apstākli, ka līdzīgas lietas ir pārrunātas
ari agrarpo'itikas komisijā. Ir kāda Ozola lieta, kas
vairākkārt pārrunāta' agrarlietu komisijā. Šai lietā
agrarlietu komisija varēja nākt tikai pie viena slēdziena, kas saietas ar to viedokli, kādu līdz šim.ieturēja senāts, ka Ozols savu īpašumu var iegūt atpakaļ
tikai pirkšanas ceļā. Ja tas tā, tad nav pamata senāta lēmumam jeb tulkojumam, ko viņš pielieto šobrīd strīdu izšķjršanā.
Kas attiecas uz vācu frakcijas domām, tad man
gribētos piebilst, ka tās domas nav dibinātas. Es
personīgi nezinu, bet atceros no tiem laikiem, kad
slēdza atlīdzības līgumus par kara zaudējumiem, ka
toreiz runāja par atlīdzību ari tiem pilsoņiem, kas
zaudējuši īpašumus un vairs neatrodas Latvijā. Šo
jautājumu ārlietu resors ventilēja, un man liekas, ka
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nevajadzētu pie tā atgriezties un pārrunāt atlīdzības
jautājumu par atsavinātām zemēm.
Tāpēc, ka šis jautājums irsteidzīgs un nesies
ilguma, tāpēc, ka Saeima ir sanākusi sava beidzamā
pirmā gada sesijā un aizies vasarā uz ilgāku laiku
atpūtā, mēs domājam, ka šis likumprojekts jāizstrādā komisijās paātrinātā veidā. Ta kā tas nav garš,
tad mūsu frakcija domā, ka pietiktu, ja augstais nams
uzdotu minētām divām komisijamto izskatīt triju
nedēļu laikā un iesniegt plenārsēdei, lai šo jautājumu, kas ir saviļņojis lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, varētu izšķirt vēl šinī sesijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Ci elēnām.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Es loti pateicos
augsti godātam Dr. Šīmaņa kungam par pamācībām
attiecībā uz juridiskām materijām, bet man jau iepriekš šīs laipnās pamācības, diemžēl, jānoraida aiz
diviem sekojošiem motīviem.
Vispirms, kad es runāju par to, ka valdība, satversmes 81. panta kārtībā ir izdevusi vairākus
mazsvarīgus likumus, es norādīju, ka viņa ir izdevusi
ari vienu svarīgu likumu, kas attiecas uz konstitucionālu matēriju. Bet tā pati valdība, kais ir izdevusi tik1 svarīgu likumu, varēja izdot ari daudz mazāk svarīgu likumu, kas attiektos uz agrārās reformas likuma aizstāvēšanu, uz tā status quo sargāšanu, kāds ir pastāvējis no 1923. gada līdz š. g. 15.
martam. Tas nebūtu nekāds jauninājums,_ nevajadzētu izdot nekādu jaunu likumu, bet vienkārši _ būtu
atjaunots stāvoklis, kas, kā jau teicu, ir pastāvējis
no 1923. gada līdz š. g. 15. martam.
Otrkārt man jāpateicas Šīmaņa kungam par to
norādījumu, ka es pats esot nokritizējis Eglīša kunga
iesniegumu, bet pēc tam ieteicis to pašu izdot satversmes 81. panta kārtībā. Uz to man Šīmaņa kungam
jāatbild, ka viņš nav sapratis, ko es teicu; neskatoties uz to, ka Šīmaņa kungs jau 10 gadus sēž šinī
augstajā namā un klausās deputātu runas no šīs
tribīnes, vīns tomēr nav papūlējies, lai tās saprastu.
ris nokritizēju gan Eglīša kunga iesniegum^ bet
neieteicu to pašu izdot satversmes 81. panta kārtība.
Tāpēc. Šīmaņa kungs, ar laipnību atraidu Jūsu pamācības. — Kas attiecas uz senāta lēmumu, tad man
jāsaka: uz redzēšanos, Šīmaņa kungs, pie interpelacijas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Eglitim.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un slkgruntnieku_ partija) : Man jāuzsāk savi īsie aizrādījumi tādā pat
garā, kādā nobeidza iepriekšējais runātājs, proti —
ar pateicību, ka viņš man ir devis to augsto tituli:
«laulku aktiers ar baritona balsi». Man gan jāsaka,
ka iepriekšējais runātājs nostājās «Zilās blūzes» aktiera lomā, diemžēl, jāsaka — traģikomiskālomā.
Visa viņa runa bija būvēta uz vienu principu: jā, mes
ari gribētu iesniegt kādu priekšlikumu vai kādu likumprojektu, bet esam nogulējuši; beigās, iepriekš
sesijas sanākšanas, gan padomājām par jaunsaimniekiem, bet tur jau bija projekts priekšā, un tāpēc
mums atliek tikai iesniegt interpelaciju, kurai pēc
būtības nav nekādas nozīmes. Man ari liekas, ka
aktierim no laukiem ir vairālk tiesības par to runāt
nekā aktierim no pilsētas. Kā balts diegs iet cauri
viņa runai viena doma, ka valdība nav izdevusi tādu
likumu, un tāpēc valdiba ir slikta, citiem vārdiem
— izpaudās ilgas, ka Fēliks Cielens grib būt par ārlietu ministri. Uz tā ari pamatojās tas, ka šis likums ir nepareizs un nepareizi sastādīts. Beidzot
ieteica šo pašu nepareizo likumu pievienot mūsu civilprocesam.
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Tālāk otrs runātājs. Šterna kungs, runājot no šī
katedra, runāja caur brillēm. Kad viņš ir bez brillēm, viņš runā citādi. Šterna kungs teica, ka jaunsaimnieku frakcijai ir divas, sejas: viena, ko ta rada
kongresos, un otra — šeit; bet Šterna kungs neminēja nevienu konkrētu faktu. Jus teicāt, ka likums
nav labs, ka tas ir slikts u. t. t. Pilnīgi _ pareizi;
bet tad Jums pašiem vajadzēja nalkt ar labāku likumu, (vai pateikt, kur tie ļaunumi ir un ka tos novērst,
i
Js sakāt, ka vaina ir ta,_ ka likums nav izdots
satversmes 81. panta kārtībā. Es jums pateikšu,
kāpēc tas nav izdots šādā kartība. Tas ir tapec, ka
šis likums nav vienkāršs likums, bet pie ta vel vau
jaga nākt paskaidrojumiem'. Ja mēs šo likumu pie
lemumi,
ko
tad
visi
tie
papildināljumu,
ņemsim kā
_
pieņēmušas tiesas un sienats, paliks likumīga speķa,
bet to mēs negribam. Mēs ar šo likumu gribam pastiprināt to domu, to likumu, ko izdevusi Satversmes
Sapulce 1920. gadā, un, anulet _ visus iepriekšējos
lēmumus. Tāpēc valdība nevarēja izdot šo likumu
satversmes 81. panta kārtībā, bet šeit ir vajadzīga
augstās sapulces piekrišana.
Šeit teica ari, ka, lūk, jaunsaimnieki nav izcīnījuši agrāro reformu, nav aktīvi piedalījušies šinī
darbā. Jā, tik tālu tas ir pareizi. Viņi nav tik dzīvi
piedalījušies politiskā dzīvē, bet viņi ir darījuši citu
darbu, un proti — jaunsaimnieki ir izcīnījuši agrāro
reformu ar ieročiem rokās. Ari jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku partijā ir cilvēki, kas ar ieročiem rokas
ir izcīnījuši agrāro reformu. Ta Kauliņa kungs par
1919. gada 14. aprīļa nopelniem ir apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. Ari Bļodnieka kungs ir dzīvi piedalījies šinī darbā, proti Liepājā, kad Niedra gribeļa
gāzt valdību,, par ko viņam jāizsaka atzinība. Tāpēc varu teikt: ne tikai jaunsaimnieki ir aktivi piedalījušies agrārās reformas izcīnīšana, bet ari jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas deputāti ar ieročiem rokās ir cīnījušies par mušu agrāro reformu.
Tā tad to viņi ir darbos pieradījuši.
Loti savāda bija strādnieku un zemnieku frakcijas deputāta Zlaugotņa uzstāšanas. Viņš doma, ja
viņam mugurā ir zaļš kreklis, tad viņš var runāt
zaļā garā. Dvēsele viņam tomēr ir sarkana, un
tāpēc labāk vajadzēja uzvilkt sarlkanu kreklu. Sava
runā, viņš, starp citu. teica, ka no šī augsta nama
nekas nav gaidāms, ka viņi, lūk, došot strādnieku
likumus, došot darba tautas likumus, ka no šī augsta
nama nekas neesot sagaidāms. Tas jādzird katram
jaunsaimniekam, ka darba tauta dos likumus. Šie
vārdi jāsaprot tā, ka likumi, ko izdos darba tauta,
būs tādi, kas mūsu jaunsaimniekus un sīksaimniekus
noslaucīs no zemes virsus. Ja jus te runājat, tad
tā ir tikai Maskavas atbalss. Maskava runa, bet
te tas atskan no jūsu mutes. Tur, ka lasīju viena
? sociālistiskā laikrakstā, viņi saka: ta nelaime, ka
Krievijā nav maizes, ceļas no ta. ka zeme sadalīta
sīik'saimniecibās, ka no 13. miljoniem sīksaimniecibu
1914. gadā, pašlaik ir 25 miljoni sīksaimniecību; jaizvedot reforma, kas iznīcinātu šīs sīksaimniecības.
Lūk, tā ir jūsu programa, un tā ir tur, kur darba tauta
dod likumus. Tas jāievēro katram jaunsaimniekam,
lai iznīdētu šīs jūsu domas. (Troksnis pa kreisi.)
Atbildot uz visiem šiem aizrādījumiem un pārmetumiem pie jaunsaimnieku u,n sīkgruntnieku frakcijas iesnieguma, man vēl gribētos aizrādīt, ka briesmas, kādas tiek iztēlotas, nav pilnā mērā pareizas.
Gan šie senāta likumu tulkojumi var _ attiekties uz
bijušām rentes mājām, uz neatsavināmam daļām,
uz piešķirtām dzirnavām un rūpniecības objektiem
un namiem pilsētās. Šinī ziņā senāta tulkojumi var
radīt satricinājumus. Ari doma par agrārās reformas
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revidēšanu vienā otrā vietā, attiecībā uz muižu neatsavināmo daļu piešķiršanu, jaunsaimnieku un sīk.-cruntnieku frakcijai nav pieņemama. Mēs nevaram
pieņemt ari tādu stāvokli, ka senāts vai tiesu iestādes izspriestu, ka tanīs gadījumos, kur zeme, kas
piešķirta jaunsaimniekam, tomēr pienāktos bijušam
zemes īpašniekam, pēdējiem būtu nomaksājama atlīdzība naudā, bet pati zeme paliktu jaunsaimniekiem
vai tās ieguvējiem. Šī doma mums tāpat nav pieņemama, un jaunsaimnieku un sikgruntnieku frakcijai ta jānoraida.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Pie vārda vairāk

neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Prezidijs liek priekšā deputātu A. Eglīša, J. Breikša u. c.
iesniegto likumprojektu nodot lauksaimniecības un
juridiskai komisijām Lielku šo prezidija priekšlikumu uz nobalsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par minētā likumprojekta nodošanu minētām komisijām. Acīmredzot vairākums. Prezidija priekšlikums pieņemts. —;
Deputāti P. Juraševskis, A. Bļodnieks, K. Kiršteiuis, .1. Breikšs un J. Trasuns iesnieguši priekšlikumu —
uzdot

lauksaimniecības

projektu «Agrairās reformas
nedēļu laikā.

un

juridiskai komisijām

likuma

papildinājums,

«likum-

izskatīt

3

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Juraševska u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. 8 ba'sojot pret, šis priekšlikums pieņemts.
Deputāti F. Cielens, R. Dukurs, K. Lorencs u. c.
iesnieguši steidzamu pieprasījumu ministru prezdentam, kas saskaņā ar kārtības rulla 107. pantu, vispirms jānolasa frakciju padomē. Prezidijs liek priekšā pārtraukumu uz 30 minūtēm. Lūdzu frakciju pa-

domes locekļus sapulcēties uz sēdi.
Pasludinu pārtraukumu.

(Pārtraukums no pīkst 7.30 līdz 8.45 vakarā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde turpinās.
Deputāti F. Cielens, R. Dukurs, K. Lorencs,
P. Lejiņš, E. Radziņš., Bruno Kalniņš u. c. iesnieguši
steidzamu pieprasījumu ministru prezidentam. Lūdzu sekretāru to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu

steidzīgu
pieprasījumu ministru prezidentam.
Līdz šim sūdzības pair zemkopības ministrijas rīcību par
dažādu uz agrārās reformas likuma pamata atsavināto objektu
iesakitīšanu valsts zemes fondā netika skatītas cauri _ civilās
tiesās, bet vienīgi senāta administrativā departamenta. Šāda
sūdzību kārtība ir noteikta ar I Saeimas izdotu likumu pair
nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu.
Ari senāts savā apvienotā sapulcē 1926. gada
oktobrī atzina, ka sūdzības par zemkopības ministrijas rīcību
sakarā ar atsavināto zemju ieskaitīšanu valsts zemes fonda
ir izšķiramas vienīgi administirativo tiesu ceļā caur senāta administratīvo departamentu.
Šī gada 15. martā turpretim senāts savā apvienotā sapulcē sakarā ar kādu sūdzību ir taisījis jaunu likumu tulkojumu, kurš runā pilnīgi pretim skaidram likuma tekstam («Likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakaira ar agrāras
reformas likumu») un apgāž to senāta principiālo likuma tulkojumu, kas vēl nesen (1926. g.)-taisīts gluži līdzīgā lietā, bez
kā būtu nākuši klāt kādi jauni citi likumi, vai jauni apstākļi.
Šāds senāta likumu tulkojums: _ 1) satricina jaunas tiesiskas
attiecības, kas radušās uz agrāras īreformas likuma pamata,
.jo rada zināmu nedrošību par jauniegādata īpašuma justus titulus, (legālo iegūšanas pamatu), ja par pušu attiecīgo īpašumu
var civiltiesās vest permanentus procesus un 2) satricina galīgi
likumu un likumu piemērošanas stabilitāti, ja senāts iztulko
Saeimas izdotus likumus pretēji _ šo likumu tekstam un garam
un nelielā laika sprīdī bez jebkādiem dibinātiem motiviem pats
tulko vienus un tos pašus likumus divos pilnīgi pretējos vir-

Laipni

zienos.

sesijas

1.

sēde

1929.

gada

16. aprilī

30

1) Vai ministru prezidentam ir zināms šāds senāta spriedums, un ko vioš nodomājis darīt, lai sargātu agrāras refor-

mas neaizskaramību un uz viņas pamatiem nodibināto jauno
tiesisko attiecību stabilitāti?
2) Ko ministru prezidents doma darīt, lai nodrošinātu vajadzīgo cieņu pret Saeimas izdotiem likumiem un ari pret senāta likumu tulkošanas darbību?
Rīgā, 1929. g. 16. aprilī.
F. Čielēns, R. Dukurs, P. Lejiņš, Bruno Kalniņš,
K. Lorencs, Ed. Dzelzītis, Ed. Radziņš, P. Ulpe,
J. Celms, M. Rozentāls, V. Pigulevskis, I. Muižnieks. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kārtības
ruļļa 100. pantu pirmaisvai kāds cits pieprasījuma
parakstītājs var dabūt vardu ta motivēšanai. Vārds
deputātam Cielēnam nieprasījuma motivēšanai.
^
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
iesniepieprasījumam,
ko
mes
deputātu kungi! Sirm
dzam ministru prezidentam, ir divas nozīmes; proti
— viena nozīme stāv sakarā ar agrāro reformu, ar
agrārās reformas stabilitātes nodrošināšanu, i .bet
otra stāv sakarā ar mūsu likumu stabilitāti vispari,
ar likumu tulkošanas un ar paša senāta izdoto principiālo spriedumu stabilitāti. Atļaujiet man īsuma
pakavēties vispirms Pie lietas faktiskas puses un tad
pāriet pie tās novērtēšanas.
Mums ir izdots agrāras reformas likuma Idaļas
'o. pants, kas nepārprotami nosaka, ka centrālas zemes ierīcības komitejas rīcība pārsūdzama tikai senāta administrativā departamenta. Mums ir 1923.
gadā izdots likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrāras reformas likumu. Sis likums nepārprotamā skaidrībā nosaka kartību, kāda
uz agrārās reformas likuma pamata atsavinātas
zemes tiek ieskaitītas valsts zemes fondā. 1. pants

nosalka, ka šīs zemes jāizsludina «Valdības Vēst-

nesī». 2. pants nepārprotama veida nosaka, ka mēneša laikā no minēto sarakstu izsludinašanasdienas
ieinteresētām personām ir tiesība iesniegt sūdzības
ieskaitīšanu
par nekustamu īpašumu prtetlilkumīigu
zemziņots
iepriekš
nav
ja
jau
viņām
zemes fondā,
kopības ministrijas lēmums par minēto īpašumu ieskaitīšanu zemes fondā, kāda gadījuma pārsūdzības termiņš skaitāms no paziņošanas dienas (1922.
g. 5. oktobra noteikumi par sūdzību iesniegšanas
kārtību un lailku senāta adminīistrativam departamentam) . Nepārprotamā veida pirmā Saeima ir noteikusi to kārtību, kādā var celt sūdzības par valdības iestāžu publiski tiesiskiem rīkojumiem attiecība
uz atsavināto zemju ieskaitīšanu valsts zemes fonda.
Tāpat, kā par centrālās zemes ierīcības komitejas
rīkojumu, kā par imperatīvu pavēli, kam publiski-tiesistos raksturs, var celft sūdzību fienīgi senāta administratīvā departamentā, kura kompetences ir izšķirt ?
jautājumu, vai attiecīgas valsts iestādes darbība ir
likumīga vai nelikumīga, gluži tāpat koroboracijas
likumā noteikts, ka zemkopības ministrijas rīkojumu par atsavināto muižu zemju ieskaitīšanu valsts
zemju fondā no likumības viedokļa var skatīt cauri
administrativā tiesā — senāta administratīva departamentā. 3. pants runā par tamsdkam, kas rodas
pēc sūdzības iesniegšanas, vai pec sūdzības termina notecēšanas, Šis pants paredz sekas, kas rodas
tanīs gadījumos, kad šīs sūdzības administrativā. departamentā ir iesniegtas, ka ari_ tad, kad šīs sūdzības administrativā departamenta nav iesniegtas.
Zemkopības ministrijas attiecīgais departaments
uz šī likuma pamata pārskaitīja atsavinātos īpašumus valsts zemju fondā 1923., 1924., 1925. un 1926.
gādā un dažus atsevišķus objektus vel 1927. un 1928.
gadā. Tāda ir lietas fatktiska puse sakara ar agrārās reformas likuma realizēšanu.
1923. gadā senāta civilais departaments ir
pieņēmis principiāla spriedumu, sakara ar kādu su-
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dzibu par nelikumīgu zemes ieskaitīšanu valsts zemju fondā, kas nodrukāts «Tieslietu Ministrijas Vēstneša» attiecīgajā numurā, ka piekritība attiecībā uz
šādām sūdzībām var būt ari civilām un ne tikai adniļinistrativām tiesām. Es nerunāšu par šī senāta
civilā departamenta 1923. gada sprieduma motiviem,
bet atļaušos nolasīt vienu teikumu no šiem motīviem, proti to vietu, kur senāts motivē savu spriedumu: «Augšminētā apspriestā piekritības kārtībā
zināmā mērā ienes pārgrozības 1923. gada 31. martā
izdotais «likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu», bet šo pārgrozību nozīme dotā gadījumā no senāta nav apspriežama, jo šī lieta iesālkta pirmā instancē un pabeigta otrā instancē pirms minētā likuma spēkā nākšanas.» — Tā tad ari senāta civilais departaments
1923. gada novembrī bija atzinis, ka koroboracijas
likums, kas izdots 1923. gada marta mēnesī, izšķir
jautājumus par piekritību.
Nākošā, 1924. gadā, senāta ad d m in i s t r a t iv a i s departaments, pamatojoties uz 1923. gada Ik'oroboracijas likumu, kā ari uz vispārīgiem tiesiskiem
principiem, ka publiski-tiesiskie rīkojumi neviena
zemē nav padoti civilām tiesām, pieņēmis spriedumu, ka šādas sūdzības izšķiramas administrativās
tiesās.
Tā tad bija radies konflikts starp senāta civilo
un 'administrativo departamentu. 1926. gadā. notika
abu departamentu kopsēde, un šai kopsēdē senāts
atzina, ka strīdus par zemes ieskaitīšanu valsts zemes fondā var izšķirt vienīgi un tikai administrativās tiesas, tā tad senāta administratīvais departaEs inepaiklavēšos tuvāk pie senāta civilā
ments.
un administrativā departamenta (kopsapulces motiviem, bet atreferēšu tikai divus. Pirmais motīvs
bija tāds, ka visās valstīs un tāpat ari pie mums Latvijā nevienu valdības rīkojumu, kam ir publisku tiesību raksturs, nevar padot civilai tiesai. Sakait, kungi, vai par valdības uzliktiem nodokļiem var celt
sūdzību civilā tiesā, vai var sūdzēt par nodokļu nepareizu uzlikšanu! To nevar darītj Tas nokārtojams tikai administrativā ceļā. Tas pats sakāms par
visiem citiem valdības publļski-tiesisikiem rīkojumiem. Ja mēs šo kārtību grozītu, tad par kuru katru publiski-tiesisku rīkojumu attiecīgā persona varētu celt strīdu un katrā lietā varētu iesūdzēt valdības
amata personas civilā tiesā. Tas ir vispārējais princips visās zemēs un ari pie mums Latvijā! Mums
ari Latvijā pastāv administrativās tiesas, kuras nodrošina valsts pilsoņiem iespēju attiecīgā veidā caur
administratīvām tiesām sūdzēt ari valdības amatpersonas par viņu rīkojumu likumību vai nelikumību ; tās ir administrativās tiesas, ar senāta administratīvo departamentu prieikggalā,
Kas nu ir noticis tagad? Ir noticis tas, ka tā
pati apvienotā kopsapulce, bez kaut kādiem jauniem
noteikumiem, t. i. bez kaut kādiem jauniem likumiem, bez kaut tkādiem jauniem faktiem 1929. gada
15. martā ir apgāzusi 1926. gada sienata primcipialo
tulkojumu un līdz ar to apgāzusi, mūsu I Saeimas nepārprotami izteikto likumu, par zemes koroboTacijtu,
par zemes ieskaitīšanu valsts zemes fondā.
Ir
skaidrs, ka šis likums nepārprotamā veidā ir noteicis to pārsūdzības kārtību, kādā attiecīgā senatakopsapulcē jau ir motivējusi, tā ka te nekādas domu
starpības nevarēja būt. Vienīgais, kas no jauna ir
pienācis klāt starplaikā starp 1926. gada oktobri un
1929. gada martu, ir tas, ka senātā ir pienākuši klāt
2 locekļi: JuTaševska kunga valdības laikā uz Magnusa kunga priekšlikumu ministru kabinets ir iecēlis
divus senatorus: Konrādi kungu un Baloža kuinlgu.
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Tas ir vienīgais jaunais fakts, kas pamudinājis
apgāzt senāta agrāko tulkojumu un izdot ļaunu, kas
ir diametrāli pretējs senāta 1926. gada tullkiojumaim.
Šāda svaidīšanās par vienu un. to pašu tematu
ir
unikums visā dažādu zemju augstāko tiesu likumu

pielietošanā.
Tagad novērtēsim šo paskaidrojumu no divi viedokļiem; vispirms — ko šis tulkojums rada attiecībā
uz agrārās reformas likumu, agrārās 'reformas realizēšanu un stabilizēšanu, ušu otrkārt, kādās attiecībās tas nostājas pret Saeimas likumdošanu vispārīgi,
i, '
Vispirms jāsaka, ka tas nerada nekādus; tādus
apstākļus, ka sociāldemokrātu frakcija būtul iedomājusies, ika Konrādi kungs un Baloža kungs, izdodot
kādu jaunu senāta tulkojumu, ir pielikuši savus lielos plecus un ir iesituši agrārā reformā tik lielu robu, ka tā jau sāktu šķobīties. Nē, mēs tā nebūt nedomājam; nedomājam ari, ka pat 7 Konrādi kungi,
septiņas sdnata apvienotas sapulces varētu apgāzt
to agrāro reformu, Ikas izcīnīta, kā jau teicu sakarā
ar iepriekšējo ierosinājumu, kara laukā, Ikas izšķirta
pilsoņu kara laukā, izšķirta revolūcijā, kas muižu zemes īpašniekiem zemi atņēma blez atlīdzības. Tāpēc
šo vēsturisko notikumu nevarēs nodzēst no Latvijas
skatuves nekādi tulkojumi, to nevarēs apgāzt nekādi senāta paskaidrojumi, to varētu izdarīt tikai

spēka samēru pārgrozīšanās Latvijā.
Un; tomēr nevar teikt, ka šim senāta tulkojumam nebūtu nekādas nozīmes, ka šim senāta tulkojumam nebūtu jāpiegriež itin nekāda vērība. Šim senāta tulkojumam tomēr ir viens mērķis. Un kāds?
Kungi, atcerēsimies mūsu agrārās reformas vēsturislko gaitu. Kā norisinājās agrārās reformas realizēšana. Kad agrārās reformas likums tika pieņemts, agrārās reformas pretinieki sīvi cīnījās pret
to. Kad nāca agrārās reformas noslēgums, proti —
atlīdzības likums, šī atlīdzības likuma galējie pretinieki, vācu frakcija, toreiz demonstratīvi aizgāja no
sēdes lielā pārliecībā, ka spēika samēri Latvijā un
visā Eiropā reiz nogrupēsies tādi, ka Latvijas likumdošanas iestāde kaut septiņas reizes lai lemj par atlīdzības nemaksāšanu bijušiem zemju īpašniekiem—
nāks tomēr moments, nāks lailks, kad vēstures rats
pagriezīsies citādi, kad izdos jaunu atlīdzības likumu,
kas regulēs šo atlīdzības jautājumu uz «tiesiskiem»
pamatiem, pie tam šo tiesiskumu saprotot tā, ka paredzēs pamatīgu un labu atlīdzību. Tam sekoja tālaika ataka Vakareiropā, sekoja sūdzība par mūsu
agrāro reformu Tautu Savienībā, ko izvirzīja baltvācu minoTitatu.muižniecības daļa. Šinī virzienā mēģināja apgāzt mūsu agrāro reformu, it sevišķi agrārās
reformas noslēgumm tā saukto atlīdzības likumu. Izmēģinājās, bet Tautu Savienības attiecīgā komisijā
šo viņu sūdzību noraidīja. Muižniecība atkal izkrita
cauri, un mūsu reakcionārā muižniecība un viņas
piedēkļi palika ar gariem deguniem.
Bet viens gan mani katrā ziņā jāsaka: visu cienību pret šiem pretiniekiem! Visu cienību tāpēc, ka
divas īpašības viņiem tomēr ir: neatlaidība un nekautrība. Lai gan Tautu Savienība jau ir noraidījusi
viņu sūdzību, lai gan viņi ir izmēģinājušies ari šeit
Latvija, gājuši civilā departamentā, gājuši senāta
kopsapulce, visur noraidīti, tomēr viņi neatlaižas,
tomēr sniedz atkal jaunas sūdzības Jelgavas apgabaltiesa, Latgale un citās vietās un atkal raida tās
līdz senātam, kaut gan jau visās šinīs lietās bija pieņemts senāta principiāls tulkojums. Atkal kaut ko
griež atpakaļ un atkal izgriež tā, ka kaut kas ar agrāro reformu nav kartībā.
Tagad nu senāts izdod šo paskaidrojumu, uz
kura pamata katrs no 8400 atsavināto objektu biju-
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šiem īpašniekiem var caur apgabaltiesu un palātu roni. Latviešu valoda — savā laikā tam piebalsoja
iesūdzēt zemkopības ministriju par šo objektu nepaNiedra_um šobrīd Arveds Bergs savā «Latvī».
reizu ieskaitīšanu valsts zemes fondā. Tā ir loģiskā
Mes, likumdevēji, kas jzdevām agrāro reformu,
konsekvence no senāta 15. marta_ tulkojuma. Reiz
mes, likumdevēji, (kas pieņēmām likumu par agrārās
to var kaut kurš bijušas rentes mājas īpašnieks, tad
reformas _ praktisku realizēšanu un viņas tiesisko
eo ipso kurš katrs bijušais zemju īpašnieks var sūnodrošināšanu ar tā saucamo koroboracijas likumu,
dzēt civila tiesa zemkopības ministriju par viņa īpaatminamies šī koroboracijas likuma 1., 2. un 3. panšuma nepareizu, nelikumīgu ieskaitīšanu valsts zetus. _ Muso _s izsauc zināmu nemieru šī senāta pārmes fonda. _ Cienījamie kungi, pie kā mēs tad nodrošā uzstāšanās, kas _ aizskar agrārās reformas lināksim? Mes nonāksim pie ta, ka 8400 bijušo muikuma stabilitāti. Tāpēc, cienītie kungi,, ja mēs grižu zemju īpašnieku visas apgabaltiesās varēs iesūbam agrārās reformas stabilitāti uzturēt, tad ir
dzēt zemkopības ministriju. Pieņemsim, ka visi nepieciešami galīgi kategoriski iznīcināt senāta 15.
8400 to nedarīs, to darīs tikai 400, varbūt pat tikai marta spriedumu, jo šīs divas lietas kopā nav saN
200. Ari šie 400, vai 200 sūdzību būtu tomēr zivienojamas.
nāms_'satrioiinajums_ tam legālam pamatam, uz kura
Pāriesim
tagad
pie
jautājuma
otrās
puses, pie
dibinās mušu jauna agrārā iekārta. Pieņemsim, ja
senāta tulkojuma_ principiālās puses attiecībā uz li400, vai 200_ gadījumos, ejot caur apgabaltiesu līdz kumības satricināšanu, attiecībā uz Saeimas
likumpalātai, jautājums par strīdus objektu tiks izšķirts došanas autoritātes satricināšanu, ari uz senāta
paša
tā, ka zemkopības ministrija nelikumīgi ieskaitījusi ka tāda autoritātes satricināšanu.
Reiz
mēs
esam
^
valsts zemes fondā šos 200 vai 400 objektus. Ko tas izdevuši nepārprotami
skaidru likumu, par kādu šinī
_
izsauktu? Protams, visa agrārā reforma nebūs apgadījuma jāuzskata koroboracijas likums, kas skaigāzta, bet gan jaunsaimnieki, kas sēž uz šiem zemes dri nosaka, kādā kārtībā sūdzības iesniedzamas, tad
gabaliem, uz- šiem bijušo muižu zemes īpašumiem, nevar tā tulkot
agrārās reformas likumu, ja negrib
jutīsies ".īedroši sava īpašuma legālā pamatotībā. Viņi šo likumu neredzēt.
Jau 1923. gada senāta civilā
nejutīs drošību, ka agrārā reforma ir galīgi stabidepartamenta spriedums ir principiāls tanī ziņā. ka
lizēta, ka vairs nevar būt nekādas pieskaršanās tai, civilais departaments ir atzinis koroboracijas likunekādu meklējumu par justus titulus attiecībā uz
mu, kā tādu, kas šai pkkritības strīdu, kaut ari zivalsts zemes fcrdā ieskaitītām zemēm. Ja tagad, 10 nāma mērā, ienes pārgrozības.
Un ja tagad, 1929.
gadu laikā no tā momenta, kad attiecīgs objekts ir gada, senāts koroboracijas likumam nepiešķir vairs
! ieskaitīts valsts zemes fondā, mēs atļausim celt sūnekādas nozīmes šai piekritības jautājumā, tad, man
, dzības civilprocesa kārtībā par tā likumīgu vai nejāatzīst, še vairs nav bona fides likumu tulkošanā,
likumīgu ieskaitīšanu valsts zemes fondā, tad taču bet mata fides zināmos politiskos nolūkos.
mēs satricināsim jaunās tiesiskās attiecības. Pēc
Kāda tiesiska vajadzība bija šim tu Ikojumam, ja
koroboracijas likuma izdošanas uz šī likuma noteibija
jau 1926. gada senāta kopsapulces precesualais
valsts
atsavikumu pamata
zemes, fondā ieskaitīti
tulkojums? Kāda vajadzība ir vienkārši procesunātie objekti 1923., 1924. un 1925. gados un atsevišķi īpašumi ari nākošos gados. Tas nozīmē, ka 10 ālām vajadzībām dot šo jauno principiālo tulkojumu?
gadu laikā pēc šo objektu ieskaitīšanas dienas pēc Vai ir kāda vajadzība no tiesas lietderības viedokļa
to publicēšanas «Valdības Vēstnesī», līdz 1933., 1934, dot šo tulkojumu? It nekādas, jo apgabaltiesām un
tiesu palātai bija spēkā 1926. gada principiālais tulun 1935. gadam, civilprocesa kārtībā varēs celt sūkojums.
Tā tad ari no senāta tiesiskās darbības,
dzības pret zemkopības ministriju un strīdēties par
procesuālās
no
kārtības viedokļa nebija vajadzīgs
objektu
šo
ieskaitīšanas likumību valsts zemes fonjauns paskaidrojums. Vienīgi bij vajadzīgs atriebties
dā. Cienījamie kungi, līdz ar to mēs radām pilnīgu
tam senāta vairākumam,kas 1926. gadā pieņēma satiesisku anarķiju, tiesisku chaosu.
Neviens jaunvu principiālo lēmumu, un otrkārt — izpatikt agrāsaimnieks nevarēs justies drošs uz viņam piešķirtās
rās reformas nīdējiem ar Firksu un citiem bijušiem
7emes, redzēdams, ka 500 vai 600 bijušo muižu īpašmuižu īpašniekiem priekšgalā. Vai mēs kā likum,lieku vēl tiesājas un strīdas par to, vai jaunsaimdevēji varam pielaist, ka tā iestāde, kas saskaņā ar
niekiem piešķirtā zeme atsavināta likumīgi. Jaunlikumu sargā likumību valstī, kam jālūkojas uz liieguldījuši
saimnieki, kas jaunsaimniecībās
savu vesekumu piemērošanu dzīvē, uz likumu principiālu tullību un kapitālu, redzēs, ka, piemēram, Jelgavas apgabaltiesā vēl procesējas, ari Rīgā iztiesā vēl lietas košanu —' augstākā tiesas iestāde Latvijā, senāts
apzināti, es uzsveru — mala fides bradā kājām mūsiarp zemkopības ministriju un bijušiem muižu īpašsu likumdošanas iestādes izdotos likumus. (Sauniekiem X un Y. Tas satricinās jaunsaimnieku drošības psicholoģiju, un viņi negribēs ieguldit zemē ciens pa kreisi: «Pareizi!»)

savus spēkus.
_ Bet Firksa kungam jau to taisni vajaga. Ja palasāmies, ko raksta attiecīgā presē, vai nu še «Rigasche Rundschau» slejās barona Firksa kungs
vai ārzemes presē viņa draugi visur um vienmēr,
visos gadījumos, kur vien varēdami, tad redzam,
ka bijušie zemes īpašnieki, tiklab še Latvijā, kā ari
ārzemes, atkārto vienu un to pašu. Latvijas agrārā
reforma
ir
aborts,
algrarā
reforma
ir neizdevusies,
agrārā
reforma
ir nelikumīga, šī
agrārā
reforma
agrārā
ir «boļševisms»,
šī
reforma ir Latvijlas tautsaimniecisks
sabrukums.
To dara še uz vietas «Rigasche Rundšau a» barons
Firkss, to dara viņa draugi muižnieki ārzemju presē,
to dara barons Meijendorfs Anglijas presē, mēģinādams iespaidot ari angļu sabiedrību ar nepareizām
ziņām un slēdzieniem. To dara visās vietās un visur mūsu bijušo muižu īpašnieki, mūsu bijušie ba-

Es domāju, ka bez agrārās reformas stabilitātes sargāšanas otrs, ne mazāk svarīgs jautājums,
ir — sargāt likumdevējai iestādei pašai savas kompetences un prestižu. Kas galu galā Latvijā ir suverenās tautas varas nesējs un izpaudējs? Es domāju, ka tas ir tas, kas saskaņā ar mūsu satversmi dod
likumus. Saskaņā ar mūsu satversmi likumus dod
Saeima un zināmos apjomos tauta. Neviens cits
orgāns Latvijā likumus nedod. Ja Saeima nepratīs
sargat_ savas likumdošanas kompetences, tad mēs
patiešām nonāksim pie demokrātijas pamata balstu
jaukšanas, nonāksim pie tā, ka vai nu tiesas vai administratīvas iestādes uzskatīs savās kompetencēs
ar tulkojumiem, dekrētiem un rīkojumiem norunāt.
no skatuves Saeimas izdotos likumus. Šinī gadījum
šim jautājumam ir tikpat svarīga nozīme, kā pirmām
jautājumam — agrārās reformas jaunnodib'nāto
saimniecību tiesisko namatu sargāšanai.

KrSjums Saeimas
stenografiskl

I biroja -,

Rīga, Saeimas

laukumi
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Es, kungi, domāju, ka šim jautājumam ir ari vel
trešā.puse, un proti, tā, ka senāts ar savu 15. marta
spriedumu ir satricinājis pamatu pamatus, pats savu
augstākās tiesas autoritāti un cieņu pret sevi. Kāpēc? Taisni jūs, labā spārna un centra kungi, simtām reižu esat runājuši un apgalvojuši, ka tiesu iestādes ir neatkarīgas' , ka tās ir augstas un respektēpat «munjamas. Tagad
tiesnešiem uzvilkti
vidieri», lai
tā lieta būtu svinīgāka; un
siem jāpieceļas kājās, kad neatkarīgā tiesa_nāk. Vai
nav savādi, ka mūsu augstākā tiesu iestāde 1926.
gadā izdod vienu principiālu paskaidrojumu, proti,
ka zināmās lietas piekrīt administratīvām tiesām,
bet pēc 2 gadiem, kad nekas nav grozījies, ta pati
tiesa pieņem diametrāli pretēju slēdzienu? Senāts
ar šo savu slēdzienu ir sevi nositis un sit un grauj
ari citu, pārējo tiesu autoritāti, ko jūs ar abām rokām sargājat.
Te nu mēs pienākam pie tās ainas, ka mūsu tiesas, kā kriminālās, tā civilās, nav objektīvas. Es to
nesaku par visiem tiesnešiem. Varbūt viena daļa
tiesnešudara to apzināti, bet otra to dara neapzināti. Viena daļa spriež saskaņā ar savas šķiras, piekiitību, otra daļa — saskaņā ar savu sirdsapziņu.
Ari te es nesaku, ka visi senatori ir vainīgi. Vainīgs
ir tas vairākums, kas spriedumu pieņēmis; tas jabi
zināja, ko dara, zināja un saprata tās sekas, kādas
var būt Latvijā sakarā ar šo spriedumu.
Cienījamie deputātu kungi! Pakavējoties pie
senāta, es mazliet gribētu pacelt plīvuri no senāta,
šīs augstās iestādes, no augstiem tiesnešu kungiem ,
mūsu nemaldīgiem Iesistiem, no augstākiem likumu
tulkotājiem un neatkarīgām personām,. Ņemsim dažus piemērus.
Gobiņa kungs! Mums ir civillikums par ierēdņiem, kas nosaka, ka ierēdņiem nav tiesības but ne
bankās, ne akciju sabiedrībās, nav tiesības piedalīties- nekādās akciju sabiedrību pārvaldes. Bet _ mušu īsienatori civildienesta likumu ir iztulkojuši ta, ka
tā noteikumi neattiecas uz viņiem ne juridiski, ne ari
morāliski. Proti, Gobiņa kungs tur par iespējamu
būt senāta locekls, kur viņam ka senāta loceklim ir
pienācīga āUgā.'— un tanī pat laikā ari padomes loceklis Uniona bankā un vienā laikā pat padomes
priekšsēdētājs. Bet ar_ to Gobiņa kungam vel ne- pietiek — viņš i'r ari vēl padomes loceklis Latvijas
akciju bankā. — Otrs senators, Ozoliņa kungs,
ari neapmierināts vienīgi ar augsto senatora algu,
kas ir, ja nemaldos, 35.000 mēnesī; viņš ari ir padomes loceklis Latvijas akciju bankā, kas ir reakcionārā Krastkalna banka. Tagad šī banka laikam pārdot$ ārzemniekiem, bet ilgu laiku tā bija šo 3 kungu
— Krastkalna, Gobiņa un Ozoliņa pārvaldīšanā. —
Senāta virsprokurors Charitonovskis ari ir Latvijas
akciju bankas padomes loceklis. Iet runas un baumas — es neesmu ziņas pārbaudījis un nezinu —
ka vairāki senatori esot juriskonsulti dažādās akciju bankās. Senatorus materiālā ziņā jau pietiekoši
ir nodrošinājusi valsts. No ierēdņiem prasa, lai tie
nepiedalītosbankās un neieņemtu citus blakus amatus, klamēr šie kungi uzskata par bona fides piedalīties vairākās bankās kā padomes locekļi.
Es pakavēšos ari pie šī augstā senāta civilā departamenta darbības. Varētu domāt, ka šeit darbi
norisinās priekšzīmīgi, kārtīgi un lieliski. Bet, cienījamie kungi, te būs divi piemēri. Mēs zinām, ka 11, kūms prasa, lai senāts publicētu visus savus principiālos spriedumuis ar visiem saviem motiviem
«Valdības Vēstnesī». K ungi, cik senāta principiālo
[ spriedumu, civilā ; .dep^^
. icets «Valdības.Vēstnesī,»:? Loti -maz!,.-., Otrkārt
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jums taču ir zināms, ka senāta spriedumiem ikkatra
lietā jābūt ari motivētiem. Kungi, senāta civila departamentā !guļ vairāk ka 150 lietas, kas faktiski jau
ir izlemtas, uz kurām jau dotas atbildes ieinteresētām pusēm, kā viņu lieta izšķirta, bet nav uzrakstīti
šo spriedumu motīvi. Kungi, chaosis,_ anarķija un
jukas valda senāta civilā departamenta. Un tie ir
tie kungi, kas tulko mūsu izstrādātos likumus, kas
pārrauga mūsu tiesu iestādes, lai viss tur noritētu
likumīgi! Tie ļrtie kungi, kas dzīvo apkārt pa Uniona banku, Latvijas akciju banku, kam nav laika
veikt savus tiešos uzdevumus paša senāta. Kungi,
ja mēs redzam šādu ainu, tad gan rodas jautājums,
vai nebūtu jāieceļ uz satversmes pamata kāda izmeklēšanas komisija, kas paceltu augstāki to plīvuri, kas sedz Šo neatkar"- svēto, patstāvīgo un objektīvo tiesu, lai paskatītos, kāda kartība valda šai
tiesā.
Nākot pie šāda slēdziena, varbūt, vienis otrsno
kungiem prasīs un jautas kāpēc tas viss; varbūt
teiks, ka Cielens uzbudinās un uztraucas par šīm
lietām pfniīgi nevietā, varbūt, viss tas, ko viņššeit
aizrāda, ir nevietā teikts. Varbūt man teiks, kapec
to visu vest sakarā ar valdību, kapec visa šai lieta
jaukt iekšā Celmiņa kungu, Alberinga kungu un vel
vienu otru citu kungu; uz satversmes pamatiem tiesas mumis ir neatkarīgas, valdība ir pati/par sevi,
tiesa — pati par sevi, Saeima — ari pati par sevi,
un galu galā neviens nav atbildīgs. Nu, cienījamie
kungi, tāds viedoklis ir, un dažreiz tas ir aizstāvēts
ari no šī katedra. Kad mēs runājam par senāta paskaidrojumu attiecība uz mušu satversmi, par to,
kā senāts savā laikā bija iztulkojis mušu satversmes pantu par deputātu imunitāti, tad katedrī kapa
Pauļuka kungls: un citi kungi un sacīja: ja. motīvi
var būt šādi vai tādi. bet senāts to ir paskaidrojis,
un senātam vienīgam piekrīt kompetence likumus
tulkot; mēs še Saeimā esam maziņi, « nama xaxa
ct> Kpaio" mēs nekā nevaram darīt; senāts ta_ rr iztulkojis, un mums jāsaka tāpat, kā savā laika ;senaRomā sacīja: «Roma locuta causa fInita» — ja
Roma to ir teikusi, tad mēs neko nevaram darīt. Ta,
varbūt ari šodien pateiks: ko tad jus griežaties pie
va'dības, pie Celmiņa un Berenta kunga — te neviens neko nevar teikt, saliksim rokās un tiktai noskatīsimies! Nē, kungi, tā tā lieta nav.
Vispirmā kārtā tas tā nav politiski. Vispirms
rnēs un līdz ar mums ari Latvijas darba ļaudis pilsētās un vēl sevišķi uz laukiem prasām sava interpolācijā un gribam dabūt pilnīgu skaidrību divos
jautājumos.

Sevišķi Latvijas darba ļaudis uz laukiem grib
dabūt atbildi uz sekojošiem divi kategoriski uzstādītiem jautājumiem.. Vispirms: kā skatās uz agrāras
reformas stabilitātes nodrošināšanu Latvijas valdība, Latvijas ministru prezidents, Latvijas ministru
kabinets? Vai šis jautājums ir vietā? Tas ir vairāk
kā vietā. Mūsu agrārā reforma pēc visas savas būtības un pēc savas vēlsturiskās izcelšanās, cienījamie kungi, ir bijusi pamata balsts un pamata akmens
mūsu topošā demokrātiskā republikā. Blakus tai
konstitūcijai, kas nosaka mūsu valsts juridiskos pamatus, ir ari citi sociāli balsti mūsu republikai. Viens
no šādiem sociāliembalstiem,uz laukiem ir agrārā reforma. Šinī nozīmē agrārā reforma uz laukiem b
jauns mūsu republikas sociālais pamats, kā pretstats tai sociālai konstitūcijai, kas bija tad, kad valdīja cars, atbalstoties galvenā kārtā uz bijušiem muižu īpašniekiem. Latvijas darba ļaudis grib zināt,
vai ?tagadējā .valdība uziskata par. savu pienākumu
,-sargāt agrāro reformu no jeb kādiem kaut vismazā-

37

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

kiern, kaut visminimalakiem aizskārumiem un satricinājumiem. Mes zinām, ka valdība ir valsts organs kam vajaga sargāt likumus, valdība ir orgāns,
^ griežas un prasa par to atbildību. Šinī gadīpie ka
juma mes gribamzinat, vai tagadējā valdība grib
sargāt mušu agrāras reformas likumu no satricināļjutniem, un ko viņa grib darīt,_kā viņa grib likvidēt
senāta 15. marta tuUkiojuma kļūmīgo iespaidu uz agrārās reformas stabilitāti.
Otrkārt mēs gribam zināt, kā valdība domā pasargāt Saeimas izdotos likumus no satricinājumiem
^
nākotnē pret senāta tulkojumiem'. Mēs
tuīpmākā
varam izdot, kādus likumus gribam, bet ja mums
blakus bus otra iestāde, kas sauksies senāts, kas sev
uzurpēs nevis likuma izskaidrošanas, bet gan sakropļošanas tiesības, tad mēs iznīcināsim mūsu satversmes noteikumus, kura likumdošanas tiesības
pješķir Saeimai. Ari šinī jautājumā augstākais 11likumības sargs valstī ir valdība resp. tieslietu ministrs kā ģenerālprokurors,kam jāraugās, lai likumdevējas iestādes izdotos likumus sargātu visā pilnī-

bā, kategoriski un vienmēr. Šinī gadījumā mēs prasām valdībai, ko viņas ģenerālprokurors — tieslietu
ministrs ir darījis, lai nodrošinātu izdoto likumu nesatricināšanu, lai nodrošinātu izdotiem likumiem tiesības nekļūt sakropļotiem ar senāta paskaidrojumiem.

Treškārt mēs jautājam, ko valdība domā darīt,
lai nākotnē mūs pasargātu nto tādiem surpriziem, no
tādiem senāta paskaidrojumiem Nr. 2 vai Nr. 3.
Cienītie (kungi! Tas nav pirmais 'gadījums.
Mums ir bijuši vairāki tādi gadījumi senāta praksē,
kur ļoti skaidri, nepārprotami likumi apzināti ir tulkoti nepareizi un sakropļoti. Šādai parādībai jādara
gals. '
Te Šīmaņa kungs savā iepriekšējā runā teica,
ka tiesiskā valstī vajagot sargāt brīvību, vajagot
sargāt likumību. Tiesiskā valsti tas varot notikt, ja
šādus strīdus izšķirot civilās tiesas. Ja civilām tiesām neatļaušot iejauktiels šādās lietās, tad valstī likumības vairs nebūšot. Mēs, kungi, zinām, ka mums
ir likums par administratīvām tiesām;; mēs zinām,
ka šīs tiesas ir nobruņotas ar 'likumības garantijām,
kur tiesu iestāžu uzraudzība ir ari par va'sts orgānu
darbību. Bet ja Šīmaņa kungs te pievelk kaut ko
klāt, saprot šo stāvokli citādi, tad te! ir saredzams
pilnīgi chaotlsks pasākums. Ja par katru valdības
spertu soli. par katru ierēdņa spertu solī varās uzsākt civilprocesa strīdu, tad tā nebūs vairs valsts, bet
būs kaut kāda teorētiski iedomāta fantasmagorija.
Par nodokļiem nevienu nevar isūdzēt civilā tiesā; nevienu nevar sūdzēt civilā tiesā ari pār valsts publiskitiesiskiem rīkojumiem,. Šinī gadījumā Šīmaņa kunga
uzstāšanās ir vienkāršs mēģinājums pakalpot savam kollegam pa labi. Šinī gadījumā ir mēģinājums jumis ciešāki saslēgties vienā kopīgā muižniecības reakcionārā blokā. To tiesu jūsu demokrātiskākie piekritēji, no kuriem jūs esat atkarīgi, redzēs,
ka starp jums, dažādu virzienu vāciešiem, starp Šīmaņa kungu m\ Firksa kungu, nav diferences.
Ja
nu šiem diviem kungiem šinī mēģinājumā revidēt kc
agarā reformā' vēl pievienojas Pusuļa kungs,
šis bijušais mums naidīgā llandesvēra virsnieks, kurš
ari šeit Saeimā vismaz starpsaucienos grib parādīt
savu «šneidīgo» gribu, tad jūs to varat darīt. Jūs
vajāt būt, cik gribat «šneidīgi», tādā veidā jūtš tomēr nedrīkstat uzstāties pret mūsu agrāro reformu.
Par jūsu nodomiem mēs varam spriest piemēram
no kāda raksta «Riga am, Sonntag» priekš
vienas
nedēļas.
Lūk,- kad Krievijā
sašķobies
revolūcija;- kad ? Krievijā ' būs -režī-
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ma maiņa, kad Vācijā būs reakcionārāka vadība ka tagad, tad būs pienācis jūsu laiks. Nē, cienītie kungi, jus varat ari akceptēt šis tēzes savā
sirdī! Bez šaubām, bijušie muižu īpašnieki šīs tēzes neļkiad no savas sirds neizmetīs. Mēs negribam
but naivi un negribam ari jūs uzskatīt par naiviem.
Tās šķiru cīņas, tās revolucio'narās cīņas 1919. gadā
pie Cesim un pie Daugavas, nebija proletariāta cīņas pret buržuāziju, bet gan strādnieku un bezzemnieku cīņas pret muižniecību. Bez šaubām, šādus
notikumus nevar aizmirst, kaut ari ' paietu 10,
20 un 30 gadi. Ja aizskartas vienas šķirās sociālās
intereses, atņemot viņai īpašumus, tādus gadījumus
neaizmirst, un mēs ari, neprasām, lai jūs tos aizmirstu. Tāds acumirklis, kādu jūs gaidāt, varētu
rasties tikai tad, kad visā Austrumeiropā pārgrozītos
spēku samērs par labu muižnieciskai reakcijai. Bet,
cienītie kungi, jūs varat gaidīt un cerēt bdz kapa
malai, tricinot agrāro reformu, šādus laikus jūs ne&agaid,īsat, Ijo kā Latvijā, tā visā Austrumeiropā
revolucionārie spēki pārdzīvo dažādas stadijas, bet
vēstures likteņi no skatuves ir noslaucījusi bijušo
cara patvaldību un krievu un Baltijas muižniecību.
Šie- sociālie spēki ir beieti un vairs augšāmnecelsies,
jo viņiem' ir pārlauzts mugurkauls daudzās pilsoņu
kara frontēs, kā Austrupei'ropā, tā ari pie Cēsim un

Daugavas.
Mēs prasām cienību pret mūsu bijušiem brīvības cīnītājiem.. IMēs prasām cienību pret agrāro
reformu. Mēs prasām cienību pret Saeimas izdotiem
likumiem un gribam, lai nākošā sēdē tagadēja valdība dotu atbildi, kādā veidā viņa grib sargāt agrāro
reformu un satversmi, nodrošinot likumdošanas iestādei iespēju izdot un realizēt tādus likumus, kādi
viņai labpatīk. (Reti aplausi; pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Iesniedzēji
ir apzīmējuši pieprasījumu par steidzamu. Saskaņā
ar kārtības rulli viens no deputātiem var dabūt vārdu par, otrs pret steidzamību, ne ilgāki par 5 minutērni Vārdu neviens nevēlās? Lieku steidzamību
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos. kas ir par pieprasījuma steidzamību:
Steidzamība vielnbalsīgi
pieņemta. — Stājamies pie pieprasījuma apspriešanas pēc būtības. Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Visi tie, kas šī senāta lēmuma aizstāvji un viņa
draugi, motivē to tā, ka to prasot zināmi juridiski
noteikumi. Šo lēmumu motivē vienīgi no jurid'ska
viedokļa, izliekoties par lieliem ties-bu aizstāvjiem.
Cik tālu šis lēmums no juridiskā viedokļa pamatots
vai nepamatots, to jau mans fraklcijas biedrs Cielens
diezgan pamatīgi noskaidroja, tāpēc es pie šīs lēmuma puses ari nepakavēšos. Jākonstatē vienīgi,
ka ari to juridiskā viedokļa lēmuims neiztur ne
mazākās kritikas. Patiesi varētu sacīt, ka pēc tā,
ko Cielens te atklāja, paceļot plīvuru, kas sedz mūsu
augstāko tiesas iestādi' un viņas locekļus, visu viņas darbību, ja kāds līdz šim' vēl labi nesaprata,
kāpēc Latvijas tiesnešiem vajadzēja izgudrot jaunus
ta'arus, tad nu viņš to var saprast. Vajadzēja taču
apsegt to kailumu, kas jau bija pietiekoši parādījies, lai vismaz no ārpuses izskatītos pieklājīgi.
Es gribu runāt par jautājuma politisko pusi.
Man liekas, ka te taisni slēpjas tas šī senāta lēmuma
komiskais izskaidrojums, Ikas iziet no tagadējāskoalīcijas un ko atbalsta tagadējā valdība. Vajaga būt
kādam izskaidrojumam. Mēs redzam,, ka no juridiskā viedokļa šāda izskaidrojuma nav. Bet par to
nav ko uztraukties'. No politiskā viedokļa izskadrojūms ir vienkāršs un saprotams: aiz katras politikas stāv zināmas intereses, materiālas un sociālas
2*
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intereses,kā mēs sakām — šķiras intereses. Tāpat ari
aiz senāta lēmuma stāv šīs intereses, un tās ir bijur
šās Baltijas muižniecības intereses. Šīs bijušās Baltijas muižniecības paliekas, kuras šeit Saeimā reprezentē vairāki deputāti, piedalās tagadējā" valdības koalīcijā, un šai valdības koalīcijai, kas savā
laikā nolasīja mums savu deklarāciju, kā dzird, esot
vēl otra deklarācija uz 16 lapas pusēm, ko tā šeit
no Saeimas katedra nenolasīja. Bet jau pēc tā, ko
savā laikā mēs dzirdējām tanī nolasītā deklarācijā,
mēs skaidri pateicām, ka tā būs viena reakcionāra
valdība, viena reakcionāra koalīcija, (klās būs spiesta
dancot pēc visreakcionārāko elementu stabules. Un
tā ari notika.
Protama lieta, papriekšu Šī reakcionārā politika
un šīs reakcionārās koalīcijas uzbrukumi parādījās
pret strādnieku šķiru; pirmā kārtā tie bija vērsti pret
viņas aktīvāko daļu — pret pilsētu strādniecību.
Un lai šo aktīvāko Latvijas demokrātijas un Latvijas
socialb tiesību aizstāvi, strādniecību, dabūtu no ceļa
nost, (lai to sakautu, lai to terorizētu visiem līdzekļiem, tika lietoti administratīvi varas līdzekļi —
es sevišķi gribētu uzsvērt šos administratīvos varas
līdzekļus. Tā administrativā vara, kas jums pie agrārās reformas pagalam nepatīk, jums loti patīk, lai
varētu Pretim Latvijas satversmei un demokrātiskās iekārtas garam laist darbā dažādus ieročus,
dažādus rīkojumus un dažādus likumus pret Latvijas
strādniecību.

Te es gribētu salīdzināt divus momentus. —
Kad mēs no šī katedra iesniedzām vienu pieprasījumu, kas runāja tieši par to visnekautrīgāko tagadējās valdības uzbrukumu strādnieku šķirai, sakarā
ar 20. janvāra notikumiem Rīsrā, tad mēs teicām, ka
šodien jūs vēršatiels pret strādniekiem, šodien jūs
raidāt policiju piplktot strādniekus, bet pagaidait, —
pēc neilga laika jūs vērsīsaties ne tikai vien pret
strādniekiem, bet panlašināsat savu fronti ari jau
pret Latvijas vidus šķirām — pret Latvijas darba
zemniecību un ari sīkzemnieciskiem elementiem. Tas,
par ko mēs šodidn runājam, apstiprina to, ko mēs
teicām, apspriežot 20. janvāra notikumus. Šie senāta lēmumi par agrārās reformas tricināšanu, centrālās zemes ierīcības (komitejas lēmums pret visiem
Latvijas brīvības cīnītājiem, neskatoties uz to, pie
kādas šķiras tie pieder, kas jutās aizvainoti un aizskarti ar šo centrālās zemes ierīcības komitejas
lēmumu, ir skaidrs pierādījums tam, ka no tautas
masu terorizēšanas, strādnieku - ^košanas u. t. *•>
no politiskām represijām pret strādniecību ta°--' ^riet tālāk citā frontē, cīņu pārnes pret tiem iedzīvotājiem, pret to tautas daļu, kuras pārstāvji sēž
šeit Saeimas viduļs sektorā, proti uz demokrātiskā
centra, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas, Rubuļa grupas un citu mazāku un sīkāku grupu deputātiem, kuri skaitās it kā par jaunsaimnieku un dažādu vidusšķiru pārstāvjiem. Tikmēr, kamēr šī
reakcionārā koalīcija pipkoja strādniekus, šīs koalīcijas atbalstītāji Bļodnieka kungs, Mllberga kungs,
Eglīša ktungs un demokrātiskā centra kungi kā viena
cieta klints stāvēja par šo koalīciju, bija vienās domās ar labo sparnu,_ ar Arvedu Bergu un baronu
Fīrksupar to, ka strādnieku pipkošana ir vajadzīga,
ka strādniekus var silst, var apvainot par komunistiem, par valsts iznicinātajiem, valsts grāvējiem, ka
strādniekus vajaga mizot. Tā bija doma, ko konsekventi izveda pret strādniecību.
Tagad lietas (stāvoklis ir citāds. Tagad šīs pašas aprindas uz barona Firksa pavēli un vēlēšanos,
aiz kura stāv savukārt bijušie Baltijas muižnieki,
kuri ir ieinteresēti šai lietā, tiek vērstas pret tiem,
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kurus reprezentē k@ Bļodnieks, tā demokrātiskais
centrs. Tām grupām, tā sauktai Latvijas lielpilsonībai, nepietiek ar to, ka terorizē strādniekus. Vajadzīgs ņemt priekšā ari jaunsaimniekus un ari no
tiem izsist isev kaut Iklo, iedzīvoties ari uz viņu rēķina. Šinī nozīmē šieselnata lēmumi tikai pastiprina
šo politikas gājienu. Vēl tālāk šī politika ķersies
pēc iespējas_pie visplašākieimLatvijas tautas slāņiem
un apdraudēs viņu politiskās un sociālās intereses.
— Tāda ir šīs politikas gaita.
Visi šie apdraudēšanas elementi neradās tikai ar
tagadējo senāta tulkojumu, ar to, ka kādam labam
juristam būtu ienācis prātā, ka tāds un tāds likums
nav pareizs un ir citādi ižtulkojams. _ Nē. pamats
visam tam bija likts jau šinī koalīcijā, kur jau no
paša sākuma, ja ne sākumos un konkrēti, tad tomēr
galvenos vilcienos, bija paredzēts, ka uz agrārās
reformas rēķina ir jādod zināms gandarījums bijušai Baltijas muižniecībai. Tāpēc ari no paša sākuma, tiklīdz šīs muižniecības oficiate priekšstāvis
iegāja valdībā, viņš rūpējās par to, lai visa tā vara,
kas viņam bija dota valdībā, tiktu izlietota pamatu
radīšanai agrārās reformas graušanai. Tika iecelti
attiecīgi senatori, klāt pie tiem. kas jau agrāk bija
iecelti, lai attiecīgā brīdī senāts varētu pieņemt savu
lēmumu. Te pavisam nebija runa par to, ka būtu vajadzīgs ievērot juridisko loģiku un juridiskais konsekvences, ka. ari pareizus tulkojumus. Nē. ja par to
runā barobs Firkss, ja par to runā ari Sīmanis un
citi vācu frakcijas kungi, tāpat ari latviešu pilsonības
labā spārna kungi, tad e\s esmu pārliecināts, ka viņi
to runā tikai pieklājības un formas dēļ. Viņi taču
zin, ka aiz šīs juridikas slēpjas viņu sociālās un politiskās intereses, ko viņi grib aizstāvēt. Tikai, ja
šeit runā Arkādijs Eglīša kungs, tad par to ir jāsmejas, jo viņam ari liekas, ka nekas liels nedraud,
—kā viņš izteicās, tā lieta nemaz neesot tik briesmīga. Lai tā būtu kāda būdama, šī jautājuma politiskā puse ir tāda, ka šie senāta lēmumi grib satricināt mūsu agrāro reformu.
Ja daži kungi saka, ka tas neesot nekas vairāk,
kā tikai piekritības strīdus, mazs, formāls, juridisks
jautājums, tad es gribētu atbildēt, ka tikai tādā gadījumā kāds mēģina satricināt kādu celtni, ja viņš
grib to sagraut; ja viņam nebūs nolūka šo celtni
sagraut, tad viņš ari nesāks to tricināt. Mūsu agrārās reformas tricinātāji, kUri pagaidām vēl stāv tādu
no agrārās reformas sagraušanas, ir tādi, ka viņu
tālākās konsekvences ir nevis juridiskas., bet tīri
politiskais, sociālas; viņiem ir nodoms sagraut mūsu
agrāro reformu. Ja mēs viņiem atļausim iet šo ceļu,
tad mumsnebūs ne mazākās garantijas, ka šis seinata
absurdiskais lēmums neattklāTtosiels ari civiltiesās,
kur nodos lietas galīgai izšķiršanai. Nevajaga nemaz simtus un tūkstošus, bet tikai dažus spriedumus,
kas dažiem jaunsaimniekiem vai citiem, kas ieguvuši
zemi, gruntsgabalus no valsts zemes fonda, tos atņem, un ar šādu lēmumu sacels kājās visus jaunsaimniekus, liks viņiem baidīties par to, kas būs rītu
ar viņu zemes gabalu. Konsekvence ir tāda, ka nevis pārejoši — uz dažām nedēļām vai mēnešiem, —
bet uz vairākiem gadiem būs jūtams šāds senāta lēmums. Tas nozīmē, ka uz vairākiem gadiem katram
jaunsaimniekam būs pielikts senāta, tā sakbt, iztulkotais nazis. Jaunsaimnieks to redzēs vairākus gadus un nebūs drošs, ka rīt vai parīt tam nepārgriezīs
rīkli. Tāds stāvoklils radīsies. Es gribētu zināt, vai
tad kāds jaunsaimnieks uzdrošināsies izkopt savu
īpašumu un celt tur kaut ko . paliekamu, ilgstošu.
Kāmēs vilksies procesi un prāvošanās, tikmēr drošs
uz savas zemes nejutīsies neviens. Tāpēc, lūk, šis
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jautājums nemaz nav tik mazs, un ja bijušie muižnieki šodien it labi saprot .ka vēl nebūt nav tādi apstākļi, ka viņi_ noteikti varētu ķerties pie agrārās reformaslikvidešanas — un es domāju, ka tādi apstākļi
nepienāks nekad —, tad viņi noteikti zin, ka ar šādu
psicholoģisku (situāciju vien kurš katrs jutīsies apdraudēts, un ar to baroniem būs pietiekoši pakalpots. Pastāvot šādai nedrošībai sakarā ar muižniekiem izdevīgo likumu tulkojumu, iestājoties nedrošībai, jaunsaimnieki varētu nostāties uz viedokļa
— labāki maksāt muižniekiem par zemi, nekā uz
kādiem desmit gadiem justiesapdraudētiem uz sava
zemes stūrīša. Luk, baronu nolūks ir novest visus
zemes ieguvējus šādā stāvoklī.
Es šinī ziņā neesmu nelkSds optimists un domāju,
ka baroni iesūdzētu visus jaunsaimniekus. Bet kāpēc lai viņi to nedarītu? Viņiem var būt tāda laimīga izdevība ari uz priekšu, pēc senāta tulkojuma
var rasties pilnīgs pamats domāt uz tādu pat iznākumu. Viņiem var rasties nejuridisks pamats, ja
vispār domājam par jūridiku, bet politisks pamats,
ka ari uz priekšu tiesas var but tādi paši absurdiski
spriedumi, kāds ir šis senāta pēdējais tulkojums. Sakait, kapec Jelgavas tiesa ar baroniem priekšgalā

nevar izspriest visas sūdzības par labu bijušiemmuižniekiem! Vai viņais Jemums tad būtu mazāk vai vairāk absurdisks neka senāta lēmums?Es nedomāju,
ka tas būtu absurdiskaks. Tas nebūs juridisks lēmums; tas bus_ politisks lēmums un šinī ziņā zināmas šķiras aļzstavešanas interesēs, viņas tiesību atjaunošanai,_ lēmums pret agrāro reformu ar nolūku
to satricināt, sagraut. Ja turpināsim iet pa šādas
politikas ceļiem, pa kuriem esam nonākuši pie šī likuma tulkojuma, tad šis mazais satricinājums, kā
dažs mēdz izteikties, pārvērtīsies par lielu satricinājumu, tādu satricinājumu, no kura agrārā reforma
jau sāks šķobīties, tā_ reforma, uz kuras balstās šimbrīžam zemes ieguvēji, jaunsaimnieki. Tāds ir stā-

voklis.
Te nu mēs gribamatgādināt mūsu pilsoņu (kungiem, cik viņi bija sava laikā liekulīgi, uzstādamies
pret sociāldemokrātiem, kas no sākuma teica: dodiet
jaunsaimniekiem zemi, kasgrib īpašumā, kas grib
lietošana, paturot uz to zināmas va'stis īpašuma tiesības. Tad Pauļuka, Bergaun Ulmaņa kungi, kas
tagad saka, ka šis senāta lēmums esot nenozīmīgs
juridisks akts, piekritības jautājums, toreiz teica, ka
jaunsaimniekiem vajagot zināt, ka tā zeme, kas viņiem piešķirta, piešķirta īpašumā uz mūžīgiem laikiem. To jus teicāt — vai nē ? Tas bija pilsonības
privātīpašuma viedoklis. Jūs teicāt, ka lauksaimniekus neviens nedrīkst apdraudēt, ka tas. ko grib
sociālisti, lauksaimniekiem nav piemērots. Mēs toreiz atbildējām, ka lauksaimnieku stāvokļa drošība
atkarāsies no spēka,_ kas stāv viņu aizmugurē.
Luk, tiklīdz aiz tagadējās koalīcijas nostājas bijušie
baroni, jūs esat aizmirsuši, ka jaunsaimniekiem jānodrošina viņu īpašumi, un esat radījuši apstākļus,
kas uz 10 gadiem padarīs nedrošus jaunsaimniekus
uz viņu zemēm.
Muižnieki tagad liek priekšā ieiet kompromisā.
Avīzēs raksta, ka viņi esot 'gatavi uz kompromisu,
ka viņi negribot, lai zemes atmetot, un to ari vairs
nevarēšot izdarīt, bet lai valsts samaksājot viņiem
atlīdzību. Redziet, cik bijušie Baltijas muižnieki vēlīgi : viņi piekāpjas, jau uz atlīdzību, t. i. nemaz negrib
atņemt, vairs zemi. Tikai rodas jautājums, vai Latvijas darba tautai, Latvijas jaunsaimniekiem vajadzīga
bijušo baronu žēlstība. Labais spārns,, Arveda Berga
bloks domā, ka tā ir l'iela žēlastība. Tas saprotams
no Viedokļa, kas izteikts «Latvī» sakarā ar Liepājas
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puča 10 gadu atceri, kur sacīts, ka cīnījušās divas
varas, starp kuram nav bijusi laba saskaņa, ka vācu
muižniecība tikai tāpēc nodibinājusi, (savu valdību,
ka latvieši neesot tanī piedalījušies. Citiem vārdiem, būtu bijis labāk, jajatvieši būtu tūliņ piedalījušies; tad apvērsums būtu ieguvis likumīgu sankciju, tad lieta būtu bijusi labāka, un nebūtu jāķeras
pie senāta lēmuma. Beidzot ir nobirdināta viena
asara par to, ka par tādu liktenīgu soli vecais vīrs
Andrievs Niedra esot sēdējis cietumā. Andrievs
Niedrabijaapvainotspar valsts nodevību un par to
ari iesēdināts cietuma. Protama lieta, ka neviena
asara viņiem nenobirs par to, ka Niedra kopā ar landesveru iika apslaktet neskaitāmus strādniekus, lai
veiktu savu noziedzīgo darbu. Par to neviens nebildina asaras, bet (gan par to, ka valsts nodevējs dabūjis cietuma sedet. Protama lieta, tā visa bija barona Strīķa sazvērestības lieta, uz ko 10 gadu atpakaļ balstījās Niedras pučs. Toreiz «Latvja» redaktors bija viens no tiem, kas veda sarunas ar baronu Strīķu, un tapec nav brīnums, ka ari tagad viņš
jut atbalstu aiz muguras un birdina asaras par cietušiem valsts nodevējiem. Starp rindiņām var izlasīt
^
ari citas_ iespējamības., kādas
varētu būt bijušas La-

tvijas vēsture.
Tā tad Latvijas pilsonība runā aiz politiskiem
motiviem, lai dabūtu vācu balsis, bet ne aiz kādiem
plašākiem tautiskiem motiviem. Tāpēc ari valdība
ir pieņēmusi senāta tulkojumu par vienu no izejām,
ar ko samaksāt vācu frakcijai koalīcijas atbalstīšanu.
Vai tas nav savadi, ka mēs no juridiskā viedokļa
esam spiesti aizrādīt, ka tagadējais tieslietu ministrs
^
ir ģenerālprokurors, kuram ir zināma
vara un noteikšana par to, ko ieceļ par_ senatoriem un ko lemj
senāts. Par to vajadzēja būt zināmai uzraudzībai,
bet vai nav smieklīgi gaidīt to no tagadējā tieslietu
ministra kunga, neskatoties uz tiem absurdiem, kas
radās bijuša tieslietu ministra kunga laikā. Viņš
bija tas, kurš teica: _ kungi, ja jūs šo absurdo lēmumu realizesat, mes aiziesim no koalīcijas. Redziet, to viņš pateica. Tagadējās koalīcijas ģenerālprokurors bija aizmirsis šo juridisko chaosu un pateica: jautajumsir tīri politisks — vai nu jūs gribat
padoties, vai ne. Luk, tā ģenerālprokurors nostādīja šo jautajumuunnevis, vai likums iztulkots paredzi, vai ne. Te jus redzat augstākā mērā smiešanos
par to, ka ir Latvijā kādi likumi, nevis publisku, atklātu smiešanos, .bet smiešanos klusībā, ignorējot
mušu likumus. Kādas tad juridiskas tiesības viņš
gribēja sargāt? Viņš gribēja sargāt absurdus, pretlikumīgus lēmumus.
Šis ir pilnīgi politisks jautājums, un, saprotams,
šis senāta lēmums izriet no tagadējās koalīcijas politiskas platformas, sevišķi no labā spārna politikas,
kurš ir atkarīgs no vcu frakcijas. Aiz politiskiem
motīviem neviens zemnieku savienības vai labā spārna jurists nevar motivēt savu stāvokli. Atliek tikai
brīnīties, brīnīties sevišķi par to,ka Eglīšakungs un
citi centra kungi vēl šodien, kāpdami uz šī katedra, cīnāsar labo spārnu un aizstāv valdību. Viņi nav pratuši pat pareizi uzrakstīt likumu, ar kura izdošanu viņi
lielījās; varbūt ari viņi to ir gan pratuši, bet nav gribējuši pareizi uzrakstīt. Varbūt labā ispārna juristi
taisni ir gribējuši, lai to varētu tulkot ari kā citādi.
Katrā ziņā tā saukto jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partijas un demokrātiskā centra stāvoklis tagadējā
koalīcijā jau ir atklāta publiska kapitulācija šī uzbrukuma priekšā, kas vērsts pret agrāro reformu,
jo viņu politikas pamatā ir vēlēšanās balstīt šo koaIiciju, šo valdību; kurā piedalās ari vecie baroni, bet
otrā vietā, uz ārieni rādīt jaunsaimniekiem: lūk, mēs
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tā valdība, kurai ir
strādniecību, kura
administratīvu varu
katru dienu realizē pret strādniekiem, kura neatļauj
strādniecībai iziet uz ielas likumīgā demonstrācijā,
kura laiž demonstrācijai virsū policijas suņus. Bet
pret bijušiem baroniem, lūk, tur to roku, kas paceļas
pret strādniecību, Bļodniiefca un Eglīša kungi vai nu
vientiesīgi vai viltīgi atbalsta. Tad, kad jau laikus
jāierobežo bijušo baronu pilnīgi nepamatotas un
nelikumīgās tieksmes, šai koalīcijai, šai valdībai nav
vairs ne varas, ne spēka, ne stingras rokas, vardu
sakot, nav vairs itin nekā. Vienīgā, kam vēl ir mugurkauls, kam ir stingra roka, ir vācu frakcija; baronu kungi prot konsekventi aizstāvēt savas prasības, pateikdami, ja jūs to nedosat, tad mēs aiziesim,
no koaliciļas. Bļodnieka kunga partija nespēj it neko;
vispār demokrātiskais centrs ir pilnīgi bezspēcīgs.
Viņi vienmēr ir teikuši, ka (koalīcija stāv pirmā vieta
un ka jaunsaimnieku intereses sargās par tik, par
cik to pielaidīs tagadējā koalīcija, par cik to atļaus
barons Firkss. Esiet droši, ka barons Firkssneatļaus
sargāt jaunsaimnieku intereses tikmēr, kamēr jus
nebūsat nostājušies uz tā paša viedokļa kā viņš.
Kā redzat, šis jautājums koalīcijā nav izšķirams,
nav atrisināms. Reizē ar to nebūt nav tā, ka varētu
teikt, ka mums ir buržujiska iekārta, ka sakarā ar to
nav vērts nemaz runāt, ka nekādus likumus' neaizsargās, ka neko nepanāks. Es domāju, ka, neraugoties uz to, ka mums ir buržujiska iekārta, tomēr var
kaut ko darīt, var piespiest šī augstā nama vairākumu
kaut kb darīt. Mēs neticam, ka no tā kroplālikuma
kas iznāks. No tā nekas neiznāks. Bet ir vēl dzīvi
tie spēki, kas šinī pašā buržujiska iekārtā realizēja
agrāro reformu, kas atņēma muižniekiem zemi. Šie
paši spēki, bez šaubām, agri vai vēlu sapratis, kur
kaut ko gribam darīt. Ko Jus
prasām, kb ir darījusi valdība,
bijusi tā stinlgjrākā (roka pneit
savu deklarāciju par stingru
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viņus ved tā viltus jaunsaimniekupolitika, kas ir piedēklis pie zemnieku savienības un barona Firksa politikas. Tāpēc ceļš uz šī absurdiskā senāta lēmuma
likvidēšanu un atcelšanu, bez šaubām, Latvijā ir.
Tas ir strādnieku un jaunsaimnieku kopējais spēks,
kas diezgan revolucionārā ceļā realizēja ļoti radikālo
agrāro reformu, kas piespieda pilsonību piekāpties,
neskatoties uz to, ka viņas vairākums stāvēja par
atlīdzību muižniekiem, kas piespieda viņu atsacīties
no atlīdzības maksāšanas. Visi tie mēģinājumi, kas
tagad iziet no šiempēc agrārās reformas realizēšanas
izaugušiem, tā saucamiem jaunsaimnieku aizstāvjiem,
vai, citiem vārdiem, piedēkļiem pie labā spārna (A
Bļodnieks no vietas: «Jūs esat piedēkļi pie komunistiem!»), ir jaunsaimniekuacu mānīšana. Tie, protama lieta, agrāro reformu neaizstāvēs. Agrārās reformas aizstāvēšana ir ne tikai likuma tulkojums, bet
gan politisks jautājums. Kā šādupolitisku jautājumu to
var aizstāvēt tikai Latvijas strādniecība sociāldemokrātijas vadībā, kas reiz jauir izkarojusi šoagrāro reformu. Viņa rēķināsies ari ar tiem jaunsaimniekiem,
kurus jūs, līdz šim šeit Saeimā esiet mānījuši un krāpuši. Tāpēc, lai viņidzird; šīs debates, lai viņi dzird,
ko mēs prasām no tagadējās valdības. Mēs prasām,
no tagadējās valdības to, ko viņa nevar darīt, t. i.
izjaukt baronu un viņu draugu noteikšanu par agrāro

reformu. To nevar panākt tie, kas neprot pat uzrakstīt kaut cik sakarīgu likumu šī senāta lēmuma
anulēšanai. Tie nav šīs agrārās reformas aizstāvētāji
Tie nevarēs viņu aizstāvēt un nevarēs novērst to, par
ko tagadējā koalīcija ir saandelējusjes, un ko tā grib
realizēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl pieteikušies vairāki runātāji. Vēla faika dēļ prezidijs liek priekša
sēdi slēgt. Iebildumu(nav ? Tas pieņemts. — Nākošā
sēde būs. rīt, 17. aprilī, pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.45 vakarā.)
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— pārgrozījumi
steidzīgs tapec,
pārgrozības, kas
ka no 1. aprīļa

III sesijas 2. sēde 1929. gada 17. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Dienas kārtības grozīšana

2.

F. Cielens (sociāldemokrāts)
Likums par iepriekšējiem kredītiem ārkārtēju izdevumu
segšanai 1929./30. saimniecības gadā (pieņem steidza-

45

mības kārtībā):
V. Gulbis, referents
A. Briedis, referents
3.

4.

46
47

Likums par dažu slēgtu 1928./29. saimniecības gada papildu
budžeta kredita izlietošanas tiesību atjaunošanu (pieņem
steidzamības kārtībā):
V. Gulbis, referents . . . .P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
Pārgrozījums preses likumā (pirmā lasījuma turpinājums):
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku

un

sīkgruntnieku partija) .

P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija)
K. Beldavs (nacionālais bloks)
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)
5.

Nākošā sēde

. . .

daļu —
10. dienas kārtības
47

48
50
57
- 59

60
....
....

62
69
70
74

Priekšsēdētājs P. Kalniņšļ: Saeimas
sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības
apspriešana.

Pie dienas kārtības iesniegti divi priekšlikumi.
Viens priekšlikums, ko parakstījuši deputāti V. Gulbis, V. Sanders, G. Ozoliņš u. c, skan:
par

«Liekam priekšā uzņemt šis sēdes dienas kārtībā likumu
dažu slēgtu 1928.\29. saimniecības gada papildu budžeta

kredi.u

izlietošanas tiesību

atjaunošanu ikā dienas kārtības

3. punktu.»

Otru priekšlikumu iesnieguši deputāti N. Kalniņš, V. Bastjānis u. c:
«Dienas kārtības

10. un 26. punktus skatīt cauiri kā 4. un

5. punktus.»

Vispirms man jāziņo, ka deputatu_ Gulbja, Sandera u. c. iesniegtā priekšlikumā minēto likumprojektu varam uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā tikai
tādā gadījumā, ja neviens deputāts neceļ iebildumus pret to. Vai augstajam namam nav iebildumu pret likumprojekta par dažu slēgtu 1928./29.
saimniecības gada papildu budžeta kredītu izlietošanas tiesību atjaunošanu uzņemšanu dienas kartībā? Iebildumu nevienam nav. Šis_ likumprojekts
uzņemts dienas kārtībā. — Tagad nak nobalsošana
priekšlikums —
apspriest

šo likumprojektu kā dienas kārtības 3. punktu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. Šis likumprojekts uzņemts dienas kārtībā kā 3. punkts.
Otrs priekšlikums —
dienas kārtības

10. un

ministru kabineta iekārtā — ir
ka šinī likumprojektā paredzētas
attiecas uz_ ministru biedriem. Tā
stājas speķa jaunais budžets, tad
iepriekš budžeta pieņemšanas un spēkā stāšanās
putu jānoteic ministru biedru stāvoklis un skaits.
Tāpēc es lūdzu šo ikUmprojektu pacelt uz augšu.
J
Otrkārt, sakara ar to, ka steidzams ir ari likums par zemes ceļiem, ' ari to vajadzētu pacelt
uz augšu. Tas ir ļoti svarīgs lauku iedzīvotājiem,
jo ceļu jautājums dažos_ apvidos ir nonācis taisni
nenormāla stāvoklī. Tapec būtu labi, ja šo likumprojektu varētu virzīt uz priekšu steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai šī priekšlikuma
iesniedzēji veļas dalītu balsošanu? (F. Cielens no
vietas: «Ja!») Vispirms likšu _ uz balsošanu depu. tata N. Kalniņa u. c. iesniegta priekšlikuma pirmo

26. .punktu apspriest kā 4. un 5.

dienas kārtības punktus.

Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Es_ lūdzu pacelt šos divus likumprojektus dienas kārtība uz augšu, jo šie likumprojekti dažā ziņā ir steidzīgi. Pirmais no tiem

punktu

apspriest kā 4.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. _ Tādu nav. Par deputāta
N. Kalniņa U. c. iesniegta priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 40 balsis.
Ta noraidīta. — Nobalsošanā nāk priekšlikuma otra daļa. Es to modificēšu tādā veidā:
26. dienas kārtības punktu

apspriest kā 4.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 42 balsis. Ari tas
noraidīts. — Vairāk nekādu iebildumu, pret dienas
kartību nav? Dienas kārtība ar pieņemtiem pārgrozījumiem skaitās par pieņemtu. , ,
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —
z i nojumi. — . Prezidijam nekā
prezidija
nav ko augstajam namam ziņot, 1. dienas kārtības
punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —
11k u m_s par iepriekšējiem kredītiem
ārkārtēju izdevumu segšanai 1929./30.
s a im n i e c ī b a s
gadā. Referents V. Gulbis.
Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Augsti godātie deputātu
kungi! Valsts budžeta likuma _34. pants nosaka, ka
sumas, kas ievietotas ārkārtējos izdevumos, var
izlietot tikai pēc budžeta apstiprināšanas Saeimā.
Budžeta gads mums sākas ar 1. aprīli, bet tekošā
saimniecības gada budžets vēl nav pieņemts. Līdz
arto rodas tāds stāvoklis, ka līdzekļi, kas paredzēti budžeta ārkārtējos izdevumos, resoriem nav
pieietami. Šo līdzekļu ir apmēram 1/3 no visia valsts
budžeta.

Jāsaka, ka ar šiem līdzekļiem tiek veikti

daudzi ļoti svarīgi pasākumi valsts saimnieciskā
dzīvē, piemēram ceļu būves, meliorācija, dažādu
eku jaunbūves. Tāpat no šiem līdzekļiem tiek izsniegti aizdevumi caur valsts kredītiestādēm. Ja
šie_ līdzek fl nav laikā pieietami, tad daudzu paredzēto darbu uzsākšana stipri nokavējas, un darbi
šai darba sezonā, vispār šai budžeta gadā, nav veicami. Otrkārt, ja šie līdzekļi nav pieietami, resoru
darbība tiek stipri traucēta. Tie nevar attīstīt darbību pilnos apmēros un nevar racionāli izlietot savu darba spēku. Viss tas rada lielus traucējumus
valsts saimnieciskā dzīvē. Tāpēc, lai to novērstu,
būtu nepieciešami pieņemt likumu, kas nosaka, ka
finansu ministrs ar ministru kabineta atļauju un
valsts kontroles piekrišanu var atvēlēt kredītu rīkotājiem tekošā saimniecības gadā, pirms valsts
budžeta apstiprināšanas Saeimā, iepriekšējus kredītus ārkārtējiem izdevumiem 25.000.000 latu apmērā. Tas padarītu resoriem līdzekļus, kas pare- ,
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dzēti ārkārtējos izdevumos, pieietamākus un dotu
iespēju Uzsākt darbus un pasākumus, ko paredzēts
veikt ar šiem līdzekļiem.
Lūdzu augsto namu pieņemt šo likumprojektu
steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ref erents_ lūdz šim
likumprojektam steidzamību. Vispirms nak nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? 6 atturoties, steidzamība pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas?_ — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt li-

kuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par iepriekšējiem kredītiem ārkārtēju izdevumu
segšanai 1929./30. saimniecības gadā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tek' stu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Finansu ministris ar
kontroles piekrišanu var
saimniecības gadā, pirms
. eimā, iepriekšējus kredītus
latu apmērā.»

ministru kabineta atļauju un valsts
atvēlēt kreditu rīkotajiem tekoša
valsts, budžeta apstiprināšanas Saārkārtējiem izdevumiem 25.000.00t;

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
teksta neviens nevēlas? Likuma teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma teksta pieņemšanu. Par likuma teksta pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret tā pieņemšanu nav
nodota neviena balss, atturējies 31. Teksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums stājas spēkā ar

izsludināšanas

dienu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku noslēguma
tekstu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. B,eidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas?
Par likuma pieņemšanu visumā nodota 41 balss,
pret — 6 balsis, atturējušies 24. Likums visuma
pieņemts. — Vai redakcijas komisijas referents var sniegt ziņojumu? Vārds redakcijas komisijas referentam Briedim.
Referents A. Briedis: Likumu par iepriekšējiem kreditiem ārkārtējo
segšanai
izdevumu
1929./30. saimniecības gadā redakcijas komisija ir
skatījusi cauri un nekādas piezīmes nav taisījusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu?
Iebildumu nav. Redakcijas komisijas ziņojums pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts

izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par dažu slēgtu 1928./29. saimniecības
gada papildu budžeta kredītu
izlietošanas tiesību atjaunos an u. Referents V. Gulbis. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Godātie deputātu kungi!
Saskaņa ar budžeta likumu ar jauna budžeta gada
' sākšanos, t. i. ar 1. aprilī, tiek slēgti visi iepriek-
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šējā gadā atļautie krediti. Pagājuša gada augstais
nams pieņēma papildu budžetu,'kura paredzēja līdzekļus dažādām vajadzībām plūdu un neražas po-

sta seku mīkstināšanai. Tagad, spriežot pec finansu ministrijā ienākušiem datiem, no šiem atvēlētiem līdzekļiem uz 1. aprilī bijuši vel neizlietoti ap-

mēram 4 miljoni latu. Ka līdzekļi būtu atvēlēti pārāk lieli un aiz tā iemesla palikuši neizlietoti, tas
pilnīgi atkrīt. Gluži otrādi — stāvoklis ir ļoti grūts,
un līdzekli ir ārkārtīgi vajadzīgi. _ Un taisni tagad,
pavasarī, kad lauksaimniekiem sākas vistukšākais
laiks, palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Tapec būtu
pilnīgi nepielaižami, ja tīri technisk'u iemeslu deļ
netiktu izlietoti visi līdzekļi tam vajadzībām, kādām tie domāti, ja šie līdzekli paliktu neizlietoti un
nesasniegtu savu mērķi un tos atmaksātu atpakaļ
valsts rezerves fondā. Toreiz, kad šo likumu izdeva,, tas tā ari nebija domāts; likumdevēji nebūt
nebija domājuši šinī likumā ielikt tādu viedokli. Tāpēc katrā ziņā tagadējos saimnieciskos apstākļos ir

nepieciešami, lai visas toreiz atvēlētās sumas aizietu tiem nolūkiem, kādiem tās bija domātas, proti
— plūdu un neražas posta seku mīkstināšanai. Lai
to panāktu, budžeta komisija pieņēma likumu par
dažu slēgtu kreditu izlietošanas tiesību atjaunošanu.
Es lūdzu augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents
liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. 6
balsojot pret, steidzamība pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārds deputātam Lejiņam.

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Līdzšinējie sāpīgie piedzīvojumi, kā ari lielie sūdzību plūdi, kas
ienāk no visām Latvijas malām, ir gaišs pierādījums tam, ka tos līdzekļus ko mēs atvēlējām pa^ neizlieto pareizi. Biegājušā rudenī, valdība tomēr
ka
ži vien mēs dzirdam,
līdzekļu izlietošana nav
pareiza, tāpat ciešanas novērtēšana netaisna. Referents šeit aizrādīja, ka no pagājušā gadā plūdos
cietušiem atvēlētiem līdzekļiem uz 1. aprilī ir vēl
palikuši pāri 4 miljoni latu, Trūkums nav novērsts.
Tik lielai sumai nevajadzēja palikt pāri, kur vajadzības bija tik ārkārtīgi spiedošas. Līdzekļi ari
nav izlietoti tur, kur tas visvairāk bijis vajadzīgs:
trūcīgiem skolēniem, tāpat ceļu būvēm ar bezdarbnieku palīdzību, bet gan netaisniem lauksaimniecības pabalstiem. Sevišķi jāatzīmē, ka tur, kur būtu jāaizstāv pasūtījumu izdošana valsts autonomiem uzņēmumiem, valdība vienmēr ir nostājusies
privāto firmu pusē.
Tā kā nav garantijas, ka atjaunotās papildu sumas tiks izlietotas pareizi, sociāldemokrātu frakcija pie balsošanas par likumu visā visumā atturēsies. '
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentam. Referents vārdu nevēlas. — Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par dažu slēgtu

1928./29. saimniecības gada pa-

pildu budžeta kreditu izlietošanas tiesību atjaunošanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kaš atturas? Nav. Virsraksts
Vienbalsīgi pieņemts. .— Lūdzu nolasīt 1. pantu.
_
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Sekretārs J. Breikšs:
.Šis likums atjauno attiecīgu resoru tiesības uz sekojošo 1929. g.

31. marta slēgto 1928./29. saimniecības gada papildu budžeta kre-

ditu izlietošanu.
Budž. tek. Mi> 161, v. ' 25, § 21 — Pabalsti trūcīgiem skolēniem,
stipendijas un internāti.

.

.

„

„
.

„
„

.

„

„
„
„

1. p. Pabalsti trūcīgiem skolēniem.
3. p. Piemaksas internātiem.
170, v. 23, § 21 - Tas pats.
180, v. 24, § 21 — Tas pats.
197, v. 23, § 21 — Tas pats.
289, v. 54, § 55 — Ostu remonti,
2. p. Ostu padziļināšana un

tīrīšana.
3. p. Mašīnas, ierīces un darba rīki.

,

,

„ 431, v. 64, § 67 — Aizdevumi pašvaldībām.
. 436, v. 48, § 92 — Dažādi pabalsti.
22. p. Cietušām pašvaldībām.
„ 441, v. 54, § 99 — Dažādi izdevumi.
7. p. Plūdu seku likvidēšanai
Latvijas upēs.
, 443a, v. 48, § 43 — Lauksaimniecības pabalsti.
3. p. Lopu audzētāju un pār-

raudzības biedrībām.
18. p. Vaislas lopu uzturēšanai.
19. p. Lopbarības trūkuma no-

vēršanai.
20. p. Mākslīgo
dāšanai.
,

,

mēslu

iegā-

, 451, v. 53, § 79 — Jauni ceļi un kapitālās ceļu pārbūves.
. p. Kapitālās ceļu pārbūves
plūdu un neražas apvidos."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens neveļas?
1. pants nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Uz 1. pantā uzskaitīto kreditu faktisko atlikumu rēķinu,
ieskaitot pēc 31. marta iemaksātās kreditu atjaunošanas sumas,
jaunus darījumus var slēgt līdz 1929. gada 1. augustam.
Piezīme.
Uz jaunbūvju un kapitālu remontu kreditu izlietošanu, ja viņu izlietošana iesākta, bet nav līdz 1929.

gada 1. aprilim nobeigta, šī panta noteikumi neattiecas,
un vīnu izlietošanas laiks izbeidzas
budžeta likumā paredzētā terminā.»

pastāvošā valsts

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? 2. pants nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav.
2. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Līdz 1929. g. 1. augustam šinī likumā minēto kreditu
atlikumu robežās cēlušies, bet līdz šim datumam nenokārtoti
pastāvošā
rēķini
jānomaksā līdz
1929. gada 1. oktobrim

valsts budžeta likumā paredzētā kārtībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? 3. pants nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 4. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā
ves fonda.»

paredzētie izdevumi

sedzami

no valsts rezer-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4_. panta
neviens nevēlas? 4. pants nāks nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Visi

norēķini

un pārskati par kreditu

izlietošanu jādod

valsts kontrolei un finansu ministrijai pastāvoša budžeta livispārējiem
apvienojot
tos
ar
kumā
noteiktā
kārtībā,
1928./29. saimniecības
un pārskatiem.»

gada

budžeta

izpildīšanas

norēķiniem

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens neveļas? 5. pants nak nobalsošana. Lu-
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dzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
noslēguma teksts. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visuma. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Par likuma pieņemšanu visuma nodotas 45 balsis,
pret _ita pieņemšanu nav nodota neviena balss,
atturējušies 28. Likums visumā pieņemts. —
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz 4. dienas kartības punktu — pār-

grozījums preses likumā. Referents V.
Rubulis. Turpināsies pagājuša sesija iesāktās vispārīgas debates. Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics
(sociāldemokrāts): Tagadējās
valdības un koalīcijas izgudrojums — pārgrozījums
preses likuma — ir radīts ar nolūku aizliegt deputātiem parakstīties par atbildīgiem redaktoriem.
Saprotams, ka tā nav nekāda nejaušība visā tagadējas koalīcijas sistēma. Ja jau mēs piedzīvojām
notikumus, līdzīgus 20. janvārim, ja mēs pēc tam,
kad iesākta preses likuma apspriešana, esam piedzīvojuši dažādus notikumus un piedzīvosim vēl
daudzus citus svarīgākus, tad nav ko brīnīties, ja
mušu priekša ir viens no koalicijas turpmākiem soliem. Ari agrāk ir bijuši mēģinājumi kropļot preses likumu. Nesen avīzēs mēs lasījām, ka atkal ir
nodoms izdot drakoniskus noteikumus par preses
sodīšanu. Un šinī gājienā pret presi, pret strādnieku šķiru vispari, pret viņas organizācijām un sapulcēm ar visādam konfiskacijam, preses likuma grozījums un deputatu_ tiesību ierobežošana ir tikai
viens turpmākais ķēdes loceklis.
Nav nekāds_ noslēpums,_ ka šis grozījums galvena kārtā domāts pret strādnieku presi, tāpēc ka
stradnieku_ prese, kaut gan likumā rakstīts, ka visiem vienādas tiesības, tomēr atrodas citādos apstākļos neka pilsoniskā prese. Tas, protams, atkarājas no ta, kādus uzdevumus katras partijas prese sev stāda. Pilsoniskā prese aizstāv_to kārtību,
kas patīk pilsoniskam partijām un šķirām, un cenšas attaisnot un pamatot tikai to, ko izdarījusi pilsoniska valdība. Tai stāvoklis viegls, jo viņai nav
nekādu plašāku uzdevumu. Pilsoniskai presei ir
mazāk sabiedriski-politisku uzdevumu, bieži vien
pat privātas un personīgas dabas, vai ari tīri veikalnieciski uzdevumi. Veikalnieciski tie ir divējādā
ziņa: vai nu tādā ziņā, ka kādas pilsoniskas politiskas partijas prese nopūlas aizstāvēt šīs partijas
un ari daudzu Saeimas deputātu loti privileģētu veikalnieku intereses, vai ari tādā ziņāka šī prese atrodas tādu izdevēju rokas, kas vairāk neko citu nestāda par savu mērķi, kā tikai dzīt veikalu ar pašu
presi, nopelnīt ar avīzes izdošanu, Kā zināms,
mums ir tādi laikraksti, kurus uzskata tikai par pelņas līdzekli. Protama lieta, ka šāda prese, kas iziet
tikai vai nu uz veikalu aizstāvēšanu, vai nodarbošanos ar veikaliem, nav spiesta uzstāties par kādām noteiktām politiskām līnijām, par sabiedrisku
interešu aizstāvi, viņai nav jācīnās, bet tikai jāaizstāv esošā vara. Šādos apstākļos pilsoņu kungiem
liekas, ka viņiern nebūtu vajadzīgas nekādas preses
brīvības, kas strādnieku presei bieži vien ir vajadzīgas un noderīgas. Ja noklausāmies visus tos iebildumus, ko cel pret deputātu tiesībām parakstīt
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laikrakstus, tad visi koncentrējas apmēram uz to,
ka tā esot liela deputātu privileģija _— privilēģija
Jautājumu nostāda
laupīt citiem pilsoņiem godu.
tā, ka taisni strādnieku prese ir tā, kas taisni ar
nolūku laupīt godu pilsoņiem raksta visādas nepatiesības. Es domāju, ka par tik, par cik šinīs vārdos būtu patiesība, presē var būt gadījumi, kur kāda nepareīzīoa iekļuvusi vai nu aiz nezināšanas, vai
maldināšanas; tas var gadītiesne tikai strādnieku,
bet tāpat ari pilsoņu presē. Tapec te kaut ko pārJa kāds
mest strādnieku presei nav iespējams.
pārpratums notiek, tad to var noskaidrot tiesas ceļā, meklējot gandarījumu. Te mēs neko jaunu nedosim, atņemot deputātiem tiesības, kas ir katram

pilsonim.
Tagad gandrīz jau ir aizmirsušās visas debates, kādas ir notikušaspar šo likumu, un man te jāat-

gādina, ka tas ir ari mūsu satversmes principiāls grozījums, jo tur teikts, ka visi pilsoņi likuma priekša
ir vienlīdzīgi. Turpretim, ja tagad pieņemsim šo
likumu, deputātiem zināmas tiesības bus ņemtas,
kas nekādā ziņā nav pielaižams.
Tālāk gribu pakavēties pie _ jautājuma, kāds un
vai vispār ir kāds pamats runāt par to, ka prese,
sevišķi strādnieku, sociālistiskā prese būtu centusies nodarboties ar citu pilsoņu goda laupīšanu, ar
nepatiesību rakstīšanu un citiem apvainojumiem.
Atbildot uz šo jautājumu, gribu mazliet pakavēties
pie sociālistiskās preses lielās lomas mušu politiska

un sabiedriskā dzīvē.
Ja daudzmaz pārskatām tos vēsturiski svarīgos notikumus, kur partijas ir savā_ starpa cīnījušās: un dažādas šķiru intereses sadunušas, tad redzam, ka presei ir piekritusi ļoti liela loma, jo ta
bieži vien ir bijusi asākais ierocis, kas cīņas laists
darbā. Tagad paskatīsimies, kādu lomu te ir spēlējusi sociālistiskā un kādu pilsoniska prese.
Vai no šiem piedzīvojumiem un no šiem notikumiem ir saskatāms, ka sociālistiska prese ir uzstādījusi par savu uzdevumu kaut ko apvainot, kaut
kam atriebties, jeb vai viņai ir bijuši pavisam citi
motivi un par šiem principiem cīnoties viņai, varbūt, kādreiz ir gadījies iespiest savas slejas kādu
nepareizu ziņu? Piedzīvojumu virkne irļoti gara
un ļoti svarīga. Ja atgriežamies pie mušu brīvības cīņu laikmeta, kas tagad daudziem tiem, kuri
visādiem līdzekļiem grib aprobežot preses brīvību,
jau ir aizmirsies, tad jautāsim, kāda loma piekrita
sociālistiskai presei, kāda loma toreiz piekrita_ presei vispār? Sociālistiskā prese toreiz uzņemas uz
sevis to vissmagāko uzdevumu, t. i. ar savu risku
bieži vien cīnīties pret tādiem ienaidniekiem, kas
no galvas līdz papēžiem bija apbruņoti ar visādiem
ieročiem^ Un toreiz, kad norisinājās cīņas, kuram
pašreiz var svinēt 10 gadu jubileju — landesvera
uzbrukumi, kad norisinājās cīņas_ ar visādiem baronu karaspēkiem, kas toreiz gribēja satriekt Latvijas brīvību, kas gribēja satriekt visu latvju tautu,
sevišķi satriekt Latvijas strādniecību un dzimstošo
demokrātisko iekārtu, toreiz_ presei piekrita ļoti atbildīga loma. Viņa nebaidījās, ko sevišķi var teikt
par sociālistisko presi — daža laba pilsoņu lapa gan
toreiz palīda pagultē, piekļāvās ieroču troksnim un
nedrīkstēja runāt; sociālistiskā^ prese taisni acīs
teica to, ko aizstāvēja spcialdemokratu partija; un
pie Latvijas valsts nodibināšanas brīvības cīņās —
jūs atcerēsaties, ka sociālistiskā prese ir spēlējusi
lielāko lomu, lai to spēku, ko jūs, pilsoņu kungi, toreiz, uzskatījāt par svarīgāko faktoru, valsts bruņoto spēku noskaņotu par labu Latvijas demokrātijai. Un Satversmes Sapulces vēlēšanās par sociāldemokrātu partiju nobalsoja vairāk kā 50% Latvijas armijas. Kad šī armija, kura atradās pozīcijās,

sesijas

2.

sēde

1929.

gada

17.

a p r i 1ī.

52 _

kura atradās nepārtrauktās cīņās, nāca pie velēšanām, viņa nezināja, kas tai jādara. Sociālistiska
prese veica milzīgu darbu, ieguva plašas simpātijas ari armijas karavīros; sociālistiskā prese pauda
patiesību, ko pilsoniskā prese toreiz nedarīja un ari
nedrīkstēja darīt tādā mērā, kā to darīja sociālistiskā prese.
Pilsoniskās preses loma jau toreiz bija pavisam
citāda. Tā bija tāda, ka tanī izšķirošo cīņu brīdī,
kad «Sociāldemokrāts» stipri bungoja, lai nedotu
iespēju rasties kādiem izlīgumiem vai kompromisiem ar Baltijas muižniecību, ne ari ar kādiem citiem reakcionāriem spēkiem, pilsoniskā prese centās attaisnot un pamatot Ulmaņa darbību un vispār
labā spārna politiku, kas toreiz gribēja izlīgt gan ar

Andrievu Niedru, gan vispārīgi ar baroniem un landesvēristiem. Tā tas bija toreiz.
Nāca otrs moments, proti — agrārā reforma,
par kuru vēl šodien mums stipri daudz jārunā. Ap
šo agrāro reformu norisinājās milzīgas cīņas. Un
ja nu mēs paskatāmies, kādu lomu šinī jautājuma ir
spēlējusi sociālistiskā prese, tad redzam, ka viņai
nav bijis nekādu goda aizskaršanas nolūku vai kaut
kādu citu personīgu nolūku, nav bijis nekādu ļaunprātīgu domu cīnīties pret saviem personīgiem ienaidniekiem. Toreiz sociālistiskai presei bija plašs
un noteikts mērķis, par kuru stāvēja tautas vairākums, proti — muižniecības likvidēšana, agrārās
reformas realizēšana, zemes atsavināšana bez kompromisiem, revolucionārā kārtā, zemes atsavināšana bez atlīdzības. Tas bija toreiz sociālistiskās
preses princips, ari visai tautai loti labi saprotams
princips. Šos principus mēs stādījām pretim tai
presei, tiem ļaudīm, kas uzstājās pret tiem ar nepamatotu baidīšanu, ar intrigām. Kā «Latvis», tā ari
pārējā pilsoniskā prese laida tautā tādas domas, ka
mūsu jaunai zemniecībai jābūvējas uz riteņiem. Kad
nu šādam apgalvojumam sociālistiskā prese stājās
pretim ar asiem vārdiem, tad šī sociālistiskā prese
pilsoņiem bija slikta. Labais spārns to tūlīt ienīda.
Tūlīt pacēlās jautājums, vai tad nevar atrast kādu
līdzekli, kā šai bezgala lielmutīgai un bezgala skaļajai sociālistiskai presei aizbāzt muti.

Šis jautā-

jums pacēlās jau pašā sākumā.
Tālāk nāca cīņas ar mūsu jaundzimušiem fašistiem. Notika visādas huligānisma ainas, gan uz
Esplanādes, gan mūsu partijas birojā, gan redakcijas
spridzināšanas un tamlīdzīgas lietas. Sociālistiskā
prese pirmā ieņēma pret to noteiktu stāvokli. Viņai te nebija it nekādu personīgu vai goda laupīšanas nolūku. Pamatos viņai bija vienīgi sabiedrisks un idejisks nolūks: tikt vaļā no šāda huligānisma, kas apdraud Latvijas demokrātiju, pārvarēt
to, ieskaidrot tautai, ka tie ir tumši spēki, kas uzstājas pret Latvijas demokrātiju un beidzotari pret
Latvijas darba tautu, ka pret tiem ir jācīnās. Sociālistiskā prese mobilizēja veselīgus spēkus, cīņas spējīgus elementus pret šo huligānismu, lai
tas nenomāktu Latvijas demokrātiju jau pašā sākumā.

Protama lieta, bija ari viena cita prese, kas katru huligānisma darbu slavēja, kas katru huligānisku
zeņķi, ja tas bija nacionālists, centās attaisnot. Šī
preses daļa pat centās attaisnot sportista, jaunekļa
Masaka noslepkavošanu, centās _attaisnot_ vainīgos
un centās darīt visu, lai tikai glābtu savējos. Luk,
'te bija šauri nolūki, te.gribēja glābt atsevišķas personas, kuras bija aizskārušas sabiedrības godu. Tāda bija pilsonības preses un sevišķi reakcionāras
preses loma.
Sociālistiskai presei tādu nolūku nav bijis. Viņa vienmēr ir stāvējusi par saviem principiem ne tikai teorijā, bet ari prakse. Viņa ir mobilizējusi un
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organizējusi demokrātijas spēkus cīņā par saviemprincipiem. Te viņa ir veikusi ļoti plašu darbu.
Tas nolūkos nav bijusi nekāda šaura personīgas
atriebības kāre, ne ari kāda apmelošanas kāre, bet
ta ir nodarbojusies ar daudz svarīgākām lietām.
Savā laikā nāca kā pērkons no skaidrām debesīm, kad Saeimas sesiju starplaikā — ja nemaldos, Lieldienu starplaika — mes lasījām avīzēs, ka
atsvabināts no cietuma Andrievs Niedra. Strādnieku prese bija pirmā, kas protestēja pret to; strādnieku prese bija pirmā, kas, sakarā ar šo jautājumu,
pacēla mušu demokrātijas prestižu un sargāja mūsu
bijušo karavīru godu. Turpretimdaži no labā spārna ar_saviem rakstiem, aizstāvēdami mūsu tautas
nodevēju, aptraipīja mūsu brīvības cīnītāju godu.
Tā tad, runājot par goda aizskaršanu, jūs, kungi, redzat, ka strādnieku presei, cīnoties par vispārējiem, principiāliem jautājumiem, varbūt, kādreiz
negribot, neapzinīgi gadās iespiest kādu nepatiesu
faktu par kādu personu. Tas var būt! — Bet labā
i spārna reakcionārai, presei ir bijis speciāls nolūks
attaisnot musu_ tautas nodevējus un tos, kas strā-
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interešu aizstāvēšanai.
Jūs šo ieroci laižat ari
darba, lai kultivētu nepatiesības, viltojumus un sabiedrību maldinātu. Ja varētu runāt par to, ka preses brīvība jāierobežo, tad es gribētu teikt, neaizstāvēdams to principa, ka tad drīzāk jāķeras pie
ta, lai noliegtu _šadus apzinīgus nepatiesības, viltojumu un sagrozījumu izpaudumus, ko tagad laiž klaja pilsoniska prese, lai maldinātu sabiedrību.
Talak viens Latvijā ļoti pazīstams un populārs jautājums, ko velēšanas visas partijas, neizslēdzot zemnieku savienību, lika savu programu
priekšgala, ir jautājums par korupcijas apkarošanu.
Kāda loma te piekrīt strādnieku presei un kāda loma pilsoniskai presei? Es saukšu jūsu atmiņā dažus svarīgus notikumus.
Jau pašā sākumā Satversmes Sapulces lūgumu
un sūdzību komisijai bija jākonstatē lielas blēdības
un panamas. Valsts tapšanas gados notika blēdības
ar Amerikas lokomotīvēm, speķi un visādām citām
lietam, kas _ te no šīs katedras tika celtas priekšā.
Par šīm blēdībām tika bezgala daudz rakstīts, protams, ne jūsu, bet sociālistiska presē. (A. Bļodniedājuši pret mūsu brīvības cīnītājiem: i landesvē- ka starpsauciens.) — Nesteidzaties aizstāvēt šīs
panamas! — Sociālistiska prese, paceldama šos
ristus, i Andrievu Niedru, tāpat ari citus sazvērniejautājumus, ierosināja sabiedrību izdarīt zināmu
kus, kādi toreiz bija. Ar to ir aptraipīts un aizspiedienu uz valdību un parlamentu, lai piespiestu
kārts Latvijas brīvības cīnītāju gods. Tas, man lieviņus nākt atklatīibas_ priekšā un lietas noskaidrot.
kas, ir vislielākais noziegums, ko presei var pārTas
noskaidrojot, izradījas,_ ka bija notikušas blēdīmest. Strādnieku prese vienmēr ir bijusi nomodā
bas un zādzības miljonu vērtībā. Runājot par paun vienmēr ir kārusi pie lielā zvana jautājumus par
namām- un korupciju, nācās atdurties uz vienu otru
strādnieku šķiras interešu aizstāvēšanu. Es domāju, ka demokrātiskā valstī uz to ir ne tikai tiesības, personu, kas bija iemaisītas šinīs lietās, uz Brunneriem, Sirmajiem, Grinbergiem, kurus visus nevabet gan tas ir svētākais pienākums.
Jūs tagad izejat no kaut kādiem uzbrukumiem rēja notiesāt, lai gan viņu vaina presē bija pierādīta. Ne tikai pilsoniskā prese,jbet ari no šīs katestrādnieku sociāliem likumiem, vai, kā jūs tagad to
dras
Ulmaņa kungs, zemnieku savienība un labais
slepenība,
darāt,
aizkulisēs norunājāt, nolīgstat un
spārns teica, ka tādas lietas neesot notikušas. Es
ar_ ilgstošu darbību sagatavojat attiecīgu senāta sastāvu un ar senāta pilnīgi abšurdisku, neloģisku un ka šodien atceros to Satversmes Sapulces sēdi, kad
Ulmaņa kungs, toreizējais ministru prezidents, uznejuridisku lēmumu sperat soli, kas apvaino un uzkāpa
šinī katedra un teica par (Amerikas lokomotrauc visu mūsu tautu. Strādnieku prese, sociāltīvēm: «Kungi, neuztraucieties! Nauda ir samakdemokrātiskā prese tagad ir tā, kas pirmā atklāj
šis lietas, nodod tās sabiedrībai un noskaidro. Jūs sāta, un es jums apgalvoju, ka tās lokomotīves
varat nepiekrist visam tam, ko raksta sociālistiskā bus!» — Ja šim teicienam toreiz vajadzēja atstāt
iespaidu uz Satversmes Sapulces locekļiem, kad miprese par jūsu plāniem, par jūsu koalīcijas aizkulisēm, bet jūs nevarat sacīt, ka sociālistiskā prese te nistru prezidents apgalvoja, ka tās lokomotīves būs,
tad, kungi, tas lokomotīves tomēr nebija un nav vēl
staigājusi kādus šaurus atriebības ceļus. Tādu višodien.
_ Taisnība bija mums un tai presei, kas no
ņai nav. Un ja jūs tanī pašā sakarībā, un aiz tiem
paša sakuma sacēla troksni ap šo jautājumu.
pašiem iemesliem, un tanī pašā virzienā kaut kur
Tālāk nāca vesela sērija notikumu: par Latvijas
lemjat, kaut ko izperināt, kā piemēram nupat babankas
politiku, par augļošanas procentiem, par nerons Firkss, kopā ar _ Arkādiju Eglīti, Mīlbergu un
segtiem čekiem u. t. t, u. t. t. Tas norisinājās
Bļodnieku, ir izperinājuši lēmumu par zemes pie1926 gada. Šie strīdi toreiz notika pirms kreisās
šķiršanu landesvēristiem pēc I kategorijas ... (A.
^
valdības
Eglitis no vietas: «Palasait šodien «Pēdējo Brīnodibināšanās. Notika lielas cīņas, tika
sasaukta
pat ārkārtēja sesija, un vienīgā, kas todi»]») Ja jūs attiecībā uz šo lēmumu atsaucaties uz
^ Brīdi», vai tamlīdzīgiem norādījumiem, tad reiz noteikti uzstājas par šo parādību atsegšanu,
«Pēdējo
mēs pierādīsjm, ka jūsu roku darbs ir viltojums. bija strādnieku prese. «Sociāldemokrātā» pirmā paTo jūs redzēsat tūliņ rītā. (A. Eglitis no vietas: rādījās ziņas par panamām ar nesegtiem čekiem un
dažadam_ citam banku operācijām. Protams, so«Labs ir! Redzēsim, kā Jūs pierādīsat vienbalsīgu
ciālistiska prese nevarēja noklusēt tādas parādīlēmumu!») -— Eglīša kungs, ja jums ir tikai tādi cības, ka šai posta laikā, šai pēckara izpostītā tautā,
ņas līdzekļi, ka jūs dabūjat savā pusē vienu pērkāda
labā spārna banka ņēma Latgalē par aizdekamu .avīzi, lai viņa ieliek melus un viltojumus, tad
vumiem
40%—50% un pat 93%. Sociālistiskā preJus,
Eglīša
kungs,
tālu
netiksat!
(Smiekli;
se bija tā, kas _cēla_ skandālu. Un tad uz šīs kaTas ir nenoliedzams fakts, ka jūs, šinī gadījuma
tedras nāca laba spārna kungi un teica, ka citādi
jūsu priekšstāvis, balsoja par I kategorijas piešķiršanu landesvēram, un mūsu priekšstāvis balsoja neesot iespējams dzīvot, ja par aizdevumiem neņemot 40% un 50%.
pretim. Lūk, tāda ir patiesība. Bet jūs tagad iedroRedziet, šis nebūšanas atiklaja kreisa prese;
šināties caur «Pēdējo Brīdi» paust ziņas, kas nesaietas ar patiesību; bet nepatiesība jau ir viens no un jūs nu visu laiku gudrojāt, kā viņai aizbāzt muti.
Tāds nolūks jums bija jau sen. Kā mazu pierādījujūsu līdzekļiem.
Ar šiem grozījumiem preses likumā jūs gribat mu tam gribu pievest vienu momentu.
Toreiz mums skaļi nācās runāt — un to strādradīt ierobežotu preses brīvību. Brīva prese jums
nepatīk. Jums šīs preses rīcība ir kaitīga. Mums nieku prese ari darīja, un jūs nevarat noliegt, ka šai
skalai runāšanai i daudzreiz nebūtu bijuši reāli pa^
ta ir vajadzīga. MēVšoaso ieroci esam laiduši darnākumi,
—, par tādām lietam, kā procentu jautājumu
ba"ne tikai vienās šķiras, bet plašākas sabiedrības

troksnis.)
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un mūsu banku zaudējumiem. Tie tagad ir likvidēti un ari procenti samazināti. Tas notika, kā jau
teicu, uz preses, uz visas mūsu zemes un sabiedrības spiedienu. Kungi, šo cīņu izsauca un vadīja sociālistiskā prese, ne jūsu prese! Ko darīja
jūsu prese? Ko darīja zemnieku savienības, toreiz
valdošas partijas prese? To es jums, kā vēsturisku
nolasīšu
un . rādīšu,
kā
viņa
dokumentu,
centas
sabiedrību
maldināt, kad
lieta grozījās
Latvijas
ap
tirgotāju
banku,
kas
tagad gan pieder vēsturei. Bet toreiz, kad šis
jautājums bija dienas kārtībā, un kad mūsu prese
par to rakstīja, pilsoņu prese tirgotāju bankai loti
labvēlīgi 1927. gada augustā rakstīja sekojošo:
«Būtu taču izdevīgāki šādas lietas nokārtot klu-

sībā, neizcelt visas pasaules priekšā». — (Sauciens pa kreisi: «Klau! klau!») — Tas viens. Otrkārt viņa rakstīja: «Latvijas tirgotāju bankas valde
ir devusi Latvijas bankai garantijas, kuras pilnīgi
sedz Latvijas bankas prasības.» — Es nezinu, vai
vel tagad, pēc 3 gadiem, šīs prasības ir segtas. —
Tālāk vēl viens raksts «Brīvā Zemē» ar virsrakstu
«Sensācijas, kuras kaitē valstij», kurā teikts: «Pu-

tekļi ar ārzemnieku nesegto čeku operācijām ir
izbeigušies kā visas sensācijas. Nesegto čeku operācijas ārzemju bankās ir parasta lieta.» — Vai
jūs atceraties šo presi, kas absolūti noziedzīgas parādības centās cildināt un centās pierādīt, ka tā ir
starptautiski likumīga lieta? Bez šaubām, sociālistiskās stradniekupresesloma bija pavisam citāda,
un šādai pozīcijai ta nevarēja piekrist; ta neslavēja nesegto čeku operācijas un neslavēja šo nesegto čeku
operāciju taisītājus.
Šādu faktu ir ļoti daudz. Kad 1926. gadā dažas
spekulantu aprindas gatavoja kulaku, ar ko nosist
naudas kursu, par postu visai tautai, sevišķi strādnieku šķirai, lai šīs vērtības padarītu par neesošām, par neatdodamām, tad vienīgi sociālistiskā prese bija tā, kas šos jautājumus pacēla, un nevis tā
prese, kuras atsevišķas grupas bija ieinteresētas
naudas kursa nosišanā; zināmā mērā tam pielāgojās
ari bulvāra prese un deva telpas savās slejās rakstīt: ja stāvoklis ir tāds, tad cits nekas neatliek,
kā anulēt parādus ar Latvijas naudas kursa nosišanu, nerēķinoties ar to, ka lielais iedzīvotāju vairums no tā cietīs. Redzat, strādnieku sociālistiskā
prese uzstājās pret to; viņa, protama lieta, lietoja
skarbus vārdus, viņa runāja skali, jo tas bija viņas
uzdevums, tas bija viņas pienākums.
Es negribu vairāk kavēties pie šiem faktiem
par zemnieku savienības bankām un visādām operācijām. Sociālistiskā prese vienmēr ir pūlējusies
atsegt visas panamas un nelikumības, vienmēr ir pūlējusies iznest tās sabiedrības priekšā, lai tādā veidā
cīnītos pret šīm parādībām, kas šeit Saeimā bieži
vien nav iespējams, nav iespējams tāpēc, ka ir nodibinājusies zināma koalīcija, zināms vairākums, kas
visas lietas nokārto mājas kārtībā, bet tautas'
priekšā, uz ārieni, ar balsu vairākumu nocērt visus
jautājumus kā ar giljotines palīdzību. Tādā kārtā
nav cita līdzekļa, kā ārpus Saeimas ar preses palīdzību griezties pie plašām tautas masām, brīdināt
tas, aicināt uz protestiem pret šādām parādībām,
pret visam netaisnībām, pret panamām, augļošanas
procentiem un dažādām citām lietām.
Ja nu tagad savelkam kopā visus šos sociālistiskas preses uzdevumus, ja nu saņemam kopā visas tās lietas, to lomu, kādu visā Latvijas pastāvēšanas laikā ir spēlējusi sociālistiskā prese, tad jūs
varat ar uguni meklēt un tomēr neatradīsat neviena
motiva, neviena argumenta, uz kura pamata varētu
teikt, ka sociālistiskā prese uzskatījusi par savu uzdevumu personu noķengāšanu, goda laupīšanu un
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aizskaršanu savās slejās. Sociālistiskā prese visā
Latvijas pastāvēšanas laikā ir uzskatījusi par savu
uzdevumu tautas miljonu goda aizstāvēšanu, tautas miljonu interešu aizstāvēšanu, aizstāvēšanu pret

atsevišķām grupām, kurām bija izdevība piekopt visādas panamas, nelietīgi izmantot valsts kasi un
dažādas citas lietas. Šī sociālistiskās preses cīņa
ir bijusi briesmīgi grūta, jo kurš gan nezin, ka cīnīšanās ar augstiem kungiem nav viegla.

Es jums atstāstīšu tikai vienu konkrētu piemēru
no jūsu pašu rindām. . Tas ir deputāts Goldmanis,
kura raibās lietas, blēdības, varētu teikt, atklātas
kriminālas krāpšanas, kā ari tieša valsts apzagšana
noskaidrojas tikai tagad, pēc tam, kad šis kungs tika
izšaltets no aizsardzības, no privilēģijām, kuras vi-

ņam mūžīgi deva valdošā koalicija. Tikai tagad
mes dabūjam zināt to, par ko toreiz rakstīt vēl varēja, bet ko pierādīt bija grūti. Tas bija pat
neiespējami, jo kas gan būtu iedrošinājies teikt, ka
toreizējais kara ministrs, šis augstais kungs Goldmanis ir nozadzis armijas ekonomiskam veikalam
16.000latus. Ja toreiz mēs to būtu teikuša, tad jūs teiktu, ka ta ir vislielākā goda laupīšana, vislielākā aizskaršana. Jūs būtu tūlīt saukuši mūs pie tiesas atbildības, un es šaubos, vai toreiz, kad Goldmanis
vel bija ministrs, kāds viņu būtu notiesājis, vai
pat saucis pie atbildības. Es zinu vienu gadījumu,
kur šis pats Goldmaņa kungs kādam Rīgas namsaimniekam, no kura viņš bija izkrāpis 2 miljonus
rubļu, un kurš šinī lietā bija iegājis pie viņa kara
ministrija un sacis_ stingrāk runāt, ka nodošot to
tiesai, piesitis ar kāju un pateicis: «Tur ir durvis!
Ja gribatjesākt ar mani tiesāties, tad redzēsim, kurš
bus stiprāks!» — Tagad viss tas atklājas tiesā, bet

tomēr ari vēl tagad Goldmanis saņem mazāku sodu,
lai pēc iespējas mazāk kompromitētu viņa agrākos sedzējus, viņa agrāko privilēģiju balstītājus.
Viņam uzliek pec iespējas mazāku sodu, lai izskatītos ta, ka viņš nav liels noziedznieks.
Redziet, dažreiz jācīnās ari pret šādām peronam Ja runā par privilēģijām un to izlietošanu,
tad ^
tas šinī preses likumā nav deputātiem, bet gan
tas rodas kaut kur citur. Tās rodas uz koalīcijas
un jūsu andeles pamatiem. Tur iegūst saimnieciskas veisalnieciskas privilēģijas. Tur iegūst prileģijas, ar kurām kaitē kā valsts, tā Latvijas tautas interesēm. Lūk, sociālistiskā prese vienmēr ir
bijusi un cīnījusies pret to. No piedzīvojumiem ar
sociālistiskās preses politisko un sabiedrisko morāli jus esat mācījušies, ka šis morāliskais spēks ir
jāierobežo, tapec ka jūs savu morālisko spēku nevarat stādīt tam pretim; jūs varat tikai ar likuma
palīdzību nogriezt preses brīvību un tādā kārtā, ja
ne uzreiz, tad pakāpeniski, pamazām aizbāzt muti
strādnieku sociālistiskai presei. Tas ir jūsu nolūks!
Cik naivi un nepamatoti ir aizrādījumi, ka sociālistiskā prese esot izlietojusi savas tiesības, lai apvainotu pilsoņus. Protams, panamās iejauktās perso-

nas šī prese ir pērusi ar savām rīkstēm un ir darījusi visu, ko varējusi, lai atklātu un pierādītu nevēlamas parādības. Ja šinī_ sakarībā ir bijusi kāda
pārskatīšanās, kāds pārspīlējums, tad tomēr savos
pamatos šī prese ir kalpojusi tautas masu interesēm,
tā ir kalpojusi visplašākā! sabiedrībai, aizstāvot viņas cēlākos nolūkus un idejas pret atsevišķu veikalnieku un šauru grupu un kliķu interesēm. Tāda
ir strādnieku preses loma!
Neliekuļojiet un nesakalt, ka j ū-s gribat kaut
ka aizstāvēt pilsoņu godu. Nē, jūs gribat nožņaugt
strādnieku presi, lai tā nevarētu aizstāvēt mūsu demokrātijas, visas tautas un Latvijas brīvības cīnītāju godu. To jūs gribat darīt, bet tikai atklāti nepasakāt. Ir taču smieklīgi tādi argumenti, ko šeit,
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ja nemaldos, Rubuļa kungs minēja: ja atbildīgais redaktors esot deputāts, tad varot būt gadījumi, ka
atbildīgais redaktors esot rakstīt un lasīt nepratējs.
Apdomājiet, kungi, ko jus runājat! Man liekas, ka
tādā gadījumā gan, ja deputātam nebūs tiesības paraksti tļes par atbildīgo redaktoru, varbūt, būs
jāmeklē, ta sauktie, sēdēšanas redaktori. Kad jūsu
politika nožņaugs preses brīvību, tad gan varbūt
būs jāmeklē «zicredaktori», bet tagad, kamēr deputātiem ir tiesības but atbildīgiem redaktoriem, šādu
gadījumu nebūs, jo Saeimā — es nezinu, kā tas ir
pie jums, bet mazākais kreisā spārnā — tauta nav
sūtījusi dumjākas personas — lasīt un rakstīt nepratējus. Par to jums šinī gadījumā būtu vismazāk ko
runāt.
Es domāju, ka šinī loti svarīgā principiālā jautājuma, — kur jūs atkal gribat spert vienu reakcionāru soli pret tautas patiesāko, tautas taisnīgāko
sirdsapziņu, pret sociālistisko presi, kas brīva no
visādiem veikaliem, kas brīva un atsvabināta no

visādiemobligatoriskiem pienākumiem pret dažādiem pasākumiem, kas negrib dzīt veikalu ar savu
izdevumu, kas grib runāt skaidru un atklātu valodu, — ja ir pierādījušies kādi pārkāpumi pret likuma burtu, jums ir bijis_ iespējams līdz šim un būs
ari uz priekšu šādus pārkāpumus sodīt tāpat, kā jūs te
vispārīgi tiesājat un sodāt par dažādiem pārkāpumiem, cik taisnīgas vispārīgi irjūsu tiesas no jūsu
šaurā šķiras viedokļa. Es domāju, ka jums tamdēļ
nevajadzētu nemaz domāt par kādu preses likuma
sakroplošanu un par deputātu tiesību jej'rbežošanu.
Nē, kreisā spārna deputātiem tā ir_ privilēģija tanī
ziņā, ka viņi var enerģiskāki aizstāvēt, savu vēlētāju intereses, Tagad jūs šo privilēģiju gribiet aprobežot tikai ar ievēlēšanuSaeima. Tikai šīs tiesības jūs gribat atstāt kreisā spāroa deputātiem
To, prosavu vēlētāju interešu aizstāvēšanai
tams, viņi darīs ari uz liekšu tāpat, kā ' viņi to
dara līdz šim savās biedrībās ārpus Saeimas, savās organizācijas ārputs Saeimas uo savā presē. Ja
šie deputāti ir aizstāvējuši vispārīgos sabiedrības
principus, ja viņi ir aizstāvējuši taisnības principus,
ja viņi ir veikuši plašu darbu darba laužu šķiras
interesēs, tad, lūk, no tā jums ir bail, jo ar to jums
bieži vien ir cēlušās visādas nepatikšanas. Jus esat
gribējuši taisni aizskart sabiedrības godu, jums ir
bijusi vēlēšanās apšmaukt sabiedrību, jums ir bijusi vēlēšanās nostāties pret strādnieku presi, tāpēc ka viņa to jums nav atļāvusi. Par to jūs viņai gribat laupīt iespēju turpmāk brīvi pastāvēt,
jūs viņai gribat aizbazt _ muti, gribat sakropļot viņas stāvokli, tāpat kā jūs, ja šinī gadīļuma to varētu salīdzināt, gribat satricināt agrāras reformas
stāvokli, gribat kaut_ ko tricināt vācu baronu laba,
tāpat kā jūs allaž mēdzat tricināt mušu stāvokli dažādu spekulantu un veikalnieku Jaba. Jums ir visādi
veidi, kā jūs to gribat darīt. Jūs varbūt neapstasaties pie šī, bet pieņemsat vel citus preses ierobežojumus. Jūs varbūt pieņemsat, ka par mazāko pārkāpumu redaktoram var uzlikt bargu naudas sodu
un sēdināt to cietuma. Mes, sociāldemokrāti, un
visas tās aprindas, kas kopā ar mums ir cīnījušas
pret jūsu centieniem, cīnīsimies ari uz priekšu prel
tiem tiklab presē, kā Saeimā. Ja tas nebūs iespējams, tad mēs cīnīsimies pašas tautas masās un
nekādā ziņā neuzskatīsim par savu uzdevumu kādai personai laupīt godu, jo mus interese visas
sabiedrības gods un sevišķi strādnieku šķiras intereses, kuras šis jūsu ierobežojums apdraud. (Aplausi pa kreisi; saucieni: «Pareizi!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputatarr

Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnleki
partija): Tautas vietnieki! Latvju tauta sava laikē
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pārdzīvoja loti sīvas cīņas, lai iegūtu brīvu presi,
kura varetu _ izteikt savas domasun uzskatus. Šī
ciņa norisinājās visu laiku cariskā Krievijā, kamēr
krita patvaldības režīms. _ Līdzīgs stāvoklis ir ari
Padomju Krievijā, kurā tāpat nav preses brīvības.
Nodibinot neatkarīgu Latvijas valsti, mēs izcīnījām sev ari preses brīvību._ No tā laika mūsu valstī
ir samēra viena no lielākām preses brīvībām visā
Eiropa. Preses brīvība ir nepieciešama demokrātiskā valsts iekārtā; bet šī preses brīvība var ari
izvērsties par preses huligānismu. (Sauciens no
vietas: _ «Sevišķi Latvijā!») Tādā veidā, kā savā
laika gāžot Krievijas patvaldības iekārtu, kad krievu karavīri zem vārda «svoboda» bija gatavi dauzīt logus,_ plēst, sist un postīt, brīvība nav pielaižama; tā nav brīvība, bet ir drīzāk nebrīvība..
Demokrātiskā valstī ir un vajaga būt preses brīvībai, bet presei vajaga būt ari atbildīgai. _ Bez

atbildīgas preses mēs nonāksim tiešām nevēlamā
stāvoklī, tā ka mēs paši vairs nezināsim, kas esam,
un no kulturālas tautas izvērtīsimies par mežoņiem.
Interesanti paskatīties, pret ko gan te visu
laiku, gandrīz stundu garā runā, Rudevics cīnījās.
Ja viņam pašam būtu noteikti jāatbild, tad viņš to
nemācētu pateikt. īstenībā Rudevics necīnījās ne
pret ko, bet nodarbojās ar sevis un savas preses
slavināšanu. Kamēr pastāv Latvija un šis augstais nams. neviens no šīs tribīnes nebija tik stipri
sevi slavējis_ un lielījis, kā to šodien darīja Rudevics. /Tiešām tas bija rekords sevis slavēšanā un
izcelšanā. (Troksnis pa kreisi.) — Būsim objektīvi. Katrai presei ir savas pozitīvās puses, dažā-

du nelikumību, noziedzību u. t. t. atklāšana. Bet
taisni jūsu, kreisā spārna prese pie visa tā labā, ko
jūs esat darījuši, ir pielaidusi neskaitāmas tādas
lietas, kas nesaskan ar brīvības neatkarīgas preses
cieņu. Vai Eliass varētu saskaitīt, cikviņam bijis
preses prāvu? Ja viņš būtu izdots tiesāšanai visas
preses prāvās, tad viņam būtu jādzīvo trīs mūži,
lai varētu atsēdēt piespriestos sodus. Tikai pateicoties jūsu balsošanai, kad dažs no jums ceļas, dažs
sēdās, jūs panācāt to, ka jūsu redaktorus neizdeva
(tiesāšanai. Kad pavasari paris gadījumos jūsu
redaktorus tiesāšanai izdeva, tad jūsu vidu saceļas
tāds sašutums un uztraukums, ka tam nebija ne
gala.
Ja kāds deputāts pielaistu tādu lietu, ka izietu uz
lielceļa un uzbruktu kādam cilvēkam un to piekautu, tad, bez šaubām, viņu asi nosodītu. Tam uzbruktu i sabiedrība, iprese, un to izslēgtu no Saeimas, tāpat kā izslēdza Ģoldmani._ Bet ja tas
pats bandītisms parādās avīzes, prese, tad jus sakāt, ka tas esot labi.
Es jums attēlošu, kā notiek tā parastā parādība
Rudevica slavētā kreisā, sociālistiskā prese. Ja
kādu cilvēku grib, tā sakot, iznīcināt, nomelnot, iespiež kādu rakstu: sak' vai tas ir tas_ pats kas_ to
^ kāda
un to, tā un tā? Un kad nu tas cilvēks pec
(tad
šo
rakstu
pretrakstu,
nav,
ka
tas
tā
laika iesūta
nogulda nedēlas_ trīs redakcijas portfelī. Pa to laiku

provinces mazas avīzītes ir pārdrukājušas pirmo
rakstu, un tautā paliek iespaids, ka šis cilvēks nu ir
noziedznieks, zaglis u. t. t. Un kad jānodrukā atspēkojums, tad to iespiež kaut kur paša pēdējā lapas
pusē, bet provinces avīzes to nemaz nenodrukā, ta
ka pilnīgi paliek iespaids, ka šis cilvēks ir zaglis, blē-

dis u. 1.1.

Tādai preses brīvībai mes nevaram piekrist.
Preses brīvība nav jāierobežo, bet mēs gribam, lai
katrs, kas ko raksta, ari atbild par to. Sis likums
neierobežo preses brīvību, bet ierobežo tikai preses
patvaļu. Jūs, kungi no kreisās puses, zem visa fi
labā un daiļā maskas, ko te Rudevics centās p'c
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rādīt, nodarbojaties ar politisku spekulāciju un esat
pirmā numura politiski spekulanti. (Starpsaucieni
pa kreisi.)
Tiešām jāsaka, ka mēs, pilsoņi, neprotam tik veikli to lietu nodarīt, ja ari mēs to
gribētu; šinī ziņā mēs varam būt jūsu mācekļi. (PUlpes starpsauciens.)
Lūk, tādu preses bandītismu šis likums grib
novērst un, bez šaubām, ari novērsīs. Preses brīvība ar to netiks ierobežota; japreses brīvību kādreiz gribēs ierobežot, tad mūsu frakcija būs pirmā,
kas stāvēs par to, lai prese būtu brīva..
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija; runā. vāciski)*): Jautājums par aizliegumu būt reize par
deputātu un kādas avīzes atbildīgo redaktoru, —
jautājums, kas pašlaik nodarbina vairākus parlamentus —, nav ari mums vairs nekāds jaunais.
Vācu frakcija pret tamlīdzīgiem priekšlikumiem agrāk izturējās noraidoši. Bet kad šis jautājums pēdējo reizi tika apspriests publisko tiesību komisijā,
es biju spiests atzīt, ka iemesli, kas runā par labu
priekšā liktam aizliegumam, ņemami ļoti nopietni.
Ja mēs tomēr nevarējām izšķirties balsot par šo
priekšlikumu, tad tāpēc, ka piedodam izšķirošu nozīmi iespējai darboties vienā un tai pašā laikā kā
parlamentā, tā ari žurnālistikā. Bez šaubām, i r
vēlams, lai parlamentariska vadoņa
rīcībā
būtu
ari
kāds
preses
orgāns, un kāda avīze var būt viņa rīcībā, saprotams, tikai tad, ja viņš ari publiski uzņemas atbildību par šīs avīzes politisko stāvokli.
Tāds ir mans redzes viedoklis ari vēl šodien.
Tomēr mainījies ir sekojošais: arvienu vairāk noskaidrojas, ka redaktora atbildība īstenībā tiek izmantota rakstiem, arkādiem taisnipolitiķim ir maz,
vai pat nav nekādu darīšanu. Šeit ienākošo preses
sūdzību nospiedošais vairākums attiecas uz ziņoju-

miem no vietām un ziņojumiem par saimnieciskiem
uzņēmumiem, un nav domājams, ka politikā stipri
nodarbināts cilvēks varētu tos visus iepriekš izskatīt cauri.
Krimināltiesiskās atbildības smagums tā tad sen jau vairs nav avīzes politiskā
saturā, bet
tās kronikā.
Ar to rodas pati no sevis politiskā galvenā
rakstu vadītāja un atbildīgā redaktora uzdevumu
šķiršana. Šāda šķiršanā jau ir realizēta lielākā
daļā avīžu ārzemēs un pastāv ari pie mums, piemēram «Jaunākās Ziņās». Tāpēc vajadzētu ari
mums sekot ārzemju paraugam, nozīmējot galveno
redaktoru kā tādu, kas uzņemtos publiski-moralisko
atbildību par savas avīzes politisko stāvokli, bet
likumā paredzēto atbildību vispiemērotāk! būtu pārnest uz atsevišķo nodaļu vadītājiem. Tā būtu atbildība, kas atbilstu patiesam stāvoklim un darītu
beidzot galu «zieredaktoru» nebūšanām.
Man liekas, ka ari sociāldemokrātu frakcijas
iebildumi pret priekšā esošo projektu nav vairs
visai stipri. Citādi būtu grūti saprotams, kāpēc viņi
nupat sūtīja uz tribīnes tādu runātāju, kas, acīmredzot, pat nezināja, ap ko lieta grozās. Rudevica
kungs mums veselu stundu slavēja sociālistiskās
preses nopelnus par «ķeizaru un tēviju», lai kā kompensāciju par tādu pārākumu panāktu varbūtēju kājas paslīdēšanas hesodīšanu. Ari pēdējā runātāja,
N. Kalniņa kunga mēģinājumi uzrādīt juridiskus prētliebildumusnebija visai laimīgi. Kalniņa kungs atsaucās uz vienlīdzību, uz katra pilsoņa, tā tad ari redaktora, tiesībām tikt ievēlētam. Nu — 32. pants aizliedz deputātam zināmas saimnieciskas nodarbo—.—!

*). Runātāja atreferējums.
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šanās. Ar to netiek pārkāpts vispārējo velēšanu
tiesību pamatnoteikums un kādam intendanturas piegādātajam aizliegts ļaut sevi uzstādīt par kandidātu Saeimas deputāta amatam; tikai viņam tiek
rakstīts priekšā, ka, saņemot -mandātu, viņam jāizbeidz sava līdzšinējā nodarbošanās. Tas pats
notiek ari ar ierēdņiem. Ja 32. pants vēršas pret
saimniecisko korupciju, tad nav labi saprotams,
kāpēc kāds cits likums lai neaizkavētu _ ž u r n a1 i s t i s k o korupciju parlamentā. Ja šinī jautājumā grib ienest valsts tiesiskus iebildumus,
tad tie var attiekties tikai uz imunitātes jēdzienu.
Imunitāte, acīmredzot, ir deputāta personas aizsargs, kas izplešas tikai uz viņu pašu kā tautas
pārstāvi. Ja piešķir imunitāti
ari kāatbildīgam
redaktoram,
tad
dam
tās
aizsardzība
ne
tikai
izplešas
uz
šo redaktoru
un viņa personīgo

rīcību, bet

ari

uz

visiem

viņa

līdz-

Es
strādniekiem
un darbiniekiem.
domāju, ir skaidrs, ka tā parlamentariska imunitāte

nevar būt domāta.
Loti savādi bija ari sekojošie Kalniņa kunga pierādījumi. Viņš paskaidroja, ka lielākā daļa preses
sūdzību esot sūdzības par apvainošanu presē. Ja
tās nāktu iztiesāšanā, tad gandrīz vienmēr sekotu
tiesas attaisnojošs spriedums. Šie it kā apvainotie
iesniedzot sūdzības vispārīgi tikai tāpēc, ka rēķinoties ar deputāta neizdošanu tiesāšanai, lai varētu
sacīt: šīs vai tās lapas apvainojumi manai personai
ir pilnīgi nedibināti, bet es nevaru pierādīt savu nevainību, jo apsūdzētais bauda imunitāti.
Jā, vai taisni tāpēc nav pēdējais laiks, ka šādai taktikai reiz par visām reizēm tiek darīts gals?

Sūdzas ari par to, ka prokuratūra politisko sūdzību
uzsākšanā ejot pārāk tālu. Ari tas var būt taisnība.
Bet vai tad nav visaugstākā mērā svarīgi, ka mēs
pēc 10 gadiem beidzot tiekam pie veselīgiem sodu
likumiem par preses pārkāpumiem? Un vai tas ir
sasniedzams citādi, kā ar to, ka visas preses sūdzības patiešām tiek iztiesātas? Prokuratūra var
mācīties tikai no tiesas spriedumiem, nevis parlamentam nepieļaujot nodarījuma apgaismošanu.
Un vēl vienu lietu es gribētu pievest par labu
šim priekšlikumam. Iespaids, kas rodas plašās masās ar to, ka gandrīz katrā sēdē nāk priekšā tik
un tik daudz priekšlikumu par kriminalvajāšanas
uzsākšanu pret deputātiem, ir taisni iznīcinošs un
uz vissmagāko kaitē parlamenta tikumiskam prestižam. Plašās masas neizšķir, vai šeit ieta grozās
ap preses sūdzībām, vai ap vienkāršiem noziegumiem. Kad ir runa par to, ka prokuratūra uzsāk 50 sūdzības pret deputātiem, tad pūlis čukst,
ka 50%augstajā namā esot noziedznieku, kurus tikai imunitāte pasargājot no krātiņa. Tanī acumirklī, kad deputāts vairs nebūs atbildīgais redaktors,
sūdzību skaits saruks līdz niecīgam skaitlim, un
atklātība pārliecināsies, ka ar parlamentāriešu kri-

minalismu tomēr nav tik slikti, kā tenkas to apgalvo. Šī augstā nama labās slavas glabāšanā, es
domāju, ir vienlīdzīgi ieinteresētas visas frakcijas
no kreisās puses līdz labajai, un tāpēc vācu frakcija tagad pilnīgi noteikti uzstājas par priekšā esošā likuma pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Beldavam.
K. Beldavs (nacionālais bloks): Augstais nams!
Es noklausījos Rudevica kunga garo runu, un man
likās, ka viņš savu runu varēja runāt vēl otru
un pat trešo stundu; viņš varēja turpināt sociālistiskās preses slavināšanu vēl dažu labu stundu. Bez
šaubām šinī slavēšanā bija ari daudz patiesības.
Sociāldemokrātiskā prese ir daudzdarījusi; tā ir
, daudz kalpojusi zināmai lietai, ko nebūt nevar no-
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liegt. Bet sakait, kungi, vai ta nebija tāda Donki' chota cīņa? Sakait, ar ko tad viņa cīnījās! Kāds

sakars visam tam ar šo lietu?
Spriežot pēc Rudevica kunga runas, būtu jānāk pie slēdziena, ka vienīgi Bliass iir bijis apsūdzēto pulka, ka viņš vienīgais līdz šim ir cietis. Lai
gan es neesmu šinī parlamenta tik ilgi kā jūs, tomēr es šeit esmu dzirdējis pieminam ne tik vien
Eliasa kungu, bet ari Augustu Kalniņu, esmu dzirdējis pieminam ari Arvedu Bergu, esmu dzirdējis
pieminam ari Cukura kungu. Tā tad apsūdzību monopols taču nepieder jums. Jūs taču nevarat prasīt šis lietas monopolizēšanu. Ja ari jūs gribētu šo
lietu monopolizēt, tad vispirms jau Cukura kunga
partija naktu un teiktu, ka tiesības uz to nav jums,
bet gan viņiem. Neņemat ļaunā, ja es pieminu tādus vārdus, kādus es gan negribētu lietot un kādus šeit lieto pret jums, nosaucot jūs par fašistu
kalpiem un sociālisma nodevējiem.
Kur tad nu ir tā patiesība? (Sauciens pa kreisi:
«Kas ir patiesība?») Jā, kas ir patiesība? _ Mēs turamies pie vienas patiesības. ({M. Rozentāla starpsauciens.) Jums, mīļais Rozentāla kungs, tā patiesība ir subjektīva, tāda, kādu to prasa partija,
bet mēs atzīstam absolūto patiesību. (Starpsaucieni
pa kreisi.) Jūs šeit lietojāt vārdu «demokrātisms»,

atsaucāties uz demokrātismu. Demokrātisma vārdā
jūs prasāt neierobežot preses brīvību. Kungi, ja
jūs būtu likuši priekšā pieņemt tādu likumprojektu,
kurā būtu pateikts, ka deputāts, būdams redaktors, nebauda neaizskaramību, tad, pēc manām domām, tas būtu loti apsveicams. Tad atkristu ari
šis ierobežojums.
Pats par sevi saprotams, jūs prasāt: kas tad
mēs esam tādi, ka mūs ierobežo, satversmes likums
taču nostāda visus mūs līdzīgās tiesībās, un pie
tam mēs vēl esam valsts pirmie pilsoņi! Mani mīļie
kungi! Ir taisnība, ka mēs esam valsts pirmie pilsoņi. Bet taisni tādēļ, ka mēs esam valsts pirmie
pilsoņi, mums jo vairāk, apzinoties savu augsto stāvokli, vajaga būt atbildības sajūtai par to, ko mēs
sakām. Jūs sakāt, tagad demokrātisms tiekot mīdīts kājām. Bet lūdzu, kad aiz atbildīgā redaktora
muguras slēpjas tādu cilvēku bars, kas lūko otra
godu pa dubļiem vazāt, vai tad demokrātisms netiek dubļos mīdīts? Es domāju gan! Tas ir pai
visam skaidrs.
Nav taisnība, Rudevica kungs, ka tagad notiek cīņa ap sociālistiskām idejām. Bet vai jus_ zināt, ap ko tagad visvairāk cīnās? Ap personām!
Ap tām visvairāk norisinās ciņa. Tadeļ, man šķiet,
citādi mēs nevarēsim cīnītiesJūs uzsverat brīvību. Mīļie kungi, pret brīvību neviens nedrīkst
būt. Bet kad brīvību ņem par aizsarga līdzekli, lai
varētu kādam personīgi atriebties, tad tas ir cits
jautājums. Ja runā par cīņu pret brīvību, tad nav
tādu, kas uzdrīkstētos cīnīties pret brīvību. Man
jāpasaka kaut kas par visvecāko parlamentu pasaulē. Varbūt es maldos, tāda gadījuma lūdzu man
to vēlāk pateikt. Nesen atpakaļ mūsu Saeima bija
Anglijas priekšstāvis — izcila persona. Pašreiz tika
pārrunāts taisni šis likums, un es griezos pie viņa
ar jautājumu, kā pie viņiem nokārtots šis jautājums.
Viņš teica: pie mums tāda likuma navļ pie mums
nav paredzēts, ka deputāts ar savu vardu_ varētu
aizsargāt visus, kas raksta laikrakstos. Mes esam
tikuši tik tālu — to viņš teica par visvecāko parlamentu , pasaulē —, ka tad, kad deputāts runa zāle,
viņš bauda neaizskaramību, bet par to, ko viņš ruma
ārpus zāles, viņam jāatbild. — Redziet, tāda tur
ir tā lieta! (Starpsaucieni pakreisi. ) Iedomājieties,
kungi, ja kāds grib noķengāt godīgu cilvēku, tad
viņš to dara, rēķinoties ar veco romiešupatiesību —
aliquid haeret. (A, Veckalna starpsauciens.) Vai
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Jus, Veckalna kungs, zināt, ko tas nozīmē?
Tas
nozīme: kaut kas tur paliek. Viņš noķengā cilvēku no augšas līdz lejai cerībā, ka kaut kas jau
tur pieķersies un paliks. (Starpsauciens pa kreisi.)
Šis cilvēks nezin, ko tādā gadījumā iesākt. (Starpsaucieni pa kreisi.) Ari man bija gadījums, kad piedraudēja ar apsūdzību, bet līdz šim tā vēl nav iesniegta, tādēļ ka cilvēki domā, ka Saeimas deputātam nevar tikt klāt. Tautā ir ļoti izplatītas do-

mas, ka Saeimas deputāti ir lieli kungi, ka ar viņiem nav iespējams cīnīties. Viņi var ļaut ķengāties kā grib, bet cilvēkiem, kas kaut kādi ir apvainoti, ir jāpieturas pie krievu
sakāmvārda:
«Jlafica, JiancH, TOJibKO HeKveaācH» , ir jācieš klusu.
(Troksnis.) Tad var būt gadījums, ka godīgs cilvēks iet pa ielu, bet tad nāk kādi ielas puikas un
viņu nozākā. (Troksnis patkreisi.)
Man jāsaka,ka vajadzīga visa cienība pret presi.
Bet šādiem līdzekļiem preses prestižu mēs nepasargāsim.

(A- Veckalna

starpsauciens.)

Veckalna

kungs, Jūs esat mani pārpratuši. Es runāju par
apmelotājiem. Kas Jums var būt pretim, ja apmelotājus es salīdzinu ar ielas puikām? Vai Jūs,
Veckalna kungs, apmelotājus gribat aizstāvēt? Es
jums visiem jautāju, vai jūs, kungi, gribat viņus aizstāvēt! Nē, viņus nevar aizstāvēt. Visus apmelotājus vajaga sodīt. Viņi jātiesā. Un_ tamdēļ, mīļie
kungi, es jums varu sacīt: mums jāgādā, lai neaizskar mūsu brīvību. Šis likums nekādu preses brīvību neaizskar; tasjikai nosoda preses huligānismu.
Un to es no sirds vēlos.
Vārds deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku_ frakcija) :
Cīņa pret preses likuma grozījumiem sākās jau pagājušā sesijā. Deputātu kungiem ir labi atmiņa, ka
strādnieku un zemnieku frakcija vairākas sēdes no
vietas lika priekšā noņemt šo likumu no dienas kārtības. Strādnieku un zemnieku frakcija vairākkārt
jau noskaidroja pamatvilcienos savus ieskatus par
šo grozījumu preses likumā, par šī grozījuma politisko nozīmi, un jau toreiz sacīja, ka šis grozījums
nav vis gadījuma likums, bet iezīme ļoti svarīgu
jaunu posmu mūsu likumdošanas darba.
No tā laika stāvoklis ir zināmā mērā grozījies.
Viens no līdzīgiem likuma grozījumiem ir Saeimas
kārtības ruļļa grozījums,_ kas pieņemts iepriekšēja
sesijā. Pilsoniskais vairākums pirms šī preses likuma grozījuma pieņemšanas ir izdarījis zināmu
manevri, nolīdzinājis_ ceļu brīvai nabai un_ tagad,
kad kārtības rullis pārgrozītā veida, Izvarota veida
ir stājies spēkā, nāk atkal ar preses likuma grozījumu, kas toreiz atdūrās uz strādnieku un zemnieku
frakcijas pretestību. Tagad to mēģina izdabūt cauri.
Mums liekas, ka nav tā, kā te apgalvo labais
spārns, ka lieta esot ļoti vienkārša, ka vajagot tikai
pārmainīt dažus vārdus, un tāpēc nevajagot tik
daudz šķēpu lauzt ap šiem vārdiem. Ne, kungi, šajos pāris vārdos ielikts liels politisks saturs, un
šis likuma pārgrozījums signalize_ pilnīgi jaunu kursu mūsu likumdošanas darbā. Tapec strādnieku un
zemnieku frakcija domā, ka pie šī jautājuma jāapstājas, ka šis jautājums vispusīgi jānoskaidro un
jāved sakarā ar vispārējo tendenci tagadēja likumdošanas darbā, kādu uzrāda laba spārna priekšlikumi.
Desmit gadus atpakaļ, oktobra revolūcijas un
daļējas kontrrevolūcijas rezultāta, Austrumeiropā
nodibinājās demokrātiskas republikas. Desmit gadus atpakaļ, kad 'strādnieku, baronu, landesveristu,
sociāldemokrātu un nacionālistu armijas kopīgiem
spēkiem gāza darba laužu valdību, nodibinājās ari
šī demokrātiskā republika, kurā varu sagrāba pil-
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sonība un kurai palīdzēja ari sociāldemokrātija. Pilsonība, kas sagrāba varu kontrrevolūcijas ceļā, kas
sagrāba varu ar Eiropas buržuāzijas palīdzību, t. i.,
ar Vācijas landesvēristu, baltgvardu un Anglijas
palīdzību, toreiz tomēr nedrīkstēja iet pārāk tālu,

nodibinot pilnīgi atklātu diktatūru, jo situācija bija
pārak revolucionāra, darba ļaudis bija tikko redzējuši lielās oktobra revolūcijas panākumus. Ja
buržuāzija toreiz būtu nākusi ar atklātām diktatūras tendencēm, nodibinot pilnīgi atklāti savu diktatūru, tad viņa būtu atdūrusies uz darba laužu —
strādnieku un zemnieku pretestību.

Tāpēc pilsonī-

bai Latvijā, tāpat kā citās Eiropas zemēsbija jārāda tāda seja, ka viņa ir gatava dot zināmas demokrātiskas brīvības, 'organizēšanās, sapulču un

citas brīvības, dot ari zināmus sociālus likumus. Tad
vajadzēja ar demokrātisku likumdošanu, ar politiskām brīvībām un sociāliem likumiem nomierināt
prātus, apslāpēt revolucionāro situāciju, kāda toreiz bija. Patiesi, pjlsonībai toreiz lielā mērā izdevās panākt savu mērķi, jo viņairadās sabiedrotais
— sociāldemokrātija, kurai izdevās dabūt vienu daļu
darba laužu sava iespaida sfērā un iestāstīt, ka uz
pilsoniskās demokrātijas bāzes strādnieku šķirai ir
iespējams attīstīt savus ieguvumus, politiskās brīvības un sociālos likumus, pat iegūstot varu parlamentā ar balsošanas zīmītēm.
Protama lieta,
tas nenotika un nevarēja notikt. Pilsonībai toreiz
izdevās sagrābt varu, izdevās dabūt savās rokās
valsts saimniecisko un administratīvo aparātu. Protama lieta, ka pilsonība izmantoja savu valdošo,
savu hegemona stāvokli, lai vairāk nostiprinātu savus saimnieciskos pamatus un politisko varu. Un
jāsaka, ka jau pirmos gados pēc demokrātiskās republikas nodibināšanās, pēc demokrātiskās satversmes izdošanas, pēc preses_ un_ citu likumu izdošanas, jau pirmos gados pierādījās, ka šie demokrātiskie likumi revolucionārai strādniecībai paliek tikai uz papīra, ka politiskās brīvības izmanto vienīgi
buržuāzija un tie, kam viņa tās atļauj izmantot, tie,
kas viņas interesēm nav kaitīgi. Faktiskais stāvoklis bija tāds, ka blakus demokrātiskiem likumiem, blakus diezgan brīvam un progresīvam preses Iikuman un citiem, tomēr pastāvēja vēl cita likumu sistēma, pastāvēja vēl cariskā likumdošana —
cariskie sodu likumi. Šīs vecās cariskās muižniecības lļkumdošanas atliekas caur tiesas aparātu ari
paralizēja demokrātisko likumu realizēšanu.
Pagājušā sesijā mans frakcijas biedrs Zlaugotnis-Cukurs nolasīja jums priekšā kreisās preses vajāšanas vēsturi. Neskatoties uz šiem demokrātiskiem likumiem, neskatoties uz preses likumu, uz
carisko sodu likumu pamata ar reakcionārās tiesas

palīdzību, ar administrativās varas palīdzību tika
iznicināta strādnieku preses brīvība. Visus šos gadus strādniekiem bija jaciņās par preses brīvību,
jāizrauj ta no buržuāzijas, tā sakot, ar zobiem. Tāda
pat aina bija ari visos citos politiskos brīvības jautājumos. Ari sapulcēšanās un organizēšanās tiesības revolucionārai strādniecībai nav bijušas. Tās
ari, neskatoties uz demokrātiskiem likumiem, arvien ir atņemtas, nolaupītas administratīvo spaidu
kārta, un strādniecība, jau sākot ar pašiem pirmiem
demokrātiskas republikas, ja varētu tā teikt, medus
mēnešiem, faktiski ir atradusies ārpus šiem likumiem.
Tāds bija stāvoklis pirmajos Latvijas demokrātiskās republikas nodibināšanās un pastāvēšanas
gados. Bet jāatzīmē, ka jau toreiz pie šīs demokrātiskas satversmes, pie šo dažādo likumu izstrādāšanas labais spārns jau bija nemierā, gribēja ierobežot šos likumus. Bet toreiz viņš bija mazākumā,
jo tad centra pilsonība, visas centra grupas ne-
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iedrošinājās spert tādus soļus, neiedrošinājās_ uzņemt
reakcionāro kursu, bet gribēja nogaidīt, lai pāriet saviļņojums, lai iestājas citi politiskie un saimnieciskie
apstākli, kad varēs šo demokrātiju, kad varēs šīs

brīvības iznīcināt bez liela riska. Taču drīz vien
zem fašisma panākumu iespaida Eiropā, zem Musolini un citu fašjstisko diktatoru politikas panākumu
iespaida dažādas zemes, iedrošināta no fašisma uzvaram, no reakcijas uzvarām Eiropā un visā pasaule, ari mūsu fašistiskā pilsonība sāka propagandēt demokrātijas ierobežošanas idejas, sāka progandet demokrātisko likumu iznicināšanu un jau pilnīgi
atklātas diktatūras ievešanu. Mēs zinām, ka ir vesela rinda labā spārna laikrakstu, kas jau gadiem
ilgi neatlaidīgi propagandē pret šo pašu pilsonisko
demokrātiju, pret šo pašu pilsoniskas demokrātijas
satversmi. Tur, šajos labā spārna laikrakstos, labā
spārna politiķu rakstos un runās jau sen ir nosprausta visa tā programa, visi tie soli, kādus tagad valdība sper likumdošanas ceļā.
Gadus 4—5 atpakaļ runas par satversmes grozījumiem, runas par grozījumiem kaut vai slimo
kasu likuma, vai preses likumā, vai citā kādā progresīva likuma bija runas, kam bija vairāk teorētiska nozīme un kas tur, šajos avīžu rakstos vai sapulces ari palika. ' Bet tagad stāvoklis ir krasi
grozījies. Pa šiem gadiem ir nogatavojušies tādi
saimnieciskie un politiskie apstākļi ka programatiskas fašisma prasības ir kļuvušas par valdības programu, par koalīcijas programu, kas neatlaidīgi ar
zināmu sistēmu tiek realizēta likumdošanas darbā.
Kā pie tāda stāvokļa varēja nonākt? Kā varēja
notikt, ka pec 10 gadiem,kamēr pastāv pilsoniskā demokrātija, uz kuru lika lielas cerības viena strādniecības daļa, sociāldemokrātu partijas maldināta, ka
nuirta, ka uz šis pilsoniskās demokrātijas bāzes
attīstās nevis sociālisms, bet lietas ir iegrozījušās
gluži pretēja virzienā: uz šī pilsoniskā demokrātisma bāzes attīstās fašisms, uz šī pilsoniskā demokrātisma bāzes ļegalā ceļā caur Saeimu, caur
senātu, caur tagadējiem valsts orgāniem tiek ievesta un legalizēta iekārta, kas ir pretēja pilsoniskas demokrātijas principiem. Tas varēja notikt
tikai tapec, ka pec revolūcijas, pašā pirmajā laikā
viena daļa strādniecības lavās aizrauties no reformistiskiem uzskatiem, ļāvās aizrauties no sociāldemokrātiskam mācībām, ka sociālismu var
ievest mierīgā ceļa^ ar pilsoniskās demokrātijas palīdzību. Tas strādniecības masās radīja pasivitāti,
radīja strādniecības kustības atplūdus. Iestājās parlamentāro ilūziju laikmets, ko strādniecība vēl tagad nav pilnīgi izdzīvojusi. Darba ļaudis paļāvās uz
to, ka caur Saeimu, nobalsojot vēlēšanās, būs iespējams realizet _ strādniecībai labvēlīgus likumus, ka
tāda veida bus iespējams panākt savu ekonomisko
apstākļu uzlabošanu, politisko tiesību paplašināšanu
un sociālo likumu tālāko attīstību.
Bet lielpHsonība pa šo pasivitātes laiku, pa šo
atplūdu laiku ir bijusi aktiva. Viņa ir mobilizējusi
savas rokas visus saimnieciskas un politiskās varas
līdzekļus un nostiprinājusi savu varu. Tā revolucionārā strādniecības daļa, kas vienmēr ir paredzējusi visus pilsonības gājienus, kas katrā gadījumā
ir brīdinājusi Latvijas proletariātu no gaidāmām briesmām, no buržuāzijas uzbrukumiem, šī revolucionāra strādniecības daļa pa visiem šiem 10 gadiem
ir tilkusi grauta. Ir nemitīgi vajātas revolucionārās
organizācijas, izrauti no viņu rindām simtiem darbinieku, un simtiem aktīvāko, šķiras apzinīgāko
strādnieku samesti cietumos. Visus šos gadus ir
vajāta revolucionārā prese, kas ir mobilizējusi ap
sevi strādnieku masas pilsonības uzbrukuma atsišanai un pretuzbrukumam. Pateicoties tam, ka
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šķiru pretešķības pirmajos Latvijas pastāvēšanas
gados vel nebija tik skaidri izpaudušās, pateicoties
tam, ka darba zemniecībā bija liela ilūzijas uz agrāro reformu, tāpat ka darba ļaudīs vispār bija lielas ilūzijas uz parlamentu, pateicoties tam pilsonībai
ari izdevās sašķelt strādniecības fronti un vienu daļu
darba ļaužu atvirzīt nost no aktivas cīņas, izolēt zi-

nāma mēra revolucionāro strādniecību.
Bet Latvijas pilsonībai, neskatoties uz to, ka
viņa_ savas rokas ir koncentrējusi visas saimnieciskas bagātības, ka viņa caur valsts aparātu ar šķiras nodokļu sistēmu, ar korupcijas palīdzību u. t. t.,
ir pārpumpējusi savas kabatās milzīgus līdzekļus,
neskatoties uz to, ka viņa ir sakoncentrējusi savās
rokās visu politiskās apspiešanas aparātu, Latvijas
pilsonībai tomēr nav izdevies novērst tās objektīvās
saimniecislkās grūtības, kas stāv katras kapitālistiskās valsts un katra nacionāla kapitālisma priekšā.
Šīs saimnieciskās grūtības nav izdevies novērst ari

Latvijas pilsonībai. Ar katru gadu tās iet vēl dziļumā. Ar katru padu vairāk parādās viņas katastrofiskās sekas. Šogad saimnieciskos sarežģījumus
saimnieciskā dzīvē grib uzvelt plūdu un neražas rēķinam. Šis neizdevīgais saimnieciskais gads esot
tas grēka āzis. Buržuāzijas ideologi ar to grib aizmaskēt lietas patiesos apstākļus, grib aizmaskēt to,
ka saimnieciskās grūtības un radušies sarežģījumi
ir buržuāzijas 10 gadu saimniekošanas selkās/ un ka
pilsonrbai nav izdevies pilnā mērā 'nostiprināt savu
saimniecību.
Pēdējos gados relatīvā, daļējā stabilizācija, ko
pilsonība panāca pirmajos Latvijas pastāvēšanas
gados, draud izirt: visa Latviias tautsaimniecības
sistēma ir stiprā mērā satricināta, jo pēckara, pēcrevolūcijas laikmetā tā ir ņēmusi pilnīgi nepareizu
virzienu.
Šeit, varbūt, nav vieta iztirzāt ekonomiskos jautājumus, kas stāv sakarā ar pilsonības
saimniecisko politiku, ar pilsonības saimniecisko
kursu, bet var teikt tikai vienu: šīs daļējās stabilizācijas iršanas rezultātā pēdējos gados ar katru
gadu krasāk parādās šķiru pretešķības, arvien
krasāki Latvijā nogrupējās šķira pret šķiru, arvien
daļu
gavairāk
vienu Latvijas iedzīvotāju
līgi noplicina un
izsūc, kamēr
visas bagātības, visa
turība
otras —
sakoncentrējās
pilsovaldošās
rokās.
Tāpēc
ari
šķiras
pilsoņu
niskiem
laikrakstiem
jākonstatē, ari

oolitiķiem jāraksta, ka Latvijā draud lauksaimniecī-

bas krize, ka Latvijas tautsaimniecība ir sapinusies
lielos saimnieciskos sarežģījumos. Šos sarežģījumus,
šīs grūtības pilsonība grib uzvelt uz strādniecības,
un darba zemniecības pleciem. Pilsonība jūt, ka
viņas stabilizācija sāk irt, un tāoēc arvien stingrāk
piegriež politiskās varas skrūvi, a'rvienu stingrāk
piegriež eksploatacijas stVrūvi, lai no darba ļaudīm
izspiestu vairāk darba vērtību, ar ko nokārtot savu saimniecību.
Te nu, lūk, pi'sonība atduras uz strādniecības
nretestību. Strādniecība un tagad ari lauku darba
ļaudis negrib un nelaulās tā vienkārši sevi nospiest
versru stāvoklī. Strādnieki (katram kapitālistu mēģinājumam pasliktināt viņu stāvokli, nosist darba
algas, pagarināt darba laiku, atņemt viniem_ piederošās tiesības, pretim katram tādam mēģinājumam
stāda streikus, stāda pretim politisku uzstāšanos.
Un pilsonība, atduroties uz strādniecības pretestību,
sāk vairāk un vairāk lietot varas līdzekļus, sāk vairāk un_ vairāk pāriet uz fašistiskām metodēm. Tas ir
visu pēdējo gadu pilsoniskās politikas pamata kurss.
Protams, mūsu pilsonības, kas orientējas uz to
p ašu pusi, kā Itālijas un citu zemju fašisti, ari viņas
priekšā nostājās jautājums, pa (kādiem ceļiem, ar
Krājumā Saeimas stenografiska

birojs, Rlgj, Saeimas laukuma
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kādiem līdzekļiem panākt savas politikas uzvaru.
Vai iet pa_ tiem pašiem ceļiem, kā Itālijā Musolini,
kā Lietuvā Valdemārs un citu zemju diktatori, t. i.
iet pa bruņota apvērsuma ceļu, vai panākt savu nodomu realizēšanu mierīgākā, mazāk uzkrītošā kārtā,
legāliem līdzekļiem caur parlamentu? Bija laiks
1927. gadā, kad krita toreizējā labā Valdība un nodibinājās kreisā valdība, bijā laiks, kad varēja pilnīgi paredzēt, ka pilsonība ies pa šo bruņota apvērsuma ceļu, ka pilsonība visas savas prasības, ekonomiskās un politiskās, realizēs, sagraujot parlamentu
un parlamentāro iekārtu ar vienu rokas apgriezienu,
ievedot jaunu Itālijas vai citu. fašistisko zemju iekārtai līdzīgu kārtību. Bet toreiz lieta tomēr beidzās
ar dažiem puča mēģinājumiem, ar dažām militārām
avantūrām. Piedzīvojām Oliņa puču, piedzīvojām
tā sauktās «tēvijasi glābšanas komitejas» lietu, kas
izpaudās vēlāk Ikšes procesā, bet līdz atklātam bruņotam apvērsumam toreiz fašisti vēl 1nenogāja. Viņi
negribēja, tā sakot, lēkt tumsā, negribēja riskēt ar
to, ka atklātā cīņā viņus var sakaut. Varbūt
fašistu ofensīvi apturēja ari +ā;s saimnieciskās un politiskās grūtības, kādas nostājās toreiz Valdemāra

un citu fašistu diktatoru priekšā.
Tālāk mēs redzam, ka aizejot wo valdības sociāldemokrātiem un nodibinoties labajai valdībai,
kaa pēc Bīlmaņa izteicieniem, bija sociāldemokrātiem izdevīgāka, mūsu buržuāzijas nolitikā iestājās
jauns kurss — uz fašisma ievešanu parlamentārā
ceļā. Buržuāzija, protams, iztaisīja šo evo'uciju no
kreisās līdz tagadējai valdībai pakāpeniski, diezgan,
apdomīgi.. Pēc kreisās valdības nenodibinājās vis
valdība ar atklātu reakcionāru prooramu, nenodibinājās vis fašisma trieciena kabinets, bet pilsonība mēģināja maskēties, piekarot savam kabinetam liberālisma izkārtni. Juraševska valdība taču
sauca sevi nar liberālu un darīja to. protarrasi, tikai
tāpēc, lai labāk sagatavotu ceļu noteikti reakcionārai
buržujiska! valdībai. Bet jau šīs Juraševska valdības pārstāvji, viņas locekli iezīmēja .ļoti noteikti
fašistisko līniju tieši likumdošanas darbā. Taču ir
zināms iekšlietu ministra Laimiņa izteiciens vel
pirms vēlēšanām; pagājušā gada vasarā, ka pastāvošie likumi esot pārāk liberāli, pārāk plaši, ka tos
vajaieot sašaurināt.
Tā tad jau toreiz ar valdības locekla muti, ar
oficiāla pilsonības kursa izteicēja muti tika paziņoti
pilsonības turpmākie nodomi, tika uzmesta perspektive pilsonības turpmākiem soļiem un politikai.
Protams, ka šī valdība ar liberālo izkārtni, bet
ar šādu programu un mērķiem, ari darīja visu, lai
manevrējot un lavierējot star n liberālismu, demokrātismu un reakciju, sagatavotu un nolīdzinātu cehi
likumdošanas kursa realizēšanai_ turpmāk. Mes
redzējām, ka Laimiņa valdība spēra loti svarīlgus
solus tagadējā stāvokļa sagatavošanai. Laimiņa valdība izdarīja visus priekšdarbus, kas nepieciešami.
lai sagatavotu politiskus apstākļus un tādu stāvokli
zemē. kurā būtu iespējams realizēt viņa pasludinātos
principus par pāralki liberālās likumdošanas ierobešanu. Šāds solis no «liberālās» Juraševska valdības
puses bija revolucionāro arodbiedrību sagraušana.
Katru satversmi, katru likumdošanas sistēmu, ka _tru
likumdošanas kursu taču noteic tie politiskie spēki,
tie šķiru spēku samēri, Ikas pastāv katrā zeme un
iespaido likumdošanas darbu. Ja pilsonība bija uzstādījusi par savu mērķi apvērst pilsoniski-demokratisko iekārtu un apvērst to nevis bruņotā ceļā, bet
caur parlamentu, tad ir skaidra, ka viņa darīja Visu,
lai sagatavotu tam vajadzīgos politiskos apstākļus
Vispirms vajadzēja satriekt strādniecības priekšpulkus, kas, visā savā darbībā, presē ulra sapulces
3
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vienmēr signalizēja ifaši'sma briesmas, pilsonības
uzbrukumu. Fašisti tad ari caur šo «liberālo» valdību panāca to, ka kreisās arodbiedrības tika sa-

sesijas

2. sēde

1929. gada

17. aprilī.

68

dējās valdības* prieikšstāvju rīcību, kas aizkavētu
darba ļaudis cīnīties pret tagadējās valdības reakcionāro kursu. Protams, ir loti nepatīkami tagadējām valdības aprindām, ka raksta par panamām,
par korupciju, kas izriet ino tagadējās valdības
darbības. Papildu budžeta miljoni un ārējā aizņēmuma miljoni sadalīti un iztērēti 4—5 mēnešos, pie
kam šie miljoni ir aizgājuši tur, kur tiem nebija jāiet; tie neaizgāja vis plūdu posta novēršanai, lauku
trūcīgo iedzīvotāju pabalstīšanai, bet gan dažādiem
koruptiviem veikaliem. Tagad katru dienu pati pil
soņu prese atklāj jaunasun jaunas nepareizības, nelikumības un noziedzības tanī pašā sēklas apgādes
lietā, ir taču pilnīgi paredzams, ka sēklas apgādes
lieta beigu beigās izvērtīsies par lielu skandālu.
Tad, kad izrādīsies, ka laulkl palikuši neapsēti, ka
lauciniekiem iesmērēta slikta un nedīgstoša sēkla,
ka lielas sumas no visiem šiem kredītiem un pabalstiem, Ikas atvēlēti sēklas iegādāšanai, ir aizgājuši
dažādiem privātiem spekulantiem, tad tautas masās
pacelsies Mels nemiers. Protams strādnieku prese
^ vniotilkumu (gaitā
uzstādīs istev uzdevumu, visāl šiinī
katrā momentā atmaskot koruptantus un tagadējās

grautas un ka uz vairāk mēnešiem revolucionārai

(strādniecībai bija ņemta katra legāla iespējamība
organizēti uzstāties par savām prasībām un aizstāvēt sevi pret uzbrukumiem. Tikai pateicoties strādniecības iekšējai organizētībai viņa varēja dot pilsonībai tādus pretsitienus, kā 22. augustā un pagājušās Saeimas vēlēšanu kampaņā.
Pec Saeimas vēlēšanām radās jauns stāvoklis.
Raksturīgākais moments šajos jaunajos politiskajos
apstalklļos ir tas, ka nu fašistu rokās ir nonākuši divi
varas ieroči: Saeima un valdība. Tas k ārkārtīgi
svarīgs moments, pašreizējā stāvokļa, patreizējas
politiskās situācijas saprašanai. Vēlēšanu laikā pastāvēja briesmas, ka pilsonība visas šīs savas programatiskās prasības, kuras ju sen propagandē labā spārna pilsonība, mūsu fašisms, tanī gadījumā,
ja nebūtu ievests viņai labvēlīgs Saeimas vairākums,
mēģinātu spert izšķirošu soli, mēģinātu, tā sakot,
lēkt tanī tumsa, par kuru rakstīja Bergs, mēģinātu
panākt savu prasību realizēšanu apvērsuma ceļā.
Bet Saeimas vēlēšanas nodrošināja pilsonībai vairākumu Saeimā.

Pēc Saeimas vēlēšanām radās stāvoklis, kur
labā spārna pilsonība ar papildu budžeta sumām, ar
dažādām pabalstu sumām, ar ārējā aizņēmuma sadalīšanu u. t. t., nopērkot svārstīgās centra grupas, ir
atradusi sev tādu ba_ šinī Saeimā, uz kuru pamatojoties viņa varēja droši (nodarboties ar savu fašistisko
iekšējo un ārējo politiķu, uz kuras pamata balstoties
pilsonība varēja panākt to īsavu nodomu realizēšanu,
par kuriem viņa jau bija ilgi runājusi kā par prasībām, kā par programu savā presē, savās sapulcēs.
Un mēs redzējām, ka panākusi pirmā sesija, savas
bāzes nostiprināšanu ar papildu budžetu, ar ārējo
aizņēmumu, saķitējusi kopā visu šo raibo koalicijas
sastāvu. Saeimas otrā sesijā šī tagadējā koalīcija
jau nāca ar dažādiem projektiem, ar dažādiem likumu grozījumiem,, kuru mērķis ir izļgrozīt, revidēt

pašreizējo demokrātisko likumdošanu.
Un mēs redzam, ka inie tik vien caur parlamentu,
kā ari caur citām iestādēm, piemēram, caur senātu
notiek tie paši mēģinājumi, novērojama tā pati tendence; mēs redzam, ka ari senāta pēdējie lēmumi
iziet uz to pašu, lai agrākās revolūcijas rezultātā

nodibinātās demokrātiskās illkuimdošanas sisteimasi
vietā nodibinātu citu. Piemēram senāts nesen ir
devis tādus likuma paskaidrojumus, kas apdraud vienu no tiem pamatlikumiem, tiem demokrātiskiempamatlikumiem', uz kuriem dibinājās pilsoniskā demokrātija Latvijā. To pašu, ko pilsonība izdarīja caur
senātu, caur dažādiem juridiskiem, tulkojumiem, caur
dažādiem likumu izskaidrojumiem, tā sakot, aplinkus
ceļā, to pašu viņa domāpanākt ari tiešicaur Saeimu
vienkārši grozot pastāvošos likumus, pieņemot viņos
dažādus reakcionārus pārlabojumus un papildināju- [
mus.
—
Protams, Saeimā tagadējā pilsonība vēl neuzdrošinās likt priekšā likteņus, kas revidētu agrarc
reformu par labu vācu muižniecībai, vēl neuzdrošinās likt priekšā vienu otru stiprāku reakcionāri: i
likumu. Sen jau tiek cilāts slimo kasu reorganizācijas likums, bet ari tas pagaidām tiek atbīdīts tālāk, notiek priekšdarbi, sagatavošanas darbi šo svarīgo pilsoniskās demokrātijas pamatlikumu grozīšanai un revidēšanai reakcionārā virzienā.
Viens no tādiem priekšdarbiem' ir ari preses likums. Pilsonībai ir vajadzīgs panākt tādus prese;;
ierobežojumus, tādus preses spaidus, kas lielā mēri ī
aizkavētu strādniecībai, darba ļaudīm kritizēt taga
?

koalicijas darbību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt, Janku pēc 3 minūtēm Jums iztek runas laiks.
O. Jankus (turpina): Tas, protams, koalīcijai
nepatīkami, un viņa grib atraisīties no strādnieku
preses kritikas, aizbāžot tai muti.
Ir vēl citas lietas!, kas .nepatīkamas koalīcijai.
Ir vēl citas noziedzības — iekšējās politikas laukā.
Ir tādi skandaliozi fakti, kā spīdzināšanas politiskā
pārvaldē, kā cilvēku nobendēšana 'policijas iestādēs,
'kā nemitīgas represijas. Tās nevar noklusēt, um par
tām raksta strādnieku prese. Tas. ari nepatīk reakcijai. Tā tad pilsonība grib apklusināt darbaļaužu protestus pret korupciju, pret represijām, pret
tagadējo fašistisko varmācību.
Nevar taču domāt, ka

tagadējā pilsonība fso

preses likuma grozījumu izdod, lai piemērotu objektīvi ari pati sev. Nē, tas ir jauns diktatūras ierocis.
Tas ir ierocis, kas ar savu aso galu ir vērsts pret
revolucionāro strādniecību. Ir raksturīgi, ka grozīt
preses likumu (iek priekšā taļgad, kad Saeimā ir
strādnieku um zemnieku frakcija. Agrāk, kad strādnieku un zemnieku frakcijai nebija savu pārstāvju
Saeimā, nebija savu redaktoru-deputatu, kad kaut
kuru strādnieku, kas: rafkstīja krleisosf izdevumos,
varēja ķert aiz apkakles un stiept uz politisko pārvaldi, jumsnevajadzēja grozīt preses likumu. Tagad,
kad deputātu tiesības ir iespējams izmantot ari revolucionārai strādniecībai, īsā laikā jums ir ievajadzējies grozīt preses likumu, tādā kārtā aizbāžot
strādniekiem muti, atņemot viņu deputātiem tiesības
būt redaktoriem.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Deputat Janku, Jūsu runāsi laiks ir izbeidzies.
O. Jankus' (turpina): Mani vēlētāji mani ir sūtījuši šurp pilnīgi izteikt viņu domas (smiekli), tāpēc
es turpinu savu runu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Es ņemu Jums
vārdu!

?

O. Jankus (turpina):

«t-»

Tas nevar traucēt mani
runāt tālāk.
^
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Tas
var gan traucēt, jokārtības rullis paredz, ka Jums
jāpadodas priekšsēdētāja rīkojumiem. Es rīkojos saskaņā ar kārtības rulli un līdz ar to izpildu likuma
noteikumus. (Troksnis.) Es esmu spiests savu konsekvenci izvest līdz galam. Es Jūs lūdzu atstāt
runātāju tribīni.

J^
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O. Jankus (turpina):

~

Runātāju tribini es neat-

stāšu, jo manu velētāju intereses un griba stāv augstāk par pilsoniska vairākuma uzspiesto kārtības

rulli. —
Runājot _ par_ preses likumu...
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Deputāt Janku, es vēlreiz uzaicinu Jūs beigt savu runu.
O. Jankus (turpina): Es jau deklarēju, ka to
prasa manu veletaju_ interesēsi, un es gribu pilnīgi
izteikt viņu gribu;_ tāpēc kārtības ruļļa noteikumus,
pret ko mes paturējām brīvas roklas, es neizpildu —
Tā tad viens . . .
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Tā kā deputāts Jankus nepadodas maniem rīkojumiem, es pasludinu pārtraukumu u_ 10 minūtēm.
(O. Jankus: «Pēc pārtraukuma es atkal runāšu!»)
(Pārtraukums no pīkst. 7.50 līdz 8.20 vakarā.)

(O. Jankus: Tā tad mēs palikām pie preses
likuma grozījumiem. Ja no labā spārna puses...)
Priekšsēdētaja biedrsi A. Kviesis (zvana): Saeimas sēde turpinās. Tā kā deputāts Jankus nav
padevies maniem rīkojumiem un nav atstājis katedri,
prezidija vārdā uz kārtības ruļļa 75. panta pamata
lieku priekša izslēgt deputātu Janku uz vienu sēdi.
(Saucieni: «Par maz!» — Vajaga vairāk!») (O. Jankus: Tādā gadījumā es turpināšu runāt...) Lieku prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. (O. Jankus :
Līdz šim revolucionārā strādniecība nekad nav ļāvusi nožņaugt sevi, savus ievēlētos priekšstāvjus...)
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. (O. Jankus; Ja jūs turpimāsat rīkoties
ar administratīviem žņaugiem, tad, protama lieta...
(troksnis). Ja jūs ari šeit Saeimā gribēsat aplikt
piesi ar tādiem pat žņaugiem, mēģināsat tādā kārtā uzlikt uzpurni strādnieku presei, tad jūs ar savu
rīcību nekā nepanāksat. Strādnieku prese arvien ir
izlauzušies cauri dažādiem žņaugiem. Strādnieku
prese...) Kas atturas? Prezidija priekšlikums pieņemts ar 53, pret 24 balsim. Es uzaicinu deputātu
Janku atstāt sēžu zāli. (O. Jankus; Es runātāju tribīni brīvprātīgi neatstāšu, jo stādu savu vēlētāju intereses augstāk par kārtības rulli.) Es lūdzu komandanta kungu spert soļus deputāta Jankus izvešanai no zāles.(0- Jankus: Ar visādām varmācībām
jūs žņaudzat strādniecību un tagad šīls varmācības
mēģināt pielietot ari te parlamentā. Atminiet to, ka
kādreiz pret jums...)
Komendantsi A. Bauce Deputāta Ikungs, prezidija uzdevumā es Jūs uzaicinu atstāt sēžu zāli. (O.
Jankus:
pret jums tiks
Ja kādreiz
nostādīta
cita vara (troksnis; saucieni: «Arā! Nost!»), tad
pret...) Deputāta kungs., es vēlreiz atkārtoju: prezidija uzdevumā uzaicinu Jūs atstāt sēžu zāli. JO.
Jankus-, Tad pret jums... (Seržanti izved deputātu
A. Eglitis no vietas: «Pāri
Janku no sēžu zāles.
par Zilupi aizvediet!»)
Priekšsēdētāja biedrs. A. Kviesis: Ievērojot to,
ka deputāts Jankus nav padevies prezidija .priekšlikumam, ko pieņēmusi Saeima un kas dibināts uz
liikuma pamata, un ir spiedis prezidiju lietot varas
līdzekļus, prezidijs liek priekšā deputātu Janku izslēgt uz 5 sēdēm'. (Sauciens no vietas: «Pareizi!»)
- Uz kārtības ruļļa 76. panta pamata vārds depu-

tātam Laternām.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Tiešām raksturīgi, ka tagad jauari Saeimā jācīnās par
vārda brīvību, jācīnās par to Saeimas deputātiem,,
kurus ievēlējusi suverenā tauta. Kā šī cīņa iesakās?
Cīņa iesākās, ar to, ka Saeimā tika iesniegts likuma
pārlabojums, ar iko grib aizbāzt muti strādnieku un
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vispārīgi demokrātiskai presei. Šis likumprojekts
nak no vistumšaka_ Latvijas kakta, no baznīckungu
pārstāvjiem Latgalē. Tumsību grib uzspiest valdība, ari suverenai tautas masai. Mēs izsakām visasāko protestu Latvijas darba tautas vārdā, Latvijas
strādnieku un darba zemniecības vārdā!
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lieku prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir prieit prezidija priekšlikumu.
(Sauciens pa kreisi: «Jūs jau varat braukt uz Itāliju!
Brauciet, brauciet!») Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu
nodotas 55 balsis, pret — 26 balsis. Šispriekšlikums
pieņemts; deputāts Jankus izslēgts uz 5 Saeimas sēdēm. — Vārds deputātam Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski)*): Uzsākot jebkādus uzbrukumus
strādnieku šķirai, buržuāzija vienmēr pūlas tos aizmaskot _ ar demokrātijas aizsargāšanas masku pret
sarkanām briesmām. Uz to mēs droši apgalvojam,
ka nav nekādas demokrātijas, blēt ir tikai buržuāzijas
kcbatu aizsargāšana un strādnieku šķiras ekisploatacija no buržuāzijas puses zem demokrātijas izkārtnes. Buržuāzija, izvirzījusi demokrātijas lozungu,
lieto to kā aizkaru, aiz kura dara savu netīro darbu.
Buržuāzija žņaudz strādnieku šķiru un atņem tai vēl
atlikušās iekarojlumu druskas.
Ja tas, buržuāzijai
pašai neizdodas, tad viņai palīgā nāk vēl sociāldemokrātu demokrātijas ideologi. ' Sociāldemokrāti
?vienmēr cenšas radīt _ ilūziju, Ika demokrātiskā iekārta nodrošina vienādas tiesības, brīvas tiesības visiem pilsoņiem. Šķiru intereses un šķiru
cīņa ir
kļuvušas sociāldemokrātiem vienīgi tukšas mitinu
skaņas. Bet apslēpt īsto demokrātijas ?seju zem tādas
maskas varēja tikai neilgi. Darba tauta, beidzot pārstāja apmierināties ar priekšvēlēšanu dziesmām, redzēdama, ka tās pēc vēlēšanām netiek realizētas.
Un kad vairs nebija iespējams zem mīkstiem
demokrātijas vārdiem slēpt buržuāzijas diktatūras
masku, tad nāca buržuāzijas cietā fašistiskā dūre
tagadējās valdības personā. Ja ne ar viltu, tad ar
varu, bet buržuāzija nekad nav gribējusi dot tautai
tiesības. Un, lūk, tagad stingriem soļiem tagadējā
valdība atņem pēdējās strādniecības tiesību atliekasi.
īsā vadīšanas laikā tagadējā valdība skaidri ir atklājusi savas fašistiskās tendences:
arodbiedrību
slēgšana, sapulču, vārda, organizēšanas un beidzot—
preses brīvības — darba balss — darba tautas nopūtas un kliedziena — atņemšana. Buržuāzija atņem darba tautai preses, brīvību, atņemot Saeimas deputātiem tiesības būt par laikrakstu atbildīgiem redaktoriem. Skaidrs,, ka tas nav vērsts pret buržu āzijas presi, jo tā nav padota represijām. Paskatai«Oiobo»
ties kaut krievu monarķistisko laikrakstu
—gandrīz katrā numurā ir kāds raksts, kas aicina
uz demokrātijas graušanu. Turpat notiek parlamentārisma kritizēšana par visiem 100% ar slēdzienu,
ka jāsaceļas. Bet šī sacelšanās jāsarīko tiem, kam
vairāk saprotami šie sausie teorētiskie raksti, uzrakstīti akadēmiskā valodā. Lasa un saprot šos
rakstus dažādi bijušie krievu virsmieķeli, kam nav
nekā cita, ar ko nodarboties, kā tikai ba'tigvardistu
fašistisko ideju propaganda un visādu provokāciju
sarīkošana. Lūk. šie [audis tad nu organizējas ap
«Oiobo».
laikrakstu
Bet mūsu buržuāzija, mušu
valdība tam nepiegriež vērības. Šī avīžele propagandē fašistisko iekārtu, bet tas ir jvajadzīgs mušu
buržuāzijai, tagadējai valdībai. Tāpēc zeļ laikraksts
*) Runātāja atreferējums,
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«Oiobo»,
kas par saviem graujošiem rakstiem ne
reizi nav konfiscēts. Un tas notiek tanī laikā, kad
desmitiem un simtiem tiek konfiscēti strādnieku laife«Oiobo» redaktors nav Saeiraksti. Laikraksta
mas deputāts. «Latvis» gandrīz ikdienas dod piezīmes un rakstus, kas idealizē fašistisko iekārtu un
fašistisko kārtību. Ja par strādnieku laikraksta redaktoru uzdrošināsies kļūt vienkāršs pilsonis, tad
viņš tiks iesēdināts cietumā. Tādu gadījumu Latvija
ir diezgan daudz. Bet ari strādnieku deputātiem ne
mazums iznācis sadursmju ar policiju un strādnieku
preses konfiskāciju pat bez iepriekšējas cenzurasi,
kā tas piemēram bija ar laikrakstu «Hauia B-bjihoTa»
Bez prokurora sankcijas šis Iļailktāksts tika
konfiscēts, tāpēc, ka kreisie strādnieki gatavojās uz
Pagastu un pilsētu pašvaldību konferenci. Prese,
kā vienas vaii otras darbības popularizēšanas un organizēšanas līdzeklis, spēlēja šinī gadījumā zināmu
lomu. Lai nu izjauktu gatavojošos konferenci, politiskās pārvaldes aģenti laikrakstu konfiscēja, pirms
bija aizsūtīti uz prefektūru cenzēšanai likumā paredzētie 10 eksemplāri, kaut ari laikraksta atbildīgais
redaktors bija Saeimas deputāts. Jūs un jūsu valsts
aparāts ar savu politisko pārvaldi spļauj uz likumiem, kad lieta attiecas uz proletariāta organizēšanos, un sakarā ar to tiek izšķirts ari jūsu kabatu

jautājums.
vēl gadījumi, kad. neskatoties uz iepriekšējo
Iīr
cenzūru, kas ievesta Daugavpilī, konfiscēti ari uzsaukumi un brošūras. Iepriekšējā cenzūra atjauj
drukāt, bet politiskās pārvaldes priekšnieks, ievērojot to, ka notiek vēlēšanas, divas nedēļas pēc izplatīšanas, caur tiesu panāk brošūru konfiscēšanu, lai
atstātu kreisos strādniekus bez savas literatūras.
Un ko, buržuju kungi, nozīmē pēc tādiem faktiem
atsaukšanās uz jūsu buržujisko tiesu? Tiesa attaisno buržuju, ja ari viņš vainīgs, bet notiesā strādnieku, ja ari viņam taisnība. Latvijā ir šķiru tiesa:
politiskā procesā strādnieks vienmēr būs vainīgs.
Lūk, piemēram vēl viens raksturīgs gadījums
Daugavpilī ar laikrakstu «Hama Bis/moia». Buržujiska pilsētas valde aizliedza drukāt pilsētas drukātavā laikrakstu «Hama Efemora». Un tas bija tanī
laikā, kad tiesa uim poētiskā pārvalde vēl neatrada
par iespējamu kaut kam piesieties, lai konfiscētu šo
laikrakstu. Avīzes redaktors ir Saeimas deputāts.
Mēs redzam, ka ari bez kādiem jauniem biklumu papildinājumiem, vispārīgi bez kādiem likumiem, buržuāzijai ir vēl pietiekošā mērā līdzekļu cīņai ar strādnieku presi. Bet viņa ir nolēmusi strādnieku deputātam atņemt pat tiesību būt par redaktoru Tiesību
runāt uz tautu jūs jau esat atņēmuši, noliedzot strādnieku deputātiem sasaukt tautas sapulces, lai dotu
tautai pārskatu par savu deputāta darbību. Tasrad
jūs šinī ziņā ejat jau tālāk un nākotnē iesat vēl tālāk.
Jūs noiesat līdz galam, līdz fašismam. Bet strādnieku šķira dos jumsvajadzīgo atsitienu, jo zināt, ka
strādniecība var un prot ilgi ciest un mocīties, bet
reiz pacietība var zust, un tad strādniecības atsitiens
būs jums tikpat negaidīts, cik negaidīta šodien bija
biedrim Jankum vajadzība runāt ilgāki nekā jūs to
velējaties. Pat še, Saeiml ,'ūs sākat ievest fašistisku
kartību. Par visu to strādnieku šķira liks jums priekšā rēķinu, par ko jums būs jāatbild.
MēL'inā;n.ns arS'ii-not preses likuma grozījuma

vaiadzību ar cīņu pret preses huligānismu ir tikai
jauns triks, jauna maska, jo jūs kaunaties atzīties,
ka, neskaldies ut visām tām priekšrocībām, kādas
raudāt jus un jūsu bur/ujiskā prese, jūs tomēr bai-
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dāties no strādnieku preses. Mes esam pārliecināti, ka no šī jaunā likuma necietīs neviena buržujiska
avīze; iznīcinātas tiks vienīgi strādnieku avīzes, tās
avīzes, kurām nav laika nodarboties ar huligānismu.
Varbūt, jūs, buržuju kungi, saskatāt strādnieku preses huligānismu tanī apstāklī, ka strādnieku prese
apgaismo strādnieku, tāpat ari darba_ zemniecības
grūto un nožēlojamo dzīvi. Kreisā strādniecība loti
labi saprot, ka jums mūsu kreisā prese ir bīstama
un nepatīkama tāpēc, ka mūsu prese ir visas organizētās strādniecības centrs, ka mušu prese atspoguļo
darba tautas masu lonisko dzīvi. Kreisās strādniecības prese ir tā, kas vispirmā ierosina un apgaismo
dažādus sociālos jautājumus, dod iespēju strādnieku
šķirai orientēties tanīs pasaules mielos, kurus izplata
buržuāzija kopā ar sociāldemokrātiem. Tā tas bija
ar badu Latgalē, tā tas ir ar fašismu un kara bīstamību. Tas jums ir nepatīkami, un tāpēc jūs nolēmāt
iznīcināt strādnieku presi. Šis fakts_ pierāda, ka jus
tikai ārēji esat stipri, spēcīgi um bagāti, bet patiesība
jūs jūtat un vēl neskaidri paredzat pēdējās un izšķirošās cīņas tuvumu, tās cīņas, par kuru sapņo visi
strādnieki.
Buržuāzija, kuras rokās ir visi cīņas līdzekļi —
policijas un aizsargu pulki, politiska pārvalde un
provokācija, neskaitāmi daudz literātu uini propagandistu, par tautas naudu propagandē buržuāzijas
ideoloģiju kā skolās, tā ari baznīcā un. armijā, jo viņas rīcībā ir desmitiem un simtiem laikrakstu, kas
tūkstošreiz labāki nostādīti nekā strādnieku avīzes.
Buržujiskiem laikrakstiem kā techniskā, tā ari literariskā un finansiālā ziņā ir milzīigas priekšrocības,
salīdzinot ar strādnieku priesi. Strādnieki paši raksta savās avīzēs un var ziedot tikai grašusno savas
nabadzīgās peļņas savai preseii. _ Un tomēr buržuāzija baidās šīs divas — trīs strādnieku avīzītes —
tā ir jūsu vājības pazīme, tuvās agonijas apliecinājums. Demokrātijas maskas krīt viena pec otras.
Ir tikai slikti, ka viss smagums gulstas uz darba
tautas muguras.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Vēl 3 minūtes, tad Jūsu laiks iztek.
L. Jeršovs (turpina):
Bet šai nodaļai ir ari otra puse. Strādnieku šķiru nav vairs iespējams barot ar ilūzijām, par demokrātiskiem iekarojumiem balsošanas ceļā. Pati buržuāzija saka, ka dūre ir viņas vara. Strādnieki slēdz,
Ika ne ar balsošanu, bet tikai cīņā ar dūri pret dūri
strādniekam ir jāaizstāv savas tiesības. Pretim fašistiskai diktatūrai strādniecībai būs jāstāda proletariāta diktatūru. Pēc neskaitāmiem tagadējās valdības uzbrukumiem strādnieku šķira ar savu uzstāšanos ir pierādījusi, ka viņai nav vienaldzīgs viss
tas, kas tiek) lemts šeit Saeimā. Latvijas strādnieki
saprot, ka uzbrukumi viinu preslei līdz ar to ir uzbrukumi visiem viņu politiskiem un ekonomiskiem
iekarojumiem. Pagaidām strādniecība uz visu to
nevar dot vajadzīgo atsitienu, jo šis jautājums šinī momentā nav vēl pietiekoši populārs. Nākotnē strādniecība to jutīs. Strādnieku masas pretspiediena
nebūs un tāpēc jūs esat stingri no'ēmuši grozīt preses likumu. Pagaidām atsitieni un strādnieku uzstāšanās jūs ne visai baida. To pierādīja 22. augusts,
20. janvāris un citi proletariāta uzstāšanās gadījumi.
Jums ir nepieciešami graut kreiso strādniecību, jo
jūsu ceļš ved uz fašismu. Fašismis jums vajadzīgs par
katru cenu, jo jūs kopā ar vispasaules buržuāziju
gatavojaties uz karu. Bet jūsu terors neaizbāzīs
strādniecībai muti. Cik strādnieku jūs ari nearestētu,
visus jums tomēr neizdosies arestēt. Drīz vien jums
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bus jāceļ jauni cietumi. Kreisas strādniecības kustība
aug! Tuvojas_ spēcīgs un plašs protesta vilnis, kas
gāzīsies pāri jūsu, diktatoru, galvām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēla laika dēļ prezidijs liek priekša sēdi slēgt. Iebildumu nav ? Pieņemts.
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— Nalkošasede bus 19: aprilī pīkst. 10 no rīta. Dienas kartība: prezidija ziņojumi, redakcijas komisijas
ziņojumi un valsts budžets.
Sēde slēļgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakarā.)

džetu par 43.000.000 latu un bez tam vēl šī gada 26.
marta ar sevišķu likumu atvēlēja vēl 9.000.000 latu.
Ta_ tad kopsuma pagājušais, saimnieciskā ziņā visgrūtākais gads, kādu mušu valsts ir piedzīvojusi,
ir prasījis ari no valsts kasies/ ļoti lielus līdzekļus,
proti — apmēram 216.000.000 latu.
III sesijas 3. sēde 1929. gada 19. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.03 no rīta.)

S a t u r s.
1.

Likums par dažu slēgtu 1928./29. saimniecības gada budžeta kreditu izlietošanas tiesību atjaunošanu . redakcijas komisija ziņojums):
_ K. Dēķens, referents
2. ('Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
.
V. Gulbis, referents
A. Petrevics, finansu ministrs
A. Rudevics (sociāldemokrāts)
3. Nākošā sēde
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73
81
92
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojumi; valsts budžets 1929./30. [saimniecības gadam. — Iebildumu pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta.
Pie 1. dienas kārtības punkta prezidijam nav
neka, ko augstajam namam' ziņot. 1, dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — redakcijas k o m i s i jia si ziņojums. Vārds redakcijas komisijas referentam Dēķenam.
Referents Ķ. Dēķens: Likumā par dažu slēgtu
1928J2-9. (saimniecības gada papildu budžeta kreditu izlietošanas tiesību atjaunošanu ir izdarīts pārlabojums 2. panta piezīmē: 2. rindā «ja viņu» vietā ir
likts «ja to»; 4. rindiņā pēc vārda «tiecas» nostrīpots
komats un vārdiņš «un» un to vietā likts semikolons.
3. pantā starp «nenokārtoti rēķini» un «jānomaksā»
komats strīpots. 4. panta sākumā ielikts vārds «šinī»._ 5. panta 3. rindiņā «vispārējiem» vietā likts «vispārīgiem» . — Vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas 'komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Redakcijas komisijas ziņojums pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — valsts
budžets
1929./30. saimniecības gadam.
Referents V. Gulbis. Lūdzu referentu sniegt refe-

rātu.

Referents V. Gulbis:

Aulgsti godātie Saeimas

deputātu kungi! Valsts budžetu 1929./30. saimniecības gadam budžeta komisija ir pieņēmusi ienāku-

mos un izdevumos ar 164.955.851 latu. Salīdzinot šo
sumu ar pagājušā gada pamatbudžeta sumu, tā ir par
864.000 latiem lielāka, bet pagājušais, saimnieciskā
ziņā tik grūtais gads ir prasījis daudz vairāk līdzekļu
no valsts nekā bija paredzēts pamatbudžeta. Augstais nams pagājušā gadā pieņēma ari papildu bu-

_ Jāsaka, ka _ saimnieciski slikto apstākļu iespaids
izjūtams ari_ vel šī gada_ budžeta projektā. Un te
nu mes nonākam pie zināmas pretrunas, jo no vienas puses saimnieciskas grūtības liek mums ievērot vislielāko taupību, liek mums sašaurināt izdevumus, kur vien iespējams, liek mums samazināt budžetu, lai. atvieglotu ari tas nastas, kādas uzliek valsts
budžetsmusu pilsoņiem. Šis princips ir ievērots
ari sastādot valsts budžetu, jo ja būtu.pieņemti visi
priekšlikumi attiecība uz budžeta izdevumiem, tad
budžeta kopsuma nepārsniegtu vis pagājušā gada
kopsumu par 800.000 latiem, bet gan par 10 un vairāk miljoniem latu. Pašreizējās saimnieciskās (grūtības, neraža, kapitāla trukumsrada prasības, kuras
nav iespējams noraidīt un kuram mums jāatrod līdzekļi, kas atkal savukārt izsauc budžeta pavairošanu.
Bet, pavairojot izdevumus, vispirmām kārtām
jādama par līdzekļu avotiem, no kādiem segt izdevumus. _ Un te nu, pastāvot tagadējām saimnieciskam grūtībām, ir gluži dabiska prasība, lai samazinātos to līdzekļu kopsuma, ko valsts ievāc no ie-

dzīvotajiem savu izdevumu segšanai. Cik tālu tas
ir panākts jaunajābudžetā? Zināmā mērā tas tomēr
ir panākts, ievērojot ari to, ka pagājušā gadā ir noslēgts ārējais aizņēmums kopsuma par 28.800.000
latiem, no kuras sumas 25 miljoni latu ieviesti pagājuša gada papildu budžeta un atlikums, proti, 3.800.000
latu paredzēti šī gada budžeta ienākumos. Ja no
šīs sumas atskaita procentuālo sumu, kas stāv pretim izdevumiem, tad jāsaka, ka to līdzekļu kopsuma,
ko valsts ievāc no pilsoņiem šī gada budžeta izdevumu segšanai, bus par apmēram 2 miljoniem latu
mazāka nekā izdevumu kopsuma. Ja vēl ievērojam, ka budžets,_ samērā ar pagājušā gada pamatbudžetu, ir tomēr palielinājies par 800.000 latiem,
tad, atvelkot šo sumu no ārējā aizņēmuma, tomēr
jaa_tzīst, ka šī gada budžeta
em projektā ienākumi paremazāki nekā tas bija padzēti ^par 1.200.000Jāti
gājuša gada budžeta. Tā tad faktiski, neskatoties uz
budžeta kopsumas pieausršanu, tomēr iznāk, ka izdevumi,. kas _ iedzīvotājiem būs jāsedz jaunā budžeta projektā ir par 1.200.000 latiem mazāki.

Piegriežoties ienākumiem, jāsaka, ka galvenais
mūsu ienākumu avots ir tiešie un netiešie nodokļi,
kas kopsuma sastāda 54,67% no visiem ienākumiem.
No tiešiem nodokļiem vislielāko sumu dod zīmolgfnodoklisļ tad nāk tirdzniecības 1un rūpniecības nodoklis, ienākuma nodoklis, nekustamas mantas nodoklis. Zīmognodoklis dod 8.000.000 latus un pārējie
— apmēram 4.000.000 latus katrs.
Tālāk nāk vēl
daži sīkāki nodokļi.
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Apskatot šo ienākumu posteni, pirmā prasība
būtu, ka nodokļus ir nepieciešams piemērot maksātāju spējām. Vai tas līdz šim ir bijis ievērots? Jāsaka — nē, joizrādās, ka nenomaksāto nodokļu suma uz 1927. gada 1. aprīli ir bijusi apmēram 17.000.000
latu, bet pagājušā 1928. gadā nenomaksāto nodokļu kopsuma ir dubultojusies un pieaugusi līdz
30 miljoniem latu. Tas, man liekas, pietiekoša skaidri liecina par to, ka nodokļi mums nav bijuši piemēroti maksātāiju spējām, ka tie ir bijuši par lieliem.
Jau pagājušāgadā ir! sperti zināmi soļi, lai šinī ziņā
dotu dažus atvieglojumus. Tā, piemēram, ienākumu
nodoklis ir samazināts, salīdzinot ar pagājušo gadu,
par vienu miljonu latu, jo lauksaimnieki ir atsvabināti no progresīvā ienākuma nodokļa maksāšanas.
Tāpat ir pacelta eksistences minimuma norma no
1300 uz 2000 latiem. Sakarā ar; to, ienākumu nodokļa kopsuma pamazinās par 1.000.000 latu. Tas
pats sakāms par nekustamas mantas nodokli, kur
ari ir pieņemti zināmi atvieglojumi, ar jauno likumu
paredzot lielas daļas jaunsaimnieku atsvabināšanu
uz 6 gadiem no šī nodokļa maksāšanas; tāpat ir
atsvabināti no šī nodokļa ari plūdos cietušie lauk-

saimnieki. Tā tad ari šis nodoklis dod mazāk nekā

pagājušā gadā.
Kas attiecas uz netiešiem nodokļiem, kas dod
vislielāko daļu valsts ienākumu, tad šī gada budžetā paredzētā kopsuma ir 76.000.000 latu. Šī
ienākumu kopsuma, samērā ar pagājušā gada ienākumiem, ir pieaugusi. Muitas departamenta ienākumi dod apmēram Vno visiem valsts ienākumiem.
Šie ienākumi, sākot no 1924. līdz 1928. (gadam, ir
svārstījušies no 50.000.000 līdz 57.000.000 latu gadā.
Nākošā gadā muitas, departamenta ienākumu ir paredzēti 48.000.000 latu, tā tad lai gan vairāk nekā
pagājušā gadā, tomēr mazāk niekā faktiski ienāk.
Visumā jāsaka, ka nodokļu ienākumu kopsuma, salīdzinot ar pagājušā gada kopsumu, ir pamazinājusies
par 6.500.000 latiem.
Nākošie ienākumi būtu nodevas un citas atlīPdzības, kas ir samazinājušās par apmēram 1.000.000
latu. Samazinājums šeit attiecas galvenā kārtā uz
ārlietu ministrijas ienākumiem, t. i. vizu un dažādiem
preču sertifikātu nodokļiem, kas nav attaisnojuši uz
tiem liktās cerības un tāpēc, ari sakarā ar tirdzniecības, līgumu noslēgšanu ar dažām ārvalstīm, ir at-

celti.

Tālāk viens no lielākiem ienākumu posteņiem ir
valsts monopoli, pie kam galvenā kārtā nozīme ir
linu, spirta un degvīna monopolam. Linu monopols
ir devis valstij ļoti lielus ienākumus. Līdz 1928. gadam tīra peļņa no linu monopola ir bijusi pāri par
50.000.000 latu. Pēdējā laikā novērojams, ka linu
sējumu platība' sašaurinās. Tas stāv sakarā ar to,
ka linu ražošana neatmaksājas, ka lauksaimnieki
no linu audzēšanas iegūst pārāk mazus ienākumus.
Protams, ka katra saimnieciskā nozare var pastāvēt
un attīstīties tikai tiktāl, ciktāl tā saimnieciski atmaksājas. Ja tā neatmaksājas, tad tā sašaurinās.
Ievērojot to, ka valsts visos desmit pagājušos gados
tomēr ir guvusi no linu monopola lielu peļņu, tagad
ir pienācis laiks no pelņas atteikties, atbalstīt linu
audzēšanu, linu kultūras pacelšanu, izmaksājot lieko
peļņu linu ražotajiem _ prēmiju veidā. Ievērojot to,
ari linu monopola ienākumi nākošā gada budžetā ir
samazināti par 500.000 latiem, un šinī nākamā gada
budžeta projekta_ ienākumos paredzēts viens mil1 jons latu kopsuma. Spirta un degvīna monopola ienākumi tāpat ir samazinājušies par 500.000 latiem,
kas, starp_ citu, vedams sakarā ar jēlspirta cenas
paaugstināšanos caurmērā no 10 uz 12 santīmiem
par grādu. Vispari monopolu ienākumu kopsuma,
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salīdzinot ar pagājušo gadu, būs par 6.000.000 latiem mazāka nekā bija paredzēts pagājušā gada

budžetā.

Tālākais lielākais ienākumu postenis ir ienākumi no valsts mežiem, zemēm, ūdeņiem un ēkām.
Par valsts mežiem tāpat jāsaka, ka valsts meži līdz
šim ir devuši valstij ļoti lielus ienākumus. Līdz
1927./2S. budžeta gadam valsts kasē ieņemti no me-

žiem vairāk par 85.000.000 latu. Tāpat valsts meži

ir devuši pabalstu iedzīvotājiem, ja rēķinām izsniegto materiālu cenu starpību starp tirgus cenu un to
cenu, par kādu materiāli izsniegti iedzīvotājiem.
Mežu departaments uz pastāvošo likumu un instrukciju pamata ļzsniedz dažādām vajadzībām gan valdības iestādēm, gan privātiem, sevišķi cietušiem
lauksaimniekiem unjaunsaimniekiem apbūvei mežu
materiālus par palētinātu taksi. Ja paskatāmies,

kādas sumas iztaisa šis cenu palētinājums par pagājušiem gadiem, tad redzam, ka tas sastāda
53.700.000 latu lielu sumu. No šīs sumas uz jaunsaimniecību apbūvi un dzīves atjaunošanas vajadzībām krīt lielākā daļa, t. i. 39.300.000 latu. Šis pabalsts sasniegts ar mežu materiālu cenas starpību.
Ievērojot to, ka meži tomēr ir mūsu galvenā
dabas bagātība, ka tie līdz šim devuši vislielāko
atbalstu valstij ka fiskalā, tā ari apbūves ziņā, jaunsaimniecību stiprināšanas ziņā, tagad būtu pienācis
laiks skatities,_ lai mežus mēs pēc iespējas taupītu,
jo tomēr nebūtu pareizi izsaimniekot šo dabīgās
bagātības rezervk kas uzkrā)jusēs pa itik ilgiem
gadiem. Attiecībā uz to jāsaka, ka pie mežu
1.500.000 ha kopplatības līdz šim vairāk ka 10%
nodoti zemes fonda piešķiršanai jaunsaimniekiem.
Ta tad mes redzam, ka meži ir stiprā mērā izmantoti, gan gūstot ienākumus, gan sašaurinot mežu
platību uz fonda zemes rēķina. To ievērojot nākošā
gada ienākumi no mežiem paredzēti mazāki nekā
gadu iepriekš, samazinot kārtējos ienākumus par
1.750.000 latiem, pie kam 1.000.000 latu samazinājums pieņemts sakara ar jauno likumu par valsts
aizdevumiem pilsētu apbūvei, kur uz šī likuma pamata no mežiem būs jāizsniedz 106.000 kubikmetru
būvkoku. Tas būtu samazinājums par 1.000.000
latu. Bez taim ievērojot toka ienākumi no mežiem tomēr liela rnera svārstās, nav katru gadu vienādi, pie to uzstādīšanas jāpieiet ar zināmu uzma-

nību. Aiz ša iemesla ienākumi ir samazināti vēl
par 750.000 latiem, tā tad kopā par 1.750.000 latiem.
Ārkārtējie ienākumi ir palikuši tie paši, kas pagājuša gada, bet sastādās pirmkārt no mežu iznomāšanas, izmantošanas ārpus_ saimnieciskā plāna un
no mežu pārdošanas uz fonda nodotām zemēm. Te
lielāka dala no ārkārtējiem ienākumiem krīt uz ienākumiem no tameža, kas būs jālikvidē uz fondam
piešķirtam zemēm, t. i. no tā meža tiks ieņemti
2.500.000 latu, kamēr no mežu izmantošanas ārpus saimniecības plāna — tikai 1.000.000 latu. Pagājuša gada attiecības bijušas gluži pretējas. Jāievēro, ka mežu_ pardošana _ uz fondā nodotām zemēm stāv sakara ar agrāras reformas realizēšanu
un ka atkarība no tā, ka bezzemnieki būs ar zemi
apmierināti, vajadzība pēc fonda zemes mežiem atkritīs un izbeigsies ari vajadzība mežus tādā kārtā
samazināt.
Tālākais ienākumu avots ir valsts uzņēmumi,
kas kopsuma ari dod ap 1.000.000 latu mazāk nekā
iepriekšēja gada. Te galveno vietu ieņem mūsu
dzelzceļi. No dzelzceļiem tekošā budžeta gadā paredzets_ ieņemt apmēram L000.000 latu mazāk neka pagājuša gada. Ja runājam par ieņēmumu samazināšanos, tad mums jabut skaidrībā par ienākumu raksturu. Laigan ieņēmumi uzrādīti kārtējos
ienākumos, tad tomēr pie izdevumiem nav pierēķi-
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nati ieguldīta kapitāla procenti un inventāra amortizācijas procenti. James tos pieskaitītu pie ienākumu sumas, tad pedeja pārsniegtu izdevumus.
Vispār vel jāsaka, ka uz dzelzceļiem pieaug kā izdevumi, ta ienākumi, bet izdevumi pieaug tomēr lielākos apmēros neka ienākumi.
Kas attiecas uz pārējiem uzņēmumiem — tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem, tad var teikt, ka šie uzņēmumi valstij maz
ko dod, bet tomēr prasa prāvus līdzekļu ieguldījumus. Viena šo uzņēmumu daļa ir tāda, kam nav
nolūks dot valstij ienākumus, bet kam ir kulturels
nolūks. Tādas ir piemēram paraugsaimniecības,
ko nevar uzskaitīt kā ienākumu avotu; tās, kā jau
teicu, kalpo kultureliem uzdevumiem un tām ari ir
tiesības prasīt no valsts piemaksas.
Tālākais ienākuma avots ir valsts kredītiestādes un peļņa no kapitāla. Ari tā šogad ir sama^
zinājusies
par apmēram 2.000.000 latu. Samazinājums ir noticis aiz maksāšanas grūtībām, kādas
mes novērojam vispār mūsu saimnieciskā dzīvē,
bet sevišķi uz laukiem. Maksāšanas grūtības raksturo pirmkārt lielais protestēto vekseļu skaits un
nekustamas mantas ūtrupes, tāpat ari nenomaksāti
maksājumi valsts zemes bankai. Kas attiecas uz
protestētiem vekseļiem, tad to skaits pēdējos gados ir Stipri pieaudzis. Pagājušā gadā skaits bija
samazinājies, bet tas notika nevis tāpēc, ka parādi
tika nokārtoti, jo tik grūtā saimnieciskā gadā tas
nebija iespējams, bet tapec, ka mūsu valsts kredītiestādes vienu īstermiņa aizdevumu daļu pārvērta
ilgtermiņa aizdevumos. Šo īstermiņa aizdevumu
pārvēršana ilgtermiņa aizdevumos ir notikusi kopsuma par apmeram_ 10.000.000 latu. Turpretim nekustamas mantas ūtrupes pagājušā gadā ir ievērojami pieaugušas; _ sevišķi uz laukiem lauku nekustamas mantas ūtrupju skaits ir pavairojies, samēra ar iepriekšējo gadu, par apmēram 100%. Tas
pats sakāms ari par nenokārtoto termiņu maksājumu kopsumu, kas ari pagājušā gadā zemes bankai
ir pavairojusies par apmēram 50%. Te nu, saprotams, bija kaut kas jādara, lai maksāšanas grūtības atvieglotu, un tāpēc mūsu kredītiestādes, pirmkārt, jau bija pamazinājušas aizdevumu procentu —
par 2% visiem aizdevumiem, kādus zemes oanka
vispār ir izsniegusi, vai tie būtu ilgtermiņa, vai īstermiņa aizdevumi. Tas ir samazinājis ienākumus
par 2.000.000 latu. Bet ar to vien vēl nebija līdzēts — bija jāatliek ari termiņu maksājumi tanīs
apgabalos, kas visvairāk bija cietuši no plūdiem.
Tagad ir pieņemti noteikumi, ka, atkarībā no zaudējumu lieluma, šie termiņu maksājumi tiek atlikti
uz 3 vai 5 gadiem; tas atkal dod samazinājumu
šai ienākuma postenī par 2.000.000 latu, tā ka kopsuma valsts vērtspapīru portfelis dod par 2.000.000
latu mazāk ienākumu nekā pagājušā gada budžetā.
Vēl kā ienākumu avots būtu minamā valsts aktīvu realizācija, kur galvenā sastāvdaļa krīt uz
iemaksām par piešķirtiem fonda objektiem. Šādu
ienākumu paredzēts nākošā gadā ap 400.000 latu.
Par ienākumiem vispār varam _ teikt, ka_ ir
sperti zināmi soļi, lai nodokļus piemērotu iedzīvotāju maksātspējām, lai ievērotu zināmu taupību
valsts mežu izmantošanā un tāpat, lai nāktu pretim lauksaimniekiem parādu kārtošanā tagadējās
maksāšanas grūtībās. Tās būtu tās galvenās pazīmes, ar kurām tagadējais ienākumu budžets atšķiras no pagājušā gada ienākumu budžeta.
Piegriežoties izdevumiem, jāsaka, ka izdevumi
visumā daudz neko neatšķiras no pagājušā gada izdevumu budžeta. Ja atstājam ārpusē apsardzības
izdevumus, kas ir 23% no visiem izdevumiem, tad
jāsaka, ka pirmā vietā izdevumos stāv valsts ka-
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pitala ieguldījumi, kas sastādās no aizdevumiem,

pamatkapitāla, rīcības kapitāla, ieguldījumiem, ne-

kustamas mantas un ieguldījumiem valsts uzņēmumos. Galvena izdevumu sastāvdaļa tomēr ir valsts
aizdevumi. Tie ir aizdevumi, kurus valsts izsniedz pilsoņiem caur savām kredītiestādēm, t. i.
zemes banku un hipotēku banku. Šīm vajadzībām izdevumi šī gada budžetā ir samazināti kopsuma^ par 7 miljoni latu; salīdzinot ar agrāko gadu
izdevumiem. Samazinājums izskaidrojams vienļkart jau ar to, ka viena daļa no vajadzībām, kuram šie aizdevumi bija domāti, ir jau apmierinātas.
Piemēram zemes banka izsniedza aizdevumus koppienotavu ierīkošanai, kas pa lielākai daļai ir jau
ierīkotas. . 'Jaunas prasības iesniedz ļoti maz un
sakara ar to izdevumi šim nolūkam ir samazināti.
Tas pats jāsaka ari par būvniecības aizdevumiem.
Saskaņa ar būvniecības likumu 5 gadu laikā ikkatru
gadu bija jāizsniedz 10 miljoni latu kredīta. Bet
jāsaka, ka viena daļa apbūves darbu ir jau veikti, un
tagadējos grūtos saimnieciskos apstākļos paši lauksaimnieki, kur vien iespējams, sāk atturēties no
jaunbūvju uzsākšanas, jo jaunbūvēs ieguldītais kapitāls ir nedzīvs kapitāls, kas nekādus ienākumus
saimniecībām nedod, bet procentu ziņā smagi gulstasuz saimniecības ienākumiem. Tāpēc ari pēdējā
laika šim ziņa novērojama zināma atturība. Kopsuma, salīdzinot ar pagājušo gadu, valsts kapitālie
ieguldījumi ir samazināti par 7 miljoniem latu.
Otrā vietā izdevumos stāv izglītība; trešā vietā
stāv izdevumi par sociālo apgādību un darba aizsardzību; ceturta vieta — satiksme, piektā vietā —
izdevumi saimniecisko nozaru veicināšanai, piemēram lauksaimniecības veicināšanai un lauksaimniecības pabalstiem.
Budžeta izdevumos redzama tā raksturīgā parādība, ka, salīdzinot izdevumus sociālai apgādībai
ar izdevumiem saimnieciskiem mērķiem, sociālās
apgādības izdevumiparsniedzizdevumus, piemēram,
satiksmes vajadzībām par veseliem 5 miljoniem
latu, un samēra ar izdevumiem saimniecisko nozaru veicināšanai šie sociālās apgādības izdevumi
ir divas reizes lielāki. Nākošā budžeta gadā tie
iztaisa_ 17 miljoni latus, kamēr saimniecisko nozaru
veicināšanai un uzraudzībai paredzēti tikai 8,7 miljoni latu. Tā tad šīm vajadzībām izdevumi ir divi
reizes lielāki. Vispārīgi ir novērojams, ka neviens
cits izdevumu postenis mūsu budžetā neaug tik ārkārtīgi strauji, kā. taisni tautas labklājības ministrijas izdevumi. Tā piemēram 1925./26. gadā šie izdevumi bija 9,3 miljoni latu, kas iztaisa 5 latus uz
iedzīvotāja; turpretim šogad tie ir jau 17 miljoni
latu, kas iztaisa gandrīz divkāršu sumu, t. i. 9 latus uz iedzīvotāja. Mēs redzam, ka apmēram 4
gadu laikā šie izdevumi ir dubultojušies. Saprotams,
ka tādu izdevumu dubultošanās stāv sakarā ar to,
ka pieaug izdevumi uz pastāvošo likumu pamata un
bez tam tiek izdoti jauni likumi, kas prasa jaunus
izdevumus no valsts līdzekļiem. Tiek dibinātas
jaunas sociālās apgādes iestādes, kas atkal prasa
līdzekļus no valsts kases. Jāsaka, ka ir diezgan
grūti un ar katru gadu kļūst samērā grūtāk ietilpināt
šos līdzekļus valsts budžetā, un tāpēc šinī ziņā turpmāk būtu ievērojama vislielākā uzmanība.
Piegriežoties tuvāk atsevišķiem izdevumu posteņiem, pirmkārt jāmin viens postenis, kas iztaisa
vislielāko procentu; tas ir — atalgojumi. Atalgojumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieauguši par
^ 2.000.000 latu. Šis pieaugums stāv sakarā
apmēram
ar izdienas un citām piemaksām, kā ari ar jaunizdotiem likumiem. Kopsuma atalgojumu postenis ir
26,98% no visiem valsts izdevumiem. Jau vairākkārt ir cilāts jautājums par šo izdevumu kopsumas
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samazināšanu. Ir aizrādīts, ka ir nepieciešams vienkāršot un palētināt mūsu valsts aparātu, ka ierēdņu
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un dažādu kalpotāju skaits ir tik liels, ka to uzturēšanas izdevumi mūsu mazās valsts nelieliern ienākumiem nav pa spēkam, ka nodokļu maksātāji nespēs segt šos lielos izdevumus. Lai gan šis jautājums ir pārrunāts vairākkārt un ilgāku laiku, valsts
aparāta .vienkāršošanā un palētināšana līdz šim
nav panākts gandrīz itin nekas. Tagad, noteicot
ministriju satversmes, būtu īstais laiks šo jautājumu
nopietni pārdomāt un ievest vajadzīgās reformas,
vienkāršojot un palētinot valsts aparātu, pieskaņojot izdevumus mūsu iedzīvotāju maksāšanas spējām.
Izdevumos ir pieaugušas ari sumas, kas paredzētas dažāda veida izglītības vajadzībām. Pabalsti privātām un sabiedriskām skolām mazliet ir
pavairoti, tāpat ir pavairoti līdzekļi trūcīgiem skolniekiem stipendijām un internātiem; ari ārpusskolas
izglītības piemaksām izdevumi ir pavairoti. Nedaudz ir samazināti pabalsti izglītības biedrībām un
pašvaldībām jaunu ēku būvēm un ēku remontiem,
jo, sastādot budžetu, vispār valdīja tāds ieskats, ka
šinī, saimnieciskā ziņā grūtajā gadā iespējami jāatturas no jaunu ēku būvēm, jāmēģina kaut kādi iztikt ari nelabvēlīgākos apstākļos, atliekot ēku,
būvju izdevumus, šo vajadzību apmierināšanu
uz vēlākiem laikiem. Tālāk atzīmējamas piemaksas
obligatorisko skolu
skolotājiem, kopsuma
6.450.000 latu, kas, salīdzinot ar pagājušā gada kopsumu, ir mazliet pavairojušās.
Runājot par izdevumiem sociālām vajadzībām,
kas, kā jau teicu, ir pavairojušies, jāaizrāda, ka galvenie palielināto izdevumu posteņi ir šādi. Sa-

biedriskiem darbiem pagājušā gada pamatbudžeta
bija paredzēti 893.000 latu. Nākošā gadā, ievērojot
grūtos saimnieciskos apstākļus, bezdarbu u. t. t.,
šī suma pavairota līdz vienam miljonam latu. Tāpat nelielos apmēros pavairota suma nespējnieku
un trūcīgo pilsoņu atbalstiem.
Tāpat pavairota
suma ārstniecības pabalstiem un izmaksai ierēdņiem ārstēšanai par apmēram 200.000 latiem. Bet
lielākais pavairojums krīt uz izdevumiem par lauku
iedzīvotāju ārstēšanu, kādām vajadzībām nākošā
gada budžetā ievesti apmēram 2.000.000 latu.
Par lauksaimniecības veicināšanas izdevumiem
jāsaka, ka tieši lauksaimniecības veicināšanai, neskatoties uz to, ka apstākļi uz laukiem ir ļoti smagi
un ka valsts šinī nozarē redz to nozari, kas preču
eksporta ziņā dod valsts kasei ļoti lielas sumas, izdevumu pieaugums ir samērā niecīgs. Izdevumi

lauksaimniecības veicināšanai pavairoti par 4.000 latiem, lauksaimniecības pabalstiem — par apmēram

»

I

100.000 latiem; nedaudz pavairotas ari sumas agronomiskai palīdzībai. Tālāk ievērots jauns pasākums — laukkopības pārraugu biedrības, kādu vajadzība bija sevišķi liela un sajūtama, bet ko līdz
šim nebija izdevība pabalstīt. Bez šīm sumām vēl
ir ievērojamas dažas sīkas suminās. Piemēram izdevumu suma vaislas lopu iegādāšanai palielināta
par 12.000 latiem. Tāpat nedaudz pavairotas sumas nekultivēto zemju kultivēšanai, t. i. celmu
laušanai un spridzināšanai. Tā tad, kā redzat,

lauksaimniecības kultureliem mērķiem izdevumi ir
»

pieauguši samērā nedaudz un nekādā ziņā tādos apmēros, kā citām vajadzībām, piemēram sociālo pabalstu vajadzībām.
Ir tikai viens postenis, kas attiecas uz lauksaimniecības veicināšanu un ir samērā ievērojami palielinājies. Tās ir sumas meliorācijai, kurai šinī
budžeta gadā paredzēti 2.700.000 latu pret 1.700.000
latiem pagājuša gada — pavairojums par vienu miljonu latu. Atkal jāsaka, ka, samērā ar lielo vajadzību, šis pabalsta pieaugums ir loti neliels, jo ta-
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gad izrādās, ka pēc savā laikā, 1925. gada, izdotā
likuma par meliorācijas sabiedrībām šo sabiedrību
nodibināšanās norit loti strauji; sevišķi meliorācijas sabiedrību skaits ievērojami pavairojās pagājušā gadā sakarā ar plūdiem un neražu, kad sevišķi
parādījās meliorācijas lielā nozīme mūsu apstākļos.
Tagad šo sabiedrību skaits ir pāri 700. Vienu daļu
no izdevumiem par_ novadsistemu ierīkošanu piemaksā valsts. Izrādās, ka kulturtechniskai daļai
līdz šim jaupieteikti projekti, kas prasītu no valsts
piemaksas vairāk kā 10.000.000 latu apmērā. No
tā redzam, cik lielas ir vajadzības, un tomēr pavairojumu samēri, jāatzīst, neatbilst vajadzībām.
Neskatoties uz to, zemkopības resors tomēr ir nodomājis nākošā gadā attīstīt plašāku darbību meloracijas iekīkošanā, pavairojot šinī nolūkā technisko
darbinieku skaitu kulturtechniskā daļā, lai būtu iespējams visus darbus kārtīgi veikt un līdz ar to
pasteidzināt zemes meliorēšanu.
Vēl kā atsevišķu uzdevumu posteņus varētu
minēt aizdevumus pašvaldībām ēku būvēm un remontiem, kas samazināti saskaņā ar to, ka no eku
būvēm šinīs grūtajos saimnieciskos apstākļos būtu
jāatturas. Aizdevumu kopsuma ari ir samazināta,
tāpat samazināta kopsuma pamatkapitāliem valsts
uzņēmumiem, rīcības kapitāliem valsts uzņēmumiem; izdevumi ēku jaunbūvēm samazināti uz pusi,
bet pavairoti izdevumi vienai vajadzībai, kas mūsu
apstākļos atzīstama par ļoti svarīgu, t. i., jaunu
ceļu būvei un kapitāli ceļu pārbūvei. Pagājušā gadā
šī suma bija 2.500.000 latu, bet šogad — 3.700.000
latu; tā tad jaunu ceļu būvei nākošāgada paredzēti
1.200.000 latu vairāk nekā pagājušā gada pamatbudžeta.
Te nu jāatzīst, ka abi šie izdevumi, t. i. izdevumi meliorācijai, tāpat izdevumi ceļu būvēm atzīstami par tādiem, kas pieder visracionalākiem un
vislietderīgākiem mūsu valsts budžetā, jo patiešām
abas šīs vajadzības mūsu tagadējos apstākļos ir
loti spiedošas. Ar jaunu ceļu izbūvi, tāpat ar plašu
meliorāciju lielā mērā atvieglosies tagadējās lauksaimniecības grūtības.
, Beidzot slēdziens par izdevumiem varētu būt
tāds, ka šinī budžetā pēc iespējas ir mēģināts panākt
pavairot izdevumus lauksaimniecības kultūras pacelšanas vajadzībām: meliorācijai, ceļu būvēm, ar
vārdu sakot, tādām vajadzībām, kas atvieglotu tagadējās lauksaimniecības grūtības. Un gluži dabīgi
izdevumi bija jāpavairo tām vajadzībām, kas paredzētas atsevišķos likumos, piemēram sociālie pabalsti.
Novērtējot budžetu kopsuma, jāsaka, ka tas,
pēc finansu ministrijas aprēķiniem, pēdējos gados iztaisa uz vienu iedzīvotāju apmēram 85—88 lati.
85—88 latus samaksā katrs iedzīvotājs, tiklab mazs,
kā liels, ražotājs, kā nespējnieks. Saprotams, ka
tāda caurmēra nodeva, ko nomaksā katrs iedzīvotājs šādā vai tādā veidā, vai tiešo, vai netiešo nodokļu veidā, tomēr atzīstama par loti smagu. Jāsaka, ka galvenā nasta tomēr gulstas uz lauku iedzīvotājiem, jo to ir vairāk. Atzīstot, ka šis caurmēra ienākums no iedzīvotājiem ir par augstu,
mums jāvēlas, kaut nākotnē panāktu budžeta samazināšanu; pie tam mums jāatrod īstais veids, kā
panākt budžeta samazināšanu. Ka tas ir iespējams,
ka budžetu var samazināt, to mums pierāda tie budžeta atlikumi, kas rodas ikgadus, noslēdzot budžeta gadu. Noslēdzot budžeta gadu, katrs resors
dod zināmu ietaupījumu. Šie ietaupījumi iet valsts
rezerves fondā, un tas _ tikai pierāda, kā jau teicu,
ka budžets bijis sastādīts lielāks par patiesām vajadzībām, ka tas bijis pārspīlēts. Tāpēc es vēlreiz
uzsveru, ka nākotnes uzdevums ir atrast veidu, kā
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samazināt budžetu un izbeigt budžeta atlikumus.
93,8% no visiem budžeta ienākumiem. — ĀrkārtēProtama lieta, pret budžeta atlikumiem no valsts
jie ienākumi tanī pat laikā, proti — no 1925./26. bukases viedokļa nevarētu neko iebilst, jo tie dara
džeta gada līdz šim laikam, ir bijuši: 10,6 miljoni
valsts kasi bagātu, bet tai pašā laikā līdzekļi tiek
latu, 13,1 miljons latu, 3,1 miljons latu un 1928./29.
izņemti no vispārējas apgrozības, un tā iedzīvotāji
budžeta gada — 32,7 miljoni latu. Caurmērā par
klust nabagāki. _ Tas, ka jūs redzat, nevar būt pašiem gadiem iznāk 11,6% un šogad, t. i. 1929.130. gareizi.
Mums jācenšas, ka jau teicu, sastādīt tik
da,_ tikai 7,8 miljoni latu,_ kas iztaisa līdzīgi 4% no
helu budžetu, kas atbilstu mūsu īstām vajadzībām,
ienākumu kopsumas. Ārkārtējie ienākumi dod mūsu
lai izvairītos no budžeta ikgadējiem ietaupījumiem.
budžeta tikai 2_%—8%, izņemot pagājušo gadu, kad,
Otrs galvenais uzdevums, sastādot nākotnes
pateicoties arējam aizņēmumam,
tie
sastādīja
budžetu, būtu —panākt budžeta iekšējo sabalansē15,5%.
šanu. Tagad stāvoklis _ ir tāds, ka piemēram nāGandrīz tikpat stabilas šinī gadā ir ārkārtējo izkoša gada_ budžeta _kartejo izdevumu ir 115.000.000
devumu attiecības pret kārtējiem izdevumiem. Es
latu. bet kārtējo ienākumu — 157.000.000 latu. Tā tad
ņemu to pašu laika sprīdi, proti — laiku no 1925./26.
kārtējie ienākumi vairāk ka par 41.000.000 latu
budžeta_ gada līdz 1928./29. budžeta gadam, un varu
pārsniedz izdevumus.
Normālais stāvoklis būtu
konstatēt, ka kārtējie izdevumi 1925./26. budžeta
tāds, ka kārtējos ienākumus ņemtu ņo iedzīvotājiem
gada ir bijuši 105,2 miljoni latu, 1926./27. budžeta
tikdaud_ z, cik vajadzīgs kārtējo izdevumu segšanai.
gada — 108,5 miljoni latu, 1927./28. budžeta gadā —
Ārkārtēju izdevumu nākoša gada budžetā paredzēts
107,1 miljons latu, 1928./29. budžeta gadā — 115,0
42.000.000 latu, un tiem pretim stāv ārkārtēji ienāmiljoni latu un šogad, t. i. 1929./30. budžeta gadā —
kumi — tikai 7,7 miljoni latu; tā tad no kārtējiem
115,3 miljoni latu. Procentuāli tas iztaisa caurmērā
ieņēmumiem aiziet ārkārtējiem izdevumiem vairāk par pagājušo laiku
62,7% un šogad — 69,5%. Arka 41.000.000 Jātu. Ta tas ir bijis visus pagājušos kartejie_ izdevumi tanī pat laikā, sākot no 1925./26.
gadus, kur pedejo 5—6 gadu laikā ārkārtējie izgada pec kārtas ir: 55,7; 61,3; 56,5 un 1928./29. gadevumi ir sastādījuši 30%— 35% no visiem kārtēda — 92,7 miljonijatu. Tā tad ārkārtējie izdevumi
jiem ieņēmumiem, turpretim ārkārtējie ieņēmumi ir bijuši caurmēra par pagājušo
laiku 37,3%, bet
tikai 4%— 5%. Saprotams, ka tāds ārkārtējo izšogad — tikai 30,5%. No visas izdevumu kopsudevumu procents izskaidrojams ar mūsu izpostītās
mas ārkārtējie izdevumi arvien paņem ap 35%.
dzīves atjaunošanu, ar tiem izdevumiem, ar kuriem
Šinī ziņa šī gada budžetā ir izdevies
mes esam izbūvējuši ceļus, uzcēluši daudzas jaunzināms
uzlabojums, jo ārkārtējo izbūves, uzlabojuši satiksmi u. t. t. Viss tas ir ļoti
devumu kopsuma ir
samazinājusies
atzīstams, bet tikai tie ir tādi kapitāla ieguldījumi,
un ir tikai 30,5%. Tas ir pirmo reizi piecu
kur labierīcības baudīs ari nākošās paaudzes, bet
gadu laika.
kuru realizēšana nodokļu veidā iedzīvotājiem jāApskatot budžeta projekta ienākumu daļu, resedz nedaudzos gados. Tas nekādā ziņā nav nordzam, ka gandrīz visi kārtējie un ārkārtējie izdemāli, un tāpēc nākotnes uzdevums ir ari ārkārvumi jāsedz ar kārtējiem ieņēmumiem, no kuriem
tējiem izdevumiem rast ārkārtējus ienākumus. Profinansu ministrija vien sagādā nospiedošo vairātams, nevar sacīt, ka abus šos uzdevumus, tiklab
kumu. Mazāka mera_ ienākumus dod zemkopības
budžeta samazināšanu, kā budžeta atsevišķu saun satiksmes resori. Rēķinot par to pašu laika sprīdi,
stāvdaļu sabalansēšanu, būtu iespējams panākt tik
no 1925./26. gada līdz 1929./30. gadam, procentuāli
drīz, — tas prasa ilgāku laiku un ilgāku darbu; bez
no visiem ieņēmumiem finansu ministrija ir sagādātam ari grūti to panākt tagadējā, saimnieciski slikjusi 83%, 79%, 79%, 82% un 1929./30. gadā 81%. Tanī
tajā gadā. Tādēļ es lūdzu augsto namu pieņemt
pat laika zemkopības ministrija ir devusi 10%, 13%,
budžetu priekšā liktā veidā.
10%, 10% un šogad— 8%. Satiksmes ministrija
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Atklāju vispārīno kopējo ienākumu sumas ir devusi 3%, 3%, 5%,
gas debates. Vārds finansu ministrim Petrevicam.
5% un šogad — 6%. Pārejās ministrijas devušas
Finansu ministrs A. Petrevics: Augsti godātie
4%, 5%, 6%, 3% un šogad — 5°/0.
deputātu kungi! Ministru kabinets, kā jums zināms,
Nodokli, uz kuriem galvenā kārtā balstās bupieņēma valsts budžeta projektu 1929./30. saimnieienākumu dala, jaunā budžeta projektā grudžeta
cības gadam, līdzsvarojot to _ uz 162,9 miljoniem
pējas šādi.
Tiešie nodokļi: apdrošināšanas nolatu. Saeimas budžeta' komisijā šī kopsuma palielidoklis dod šogad 800.000 latus, pagājušā gadā —
nājās līdz 164,9 miljoniem latu. Ar to budžets tu650.000 latus; _ ienākumu nodoklis — šogad 4 milvojās iepriekšējā saimniecības gada budžeta kopjoni latu, pagājušā gadā — 5 miljoni latu; naudas
miljoniem
latu.
Jāatzīmē,
pēsumai — 164,1
ka
kapitālu
nodoklis — šogad 517.000 latu, pagājušā
dējos gados valsts budžeta augstā kopsuma ir stagada — 512.000 latu; nekustamas mantas nodoklis
bilizējusies ap šo skaitli. Tā 1927.128. gadā tā bija
— šogad 4.001.000 latu, pagājušā gadā — 4.400.000
159 miljoni latu, 1928./29. gadā — 164,1 miljons
latu;
mantojumu un dāvinājumu nodoklis kā šolatu un 1929./30. budžeta gada —- 164,9 miljoni latu.
gad,
ta
pagājuša gadā — 500.000 latu; tirdzniecīJa nu ievērojam pagājušā gada pieņemto papildu
bas un rūpniecības nodoklis — šogad 4,7 miljoni
budžetu, tad tekošā saimniecības gadā izdevumu
? latu, pagājušā gadā — 4,8 miljoni latu; patentēs
budžeta kopsuma ir samazinājusies par apmēram
šogad _ 602.500 latu, pagājušā gadā — 551.000 latu.
20%. Papildu budžets, cik paredzams — vismaz
Kopa
tā
tad
tiešie
nodokļi
dod
ministru kabinets tā domā —, izrādīsies pietiekošs
15.265.500
latu
šogad
pret
16.533.000
latu
pagājušā gada plūdu posta seku likvidēšanai.
pagājuša gada, procentuāli — 9,2% no
Salīdzinot jaunā budžeta projekta kārtējos un
budžeta kopsumas.
ārkārtējos posteņus ar iepriekšējo saimniecības gaTālāk — netiešie nodokļi: Mnu monopols šogad
du attiecīgiem posteņiem, dabūjam sekojošu ainu.
dod 1.000.000, pagājušā gadā-- 1.500.000 latu; akVispirms kārtējie ieņēmumi, laikā no 1925./26. bucīze šogad dod
17.498.000, pagājuša gadā —
džeta gada līdz 1928./29. budžeta gadam, pat ņe17.285.000 latu; spirta monopols šogad dod 27.500.000,
mot klāt šī 1929./30. gada budžetu, ir bijuši: pirmā no
pagājušā gadā — 28.000.000 latu; ievedmuita šošiem gadiem — 150,3 miljoni latu, talak 156,9 milgad dod 45.200.000 latu, pagājušā gadā — 41.000.000
joni latu, 160,5 miljoni latu, 175,0 miljoni latu un
latu; izvedmuita šogad dod 3.000.000 latu, pagājuša
šogad — 157,2 miljoni latu. Caurmērā tas būtu
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Še es esmu sagrupējis sekojošos skaitļus, ņemot papriekŠLi dažādus algas darbiniekus, sakotar
tiem, kas maksā ienākumu nodokli no _ algas,_ līdz
57,1%.
ar citiem kalpotājiem, kas šādā vai tāda veida saTiešie un netiešie nodokli kopsuma dod
ņem algu, brīvo profesiju darbiniekus, rūpniekus,
šogad 109.462.500 latu pret 107.818.0Q0 latu patirgotājus, namsaimniekus, lauksaimniekus, rentje.
gājušā gadā.
Kas zīmējas uz dažādiem algas darbiniekieni, ja
Tālāk — nodevas, pie kuram es skaitu ari zīmognodokli, kas šogad dod_ 8.500.000 latu un deva kāds ir, varbūt prokūrists, vai kalpo kādā akciju
sabiedrībā, vai citos lielākos uzņēmumos, — tad viņa
to pašu ari pagājušā gada; muitas nodevas_ dod
1.362.674 latus šogad pret 1.270.000 latiem pagājuša caurmēra algu var rēķināt ne augstāk kā 50.000 latu
gadā, jo nākošais postenis ir 150.000 latu. Es negadā; kuģu nodoklis — 2.897.200_ latus šogad pret
domāju, ka tādas algas, t. i. 150.OOOlatu nevarētu
pagājuša
gada;
pārejas
nodevas
—
2.540.000 latiem
būt. Šiem maksātājiem iznāk maksāt no sava ie5.940.126_ latus šogad pret 5.439.455 latiem pagājuša
nākuma, sākot ar 5000 latiem — 2,70%, kas pelna
gadā. Jāaizrāda, ka nodevas kopsuma dod 10,7%.
10.000 latu — maksā 4,05%, kas pelna 20.000 latu
Nodokļi un nodevas kopā dod 127.162.500 latus pret
— 5,51%, kas pelna 50.000 latu — 7,48%. Pieturo125.567.855 latiem pagājušā gada.
ties pie ta paša, es rēķinu, ka tāpat ari brīvo profeValsts budžeta kārtējo ieņēmumu stāvoklis ta
tad izpaužas šādi. Kārtējie ieņēmumi: visi tiešie siju darbiniekiem iznāk maksāt 2%, 6%, 8%, 10%,
augstākais 24% no sava ienākuma. Tirgotajiem un
nodokļi — 15,3, netiešie nodokļi — 94,2, nodevas —
rūpniekiem,
sākot no 1000 latiem līdz 300.000 lamiljoni
latu.
(Daļu
skait17,7 citi ieņēmumi — 30
tiem, jāmaksā procentuāli no saviem ienākumiem
ļus, sākot no 5 vai 6, es noapaļoju uz augšu vai uz
5%, 7%, 12%, 18%, 23%, 26%, 34%, augstākais
leju.) Kopā šogad visi tiešie nodokļi, netiešie nopret
35,98%. Namsaimniekiem
jāmaksā procentuāli,
157.180.851
latu
dokļi, nodevas un citi dod
skaitot lielāko ienākumu 300.000 latu, no augšas uz
160.160.150 latiem pagājuša gada.
leju, — mazākais procents — 30% un lielākais —
Kas attiecas uz posteni _ «citi ieņēmumi», kurus
ieņēmumi
no
47,23%.
Tie ir nodokļu _ departamenta izrēķināti
tad
te
galvenā
kārtā
figurē
minēju,
es
skaitļi, ar kuriem ir rēķinājusies ari nodokļu sistēvalsts mežiem, kā ari no satiksmes resora. Meži
dod 12—18 miljonus gadā, jeb no 7% —11% no visa mas reorganizācijas komisija. Lauksaimnieki maksā
caurmērā 30%. Rentjē, ja tādi būtu, kas pelnītu
ieņēmumu budžeta. Patiesībā ieņēmumi no mežiem
300.000 latu gadā, maksātu tāpat kā tirgotāji. Tomēr
ir stipri lielāki, jo daļu koku pārdod par takses cenu,
drusku mazāk. Procents sākas ar 5% un beidzas ar
daļu zem takses, pie tam uz parada, kamdēļ gads28,48%, kas maksātu tie, kas pelnītu 300.000 latus.
kārtējos budžeta ieņēmumos šinī gadījuma ieņēmumu suma figurē mazākos apmēros par koku paKā redzat, deputātu kungi, nodokļi pie mums satieso vērtību. Mūsu meži pirmos desmit valsts pasniedz pat 47,23 %, t. i. gandrīz pusi no visiem ienāstāvēšanas gados izmantoti lielā mērā ārpus saimkumiem. (Starpsaucieni; pa kreisi: «Kā tie sastāniecības piana. Tālab mežu izmantošana, ka no
dās?») Ienākumu nodoklis no namiem u. 1.1.(Starptīra ekspluatācijas viedokļa, tā ari no plašākā tautsaucieni pa kreisi: «Nepareizi aprēķināts!») Nu,
saimnieciskā viedokļa būtu samazināma, nepadarot
mēģināšu pierādīt, ka tas tomēr tā ir. Ja jums hūtu
mežus par valsts budžeta sabalansēšanas līdzekli.
sīkāki un pareizāki dati, tad varētu runāt, bet es
Ieņēmumi no satiksmes ceļiem un līdzekļiem
vismaz nezinu pareizākus datus; ari statistiskā pārmazākā mērā nāk valsts kasē. Lielassumasikgavalde datus ņem no nodokļu departamlenta. Šie skaidus jāiegulda kapitālos remontos un jādod kārtējai
tļi ir divreiz pārbaudīti un no tiem var slēgt, ka nodzelzceļu un telegrafa-teilefona vadu līniju attīstībai.
dokļu tarifs ir par augstu un nodokļi, ir pazemināmi.
Ieņēmumi no citiem resoriem nepārsniedz 1 vai
Pie tāda slēdziena ir nākusi ari nodokļu, sistēmas
2 miljonus latu gadā.
reorganizēšanas komisija.
Tas ir nepieciešams,
Salīdzinājumi ar iepriekšējiem gadiem rada, ka
pirmkārt, lai paceltu nodokļu maksātāju morāli, lai
tiešie nodokļi ir samazinājušies par 1.300.000 latiem
tie neizvairītos no nodokļu maksāšanas, slēpjot saresp. par 8% no tiešo nodokļu kopsumas. Tas_ lievus īstos ienākumus (saprotams, tur, kur nodokļi sakams uz ienākumu nodokļa rēķina, _ kas, sakara ar
sniedz (gandrīz pusi no ienākumiem, var rasties vēienākuma nodokļa atcelšanu, paredzēts par 1.000.000 lēšanās noslēpt īsto ienākumu sumu), otrkārt, lai
latu resp. par 20% mazāks. Tāpat ari nekustamas neradītu pārāk sliktas sekas no nevienādas aplikšamantas nodokļa atlaišana resp. atvieglošana lauknas, un treškārt, lai nelaupītu darba prieku uni censaimniekiem samazina attiecīgo ieņēmumu posteni
šanos pavairot ienākumus resp. būt ražīgākam darpar 400.000 latiem.
bā, jo tas valstij var dot tikai vairāk ienākumu.
Nodokļi — akcīzes un patenta, ieved- un izvedTe jāatzīmē, ka sakaņā ar pastāvošiem noteimuitas, ieņēmumi no linu monopola un spirta mokumiem
n o d o kl u s n o m a k s ā, visa i n lecīgs
nopola un nodevas dod 77% no valsts budžeta. Atiedzīvotāju. Vēršu uz to,_ deputātu
skaits
eksploatacija,
dzelzlikušos 23% dod valsts mežu
kungi, jūsu uzmanību. Tirdzniecības un rūpniecības
ceļi un citi sīkāki posteņi. Visi ta sauktie tiešie nonodokli! maksā pavisam 45.000 personas, pilsētu nedokļi budžetā sastāda apmēram tikai 10%;_ tikpat
kustamas mantas nodokli — ari 45.000 personas, —
apmēram sastāda nodevas, kā es jau augstāk aizlauku nekustamas mantas nodokli — 129.000 pieirsorādīju. 18% dod linu un spirta monopols, galvena
;
nas, ienākumu nodokli — tikai 90.000 personas. Tā
kārtā gan tikai spirta monopols, jo linu monopols
tad kopā tiešos nodokļus maksā 309.000 personas
nav ieņēmumu avots valstij, bet pelņu izmaksa atpakaļ ražotājiem prēmiju veidā. Vislielākais po- ? no visa iedzīvotāju skaita. Daļa no šiem pilsoņiem
stenis ir ieved- un izvedmuitas, kas dod tuvu piei maksā pat 2 tiešos nodokļus. To skaitu var vērtēt,
pēc nodokļu departamenta datiem', uz 64.500. Pēc
1no visa valsts budžeta.
profesijām tie, kas maksā 2 nodokļus, sadalās šādi:
i
ka
tiešiem
nodoklierr
redzam,
No vienas puses
valsts budžetā nepiekrīt visai liela loma, bet tanī i pirmkārt lauksaimnieki — 43.000 cilvēku, tad namsaimnieki — 7000, tirgotāji — 10.000, rūpnieki —
pašā laikā zinām, ka maksātāji sajūt lielu tiešo no- 4500 cilvēku; tā tad kopā 2 nodokļus maksā 64.500
dokļu slogu un sūdzas par viņu pārmērīgo augstumu.
cilvēku. Ja nu atskaitām tos 64.500 cilvēkus, kas
Apskatīsim tālāk, kādu procentu no ienakumieni
aplikti ar 2 tiešiem nodokļiem, no 309.000, tad damaksā dažādu profesiju pilsoņi nodokļos.

gadā — 3.500.000 latu; kopā šogad 94.197.000
latu
pret 91.285.000 latiem pagājuša gada, t. i.
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bujam apmēram 240.000 personas, kas iztaisa kādus
13,4/o no kopēja iedzīvotāju skaita. Dabīgi, ka no
šadas samēra mazas_ iedzīvotāju grupas nevar prasīt, lai^ ta segtu ievērojamu budžeta daļu
Tāpēc
mums nav ari ko brīnīties, ka tas procents ko šī
iedzīvotāju _daļa samalksa _ no kopējās ienākumu sumas, bija, ka es jums agrāk sacīju, tikai 9,2%. Tirdzniecības-rūpniecības uzņēmumi un nekustamā manta
visuma nodokļu maksāšanā piedalās. Es gribu sacīt, ka nemaksa nodokļus no nekustamas mantas un
tirdzniecības; un rūpniecības uzņēmumiem daži valsts
uzņēmumi un viena daļa kooperatīvo uzņēmumu,
kas pašreiz pie mums nodokļu ziņā bauda ievērojamas priekšrocības. Jus zināsat ari, ka tirgotāju
aprindas pret šo apstākli bieži ceļ dibinātas ierunas,
jo ir radīti privileģēti konkurenti. Cik tālu kooperatīvi patiesi neņem peļņu no saviem veikaliem, cik
tālu tie paletina viņu ^pārdodamās vai ražojamās
preces par labu patērētajiem, vēl varētu saprast tādas privilēģijas. Bļetkur peļņa galvenā kārtā aiziet
liela valdes locekļu skaita kabatas, un kur ir nesamērīgi lieli.ta sauktie, tirdzniecības izdevumi, tur
šis privileģētais stāvoklis kooperatīviem būtu grūti
attaisnojams.
!
,
Atgriežoties pie ienākumu nodokļa maksātājiem, jāatzīmē vel viena lieta, un uz to es vēršu deputātu kungu uzmanību, proti, ka nodokļu departamenta ir reģistrēti tikai 1966 pilsoņi, kuru ienākumi
pārsniedz 8000 latus gada. _ Kā jļūs redzējāt, pie
pirrnitejas procentu aprēķināšanas (cik! procentu
katrs maksā no saviem ienākumiem) mēs dabūjām
i sumu līdz 300.000 latu lielu. Pēc departamenta datiem iznāk, ka tādu cilvēku, kuru ienākumi, pārsniedz
8000 latu, ir ne vairāk kā 1966 cilvēki; tādu, kuru
ienākumi pārsniedz 30.000 latus gadā, ir nedaudz vairāk par 100 cilvēkiem. Bez tam;mums jārēķinās ari
ar to, ka eksistences minimums, kas paaugstināts uz
2000 latiem, jūtami atsauksies vispārīgi uz ienākuma nodokļa maksātāju skaitu. Pēc iepriekšējā aprēķina iznāk, ka 1929./30. budžeta gadā ienākuma
nodokļa _maksātāju paliks tikai apmēram 22.000 cil-

vēku. Jāievēro ari tas, ka nodokļu parādi ar katru
gadu pavairojas.

Tiešo nodokļu likmju redukcijas stekas valsts
budžļeta, reducējot auļglstās likmes, varētu šādā vai
tādā veidā kompensēt. Bet, kungi, stāvoklis ir daudz
sarežģītāks ari pašvaldībām. Pašvaldību budžetos

tiešie nodokļi spēlē ļoti svarīgu lomu. Tā piemēram nekustamas mantas nodoklis pagastu pašvaldību budžetiem dod 6,5 miljoni latu gadā, kas sastāda 48,5% no visas pagastu budžetu kopsumas. Personas nodoklis dod pagastu pašvaldībām 4 miljonus vai 32% no visas ienākumu budžeta kopsumas.
Pat apriņķu pašvaldību budžetos, lauku [nekustamas
mantas nodoklis spēlē ļoti svarīgu lomu. Tas sastāda
67% no visas apriņķu pašvaldību budžeta kopsumas,
un piemaksas; pie citiem tiešiem nodokļiem dod tikai
24%. Tādu pat svarīgu lomu minētie nodokļi spēlē
pilsētu budžetos.
Ja piegriežamies jautājumam, kā stāv ar mūsu
tiešo nodokļu sistēmu, tad man jākonstatē, ka pie
mums pastāv pēc vismodernākiem jēdzieniem uzbūvēta tiešo, nodokļu īsistema, kurā ietilpst: progrteisivais ienākuma nodoklis, kapitāla peļņas nodoklis,
nodoklis no īpašumu pārejas citās rokāsnekustamas mantas nodoklis, tirdzniecības un rūpniecības
nodoklis. Beidzot es nevaru neatminēties savā laikā pastāvējušo kaira peļņas nodokli, kas ari taču
pieder pie moderniem, es gribētu teikt, pat vismodernākiem nodokļiem. Tā tad, pie mums katrs ienākuma veids ir padots tādam pat nodoklim, ka vecās kapitālistiskās zemēs. Tādēļ neviens nevarētu
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pārmest, ka mūsu peļņas nodokļu sistēmā nebūtu
pietiekoši ievērots nodokļu taisnīguma princips. Turpretim ir pamatots pārmetums, ka no tautsaimnieciska viedokļa mūsu peļņas nodokļu sistēma nav taisnīga. Tā tirdzniecība un rūpniecība vēl arvien ir
smagi aplikta ar divi nodokļiem: ienākumu nodokli un
tirdzniecības-rūpniecības nodokli. Divkāršā aplikšana
šinīnozarē, k| jau sacīju, sasniedz 36,04% no peļņas.
Tāpat divkārši ir aplikti nekustamie īpašumi: ar nekustamas mantas nodokli un ienākuma nodokli līdz
pat 47,3% no peļņas. Netiek saudzēta ari brīvo profesiju gadījuma (nielundētā) peļņa. Ienākumu nodoklis no. brīvam profesijām pakāpeniski sasniedz jau
24,80%. Ja šeit pievienojam dažādās obligatoriskās
un neobligatoriskās sociālās nodevas, kā: izmaksas
slimo kasēm, par apdrošināšanu pret dažādiem nelaimes gadījumiem, tad redzam, ka peļņas nodoklis
pie mums ir kļuvis par apgrūtinošu kapitāla nodokli,
kā jau agrāk aizrādīts.
Pie tādiem apstākļiem nav brīnums, ka kapitāla
uzkrāšanās Latvijā iet gaužām lēni. uz priekšu, šinī
vietā es gribētu deputātu kungiem sniegt mazu ilustrāciju. Šeit ir diagrama, kurā jūs redzat vairākas
līnijas. Sarkanā līnija attiecas uz Latvijas ienākuma nodokli. Jūs redzat, ka šī sarkanā līnija Latvijā
iet strauji uz augšu un rāda lielāku nodokli nekā
sekojošās citās zemēs. Latvijas tarifs pēc 1922. gada likuma un 1928. gada 14. jūnija noveles ir pirmais,
ko es rādīju. Otrais ir Beļģijas tarifs, kas, lai gan
tuvinās Latvijas likmēm, tomēr ir zemāks. Zemāks
tas ir ari Čekoslovaķijā, Francijā, Somijā un Dānijā.
Tā tad jūs redzat no šīs sarkanās strīpas — šī tabele
ir iespiesta «Ekonomistā» un piesūtīta visiem Saeimas deputātiem —, ka ienākumu nodoklis Latvijā
ļoti smagi gulstas uz maksātājiem. Tāpēc nav brīnums, ka kapitāla uzkrāšanās Latvijā iet ļoti lēnam
uz priekšu.
Šādos apstākļos lai man atļauta maza ilustrācija par kapitālu ieguldījumiem bankās no 1924gada
līdz 1928. gadam. Šeit būs redzams, kā virzījusies
uz priekšu noguldījumu kopsuma.
1924. gadā tā bijusi 83,8 miljoni, 1925. gadā —
97,9, 1926. gadā — 104,6, 1927. gadā — 126, 1928.
gada — 149.2 miljoni. No tiem tekošie rēķini tanī
pašā laikā bijuši šādi: 72,9,81,6,80,8,105,2, 124,0
miljoni. — Beztermiņa noguldījumu ir vel mazāk:
4,9, 6,7, 7,9, 9,6, 13,8 miljoni. — Termiņa noguldījumu ibijis pavisam maz: 6,0, 9,6, 15,9, 11,2, 14,4 miiljoni. Tas ir laikā no 1924. gada līdz 1928. gadam,
pēc kārtas.
Te jāpiezīmē, ka daļa terminēto un neterminēto
noguldījumu ir ārzemju proveniences. Pavisam _Snimalu pieaugumu uzrāda investētais kapitāls akciju sabiedrībās. Nav ko brīnīties par to, jo akciju
sabiedrībās rentabilitāte uzrāda slīdošu tendeci, sakarā ari ko izmaksāto dividendu procents ir mazs —
caurmērā 2,07% 1926. gadā pret 2,27% 1925. gada.
Šī lēnā kapitāla uzkrāšanās Latvijā ir konstatējama ari pēc akciju sabiedrībās investētiem kapitāliem. Uz 1927. gada 1. janvāri pilnīgi iemaksātais
akciju kapitāls sastāda tikai 158.100.000 latu, no kuriem 54% krīt uz ārzemju kapitālu. Par laiku no
1925. gada 1. janvāra līdz 1927. gada 1. janvārim redzam, ka vietējo akciju kapitāls pieaudzis par 16,69
miljoniem latu, bet ārzemju — par 29,34 miljoniem

latu.
Ja ievērojam to apstākli, ka liela dala no minētā
laika sprīdī nodibinātām akciju sabiedrībām' ar _vietējiem kapitāliem ir agrākie fizisko personu uzņēmumi, kas ir pārvērtušies par akciju sabiedrībām, tad
kapitāla pieaugums ir bijis ārkārtīgi niecīgs.
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Tiešo nodokļu nastas pastiprināšana ir iespējama tikai valstīs, kur tirdzniecība un rūpniecība
pārdzīvo ziedu laikus un sastāda tautas ienākumu
galveno (daļu. Pie mums, turpretim), šīs nozares
sastāda niecīgu ienākumu daļu, kā tas redzams no
iepriekšējiem datiem un būs redzams vēl turpmāk.
Es ņemšu salīdzinājumam trīs valstis — Itāliju, Ziemeļamerikas Savienotās Valstis un Latviju. Lauksaimniecība Itālijā dod 32.000.000 liru, rūpniecība —
36.000.000,
tirdzniecība un bankas—75.000.000, tranI
sports, Ibrīvās profesijas, personīgie pakalpojumi un
citi — 17.000.000 liru. Ziemeļamerikas Savienotās
Valstīs lauksaimniecība dod — 9.433.000.000 dolāru,
rūpniecība — 29.371.000.000 dolāru, tirdzniecība un
( bankas — 12.064.000.000 dolāru, transports un viss
cits, kas saistīts ar šiem ieņēmumiem — 7.445.000.000
dolāru, brīvās profesijas un personļgie pakalpojumi
— 11.520.000.000 dolāru. Latvijā lauksaimniecība
dod 523.000.000 latu (pēc 1926. gada novērtējuma),
rūpniecība — 172.000.000, tirdzniecība un bankas —
88.000.000, transports, brīvās profesijas, personīgie
pakalpojumi un citi kopā 128.000.000 latu. . Tirdzniecība un rūpniecība Latvijā tā tad dod 28,6% no visa tautas ienākuma, Itālijā — 51% un Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs — 60%.
Kas zīmējas uz nodokļiem, tad jāaizrāda, ka
S tiem jābūt reproduktīvas dabas, tiem jāiedarbojas
uz tautsaimniecību reproduktīvi. Jo lielākā mēra
šī reproduktīvā iedarbība izpaužas, jp vairāk iespējams nodokļus palielināt, pastiprināt. Turpretim, ja
šīs reproduktīvās iedarbības nav, ' nodokļu nasta
I pārvēršas par smagi jūtamu nodokļu slogu. Ja produktīva saimniecības nozare pārapgrūtiņāta ar nodokli, tad nodoklis līdzinās atsevišķai kapitāla dalās konfiskācijai. Tiešie nodokļi var būt sociāli un
saimnieciski taisnīgi, ja tie skar ieņēmumus, peļņu,
bet ne kapitāla substanci.
Tālāk, kas attiecas uz netiešiem nodokļiem, tad
netiešo nodokļu kopsumas pieaugums izskaidrojams
ar mūsu ārējās tirdzniecības bilances resp. arējas
tirdzniecības apgrozījuma pavairošanos. 1928. gadā mūsu ārējās tirdzniecības bilance izpaudās šādi,
rēķinot vērtību 1000 latos: imports 1927. gada uzrādīja 249.988 latus un 1928. gadā — 308.071 lats;
tā tad plus 58.083 latus. Eksports 1927. gada uzrādīja 221.246 latus un 1928. gadā — 258.714 latus,
tā tad atkal plus 37.468 latus. Bilance bijusi pasīva
1927. gadā par 28,7 miljoniem latu un 1928. gadā —
par 49,3 miljoniem latu.

Arējās tirdzniecības apgrozības kopsuma gada
laikļā augusi no 471,2 uz 546,8 miljoniem latu jeb par
23%. Imports pieaudzis par 58,1 miljonu latu, jeb
23,2% pret 1927. Igadu, bet eksports — par 37,5 miljoniem latu resp. par 16,9%,.
Ņemot vērā, ka mušu arējās tirdzniecības kopapgrozījumi ar katru gadu pieaug, ievedmuitas aprēķināšanai ņemu par pamatu 1928. gadu. Ievedmuitas ieņēmumi ir palielinājušies par 10%, salīdzinot
ar iepriekšējo gadu. Jāievēro, ka pagājušā saimniecības gadā ievērojami pazemināta resp. atcelta ievedmuita veselai rindai patēriņa priekšmetu, kā
dārzājiem, augļiem, labībai un citiem. (Starpsaucieni pa kreisi.) Tas atkarājas no jums. Muitas ar
visu smagumu gulstas uz luksus priekšmetiem.Tās
ir ari aizsargmuitas mūsu rūpniecībai, kas dod darbu
mūsu strādniekiem, apmēram 50.000 cilvēkiem. Es
(
te varētu citēt attiecīgās likmes, bet domāju, ka deputātu kungiem tās ir pazīstamas, un tāpēc velti apgrūtināšu jūsu uzmanību. (Sauciens pa kreisi: «Vai
kvieši ari ir luksus priekšmets?») Es gribētu sacīt,
kvieši ari var būt luksus priekšmets, jo atceros, ka
bērns būdams vairāk ēdu rupju maizi un, paldies
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dievam, esmu vesels. (Starpsauciens pa kreisi: «Vai
fabrikā esat strādājuši?») Kliņģeri māte atveda
reiz pa nedēļu... — Deputātu kungi, kas zīmējas uz
muitām, tad tomēr jāsaka, ka netiešie nodokļi vispār sadalās uz priekšmetiem, kas nepieciešami katram, kas grib eksistēt, un ari uz tādiem priekšmetiem, bez kuriem var iztikt, piemēram tabaku. Nesmēķējiet, iztiksim bez tās! Šņabis — nedzeriet! —
Alus — nedzeriet! Dzeriet ūdeni! (Starpsaucieni pa
kreisi.) Mēs nepiederam pie cilvēkiem, kas ar varu grib dabūt kādu cilvēku paradīzē, n epiederam
pie tiem, kas ar nūju dzen debesīs. (Starpsaucieni
pa kreisi: «Jūs laikam dzerat eļļu?») — Nu tas,
deputātu kungi, bija tā garāmejot. Tagad atļaujiet
man atgriezties pie lietas. —
Pārējie ienākumu posteņi ir samazinājušies. Tā
ienākumi no linu monopola samazinājušies no
1.500.000 latiem uz 1.000.OOOlatu. Tas, stāv sakarā
ar vājo ražu un valdības vēlēšanos maksāt linu ražotājiem pēc iespējas augstākas cenas. Līdzīgi ir
samazinājušies ari spirta monopola ienākumi 1 par
500.000 latiem.
Kopsuma ienākumus ir izdevies samazināt kā
attiecībā uz tiešiem, tā ari netiešiem nodokļiem. Tiešie nodokļi ir samazinājušies par 1.000.000 latu resp,
8% no ienākumu kopsumas. Te būs jāpieskaita prāvie ievedmuitas atlaidumi un nolaidumi; piemēram

ievedmuita pa daļai nolaista dažām no Padomju Krievijas, ievedamām precēm. Šie muitas nolaidumi kalpo kā regulators, noteicot cenas.
Tagad atļaujiet, ka pāreju pie izdevumiem. —
Ja tagad skatāmies, kādiem izdevumu posteņiem laikā no 1926./27. līdz 1929./30. gadam ir bijusi tendence procentuāli pieaugt, tad redzam, ka vislielāko
pieaugumu uzrāda sociālā apgāde un darba aizsardzība, pie kam, pieņemot par 1925./26. budžeta gada
skaitlisko indeksu 100, 1928./29. gadā dabūjam —
154; tas ir pieaugums vairāk kā par 50%. No visas
budžeta kopsumas 1928./29. gadā šis postenis sastāda 9%. Tālāk lielāku pieaugumu uzrāda sanitārā
uzraudzība un tautas veselība, kuru 1928./29. gada
indekss pret 1925J26. gadu ir 130. Izglītībai 1929./30.
gadā ir 118; (saimniecisko nozaru uzraudzībai un
veicināšanai — 118.
Visā šinī periodā samazinājumus uzrāda sekojošie posteņi: pieņemot par
1925.126. gada indeksu 100,dabūjam 1929./30. gadā
valsts parādiem 93, dažādam pārvaldības iestādēm—
49, dažādiem izdevumiem—26 un aizsardzībai — 87.
Tā tad vislielāko samazinājumu rāda valsts apsardzība, kam 1925./26. igadā izdoti 45.000.000 latu. bet
1928./29. gadā — 39 miljoni latu. Nākošais lielākais
postenis ir valsts kapitālu ieguldījumi — 37.000.000
latu jeb23%.
Atgriežoties pie budžeta projekta, jākonstatē,
ka kārtējie izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu
izdevumiem, pieauguši par 7,3 miljoniem latu; apmēram par to pašu sumu mazinājušies ārkārtējie izdevumi. Pēc resoriem izdevumi grupējas šādi —
neuzskaitīšu visus resorus, bet ņemšu tikai tos, kuru
sumas ir lielākas; te būtu minami: izglītības ministrija — 18.000.000, finansu ministrija — 14.000.000,
zemkopības ministrija — 6.500.000, tautas labklājības ministrija — 17.700.000 un kara ministrija —
34.000.000 latu. Tā tad visvairāk pieauguši saimnie-

cisko resoru budžeti.
Finansu ministrijas izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši par. 2,2 miljoniem latu. Tas
izskaidrojams ar ārējā aizņēmuma deldēšanas, procentu pieaugumu, kas iztaisa 1.900.000 latu. Tautas
labklājības ministrijas izdevumi cēlušies par 2,3 miljoniem latu. Šis postenis liekams viscaur uz lauku
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iedzīvotāju ārstēšanas likumu rēķina;, kas prasa 3,5
miljoni latu pret pagājušā gada 1,5 miljoni latu. Kara
ministrijas kārtējo izdevumu pieaugums, no 33,2 miljoni latiem uz 34,1 miljonu latu, uzrāda—kungi, es
lūdzu šo apstākli ievērot — papildizdevumus sakarā
ar gaidāmo obligatoriskā dienesta laika saīsināšanu.
Eventuāli no obligatoriskā dienesta laika saīsināšanas sagaidīja gan izdevumu samazināšanu, bet, kā
jūs redzat, tas ir devis izdevumu palielinājumu, ar
ko ari izskaidrojams kara ministrijas kārtējo izdevumu pieaugums. Tā tad, kā jau aizrādīju, kārtējo
izdevumu pieaugums iet uz sociālās labierīcības un
izglītības rēķina. Administrācijas izdevumu pieaugums nav konstatējams.
Ārkārtējie
izdevumi
grupējas
šjādi: —
izārkārtējos
te
nu
es
uzskaitīšu
visus
devumus par 1929./30. budžeta gadu. — Ārlietu
ministrijas ārkārtējie izdevumi aprēķināti uz 25.000
latu, tieslietu ministrijas — 2500 latu, iekšlietu ministrijas — 120.000 latu, izglītības ministrijas —
435.000 latu, finansu ministrijas — 22.337.000 latu,
zemkopības ministrijas; — 3.300.000 latu (kungi, es
Šeit minu apaļus skaitļus), satiksmes ministrijas —
17.900.000 latu, tautas labklājības ministrijas —
306.000 latu, kara ministrijas — 5.196.000 latu.
Ārkārtējo izdevumu kopsuma ir 49.668.776 lati.
Kārtējo un ārkārtējo izdevumu kopsuma ir 164,9 miljoni latu.
Kā redzam, ārkārtējie izdevumi ir_ palielinājušies zemkopības un satiksmes ministrijām. Zemkopības ministrijai ārkārtējie izdevumi palielinājušies par 800.000 latiem , satiksmes ministrijai — par
1.700.000 latiem. Zemkopības ministrijas ārkārtējo

izdevumu budžeta palielinājums izskaidrojas ar sumu palielināšanu meliorācijai un ūdensceļu regulēšanai, kas prasa 2,7 miljoni pret pagājuša gada 1,7
miljoniem latu. Satiksmes ministrijas ārkārtējo izdevumu palielinājums, proti — par 1.2 miljoni latu,
izskaidrojams ar ceļu izbūvei paredzēto sumu palielināšanu. Ārkārtējo izdevumupostenis citiem_ resoriem, neatkarīgi no valsts grūta, saimnieciska stāvokļa, ir tomēr manāmi sašaurināts. It īpaši tas sakāms par finansu ministriju, kur uzņemts par 7.4 miljoniemmazāk, jopar šo sumu samazināti dažādi aizdevumi, pabalsti, rīcības kapitāli u. t. t.
Parasti vislielāko ārkārtējo izdevumu posteni
sastāda dažādi aizdevumi. _ Normāli šinī postenī bija
18—19 miljoni latu. Pagājuša gada tas sasniedza
pat 42 miljonus latu. Šogad dažādiem aizdevumiem
paredzēti tikai 15 miljoni latu.
Paralēli aizdevumiem iet analogs postenis —
pabalsti sabiedriskām un privatam_ skolām — apmēram 500.000 latu. Šie pabalsti jāuzskata ka permanenti pabalsti skolām, jo dod vienīgo iespēju eksistēt veselam tīklam privāto skolu, norrnak tipa
mācības iestādēm, kuram citādi nebūtu iespējams
pastāvēt blakus valsts skolām, jo pēdējas, t. i. valsts
skolas sedz ar mācības naudām tikai 15_ %—20% mo
saviem izdevumiem. Tā tad, ja nebutu_ pabalstu
privātām skolām, tās nevarētu eksistēt. Pec finansu
ministrijas domām šie pabalsti turpmāk pārvietojami taisni izglītības ministrijas budžeta. Otra pabalstu grupa ir — 800.000 latu pašvaldībām, eku un
jaunbūvju vajadzībām, kā ari deficītu segšanai. Pirmajos valsts pastāvēšanas gados, kad vairāk izpostītas pašvaldības nebija spējīgas atjaunot savas
sabiedriskās ēkas, bija inepieciešams izsniegt viņam
pabalstus šīm vajadzībām. Pec spiedošāko vajadzību apmierināšanas un uzlabojoties dzīves vispārējam līmenim, būtu jāsamazinās ari pabalstiem pašvaldībām. Pašvaldību finansu stabilitāti traucē^ vis-

sesijas

3.

sēde

1929.

gada

19.

apirilī

90

pārējās nodokļu sistēmas un pašu pašvaldību finansu
nestabilitāte. Kā nodokļu atlaišanas, samazināšanas
un atcelšanas gadījumi u. t. t, tāpat ari nastu (Sadalīšana starp valsti un pašvaldībām padara pašvaldību finanses sarežģītas un nestabilas. Šinī ziņa jāķeras pie pašvaldību finansu pamatu solīdākas nodibināšanas un jāvienkāršo viņu naudas attiecības ar

valsti.
Trešā pabalstu grupa ir — pabalsti kara izpo^stītiem un jaunsaimniekiemēku celšanai — 600.000
latu. Pārējie posteņi ārkārtējā finansu ministrijas
budžetā ir citu resoru vajadzībām paredzētie kredīti : sabiedriskiem darbiem — 0,9 miljonilīdz 1 miljonam latu, pamatkapitāliem valsts uzņēmumos —
1,3 miljoni līdz 1,7 miljoni latu, galvenā kārtā ilgtermiņa aizdevumu bankām; sakarā ar statūtos noteiktām attiecībām starp pamatkapitālu un aizdevumu kopsumu, ja palielinās aizdevumu kopsuma,
jāpalielina ari pamatkapitāls.—Rīcības kapitāli valsts
uzņēmumos pamazinās. 1925./26. gadā tie bija 1,9
miljoni, bet šī gada budžetā tikai — 0,9 miljoni Jātu.
Tie turpmāk vēl jāsamazina. — Pēdējais lielākais
postenis ir ostu izbūves krediti, kam šogad parier
dzēts 1.000.000 latu. Šīs vajadzības būtu apmierināmas vairāk ar asignējumiem, nekā ar kredītiem, lai
pilnā mērā mēs varētu izmantot Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa priekšrocības.
Beidzot šo pārskatu, gribētos rezumēt, ka tagad
Saeimas izlemšanai iesniegtā budžeta svarīgākas
īpatnības ir tādas, kas iziet uz tiešo nodokļu nastu
samazināšanu un netiešo nodokļu relatīvu reducēšanu, kā ari uz izvairīšanos no administratīvu izdevumu pavairošanas. Kā jau minēju, netiešie nodokļi
ir reducēti par veseliem 8% no kopsumas. Trīs svarīgākie posteņi ir lini, .spirts un muitas, kas uzjada
plašākām masām labvēlīgākus rezultātus nekajenriekšējā Igladā. . Pirmie 2 posteni lir samazināļušies skaitliski, blēt pēdējais, muitas, — relativi.Jevedmuitas kopieņēmumu pieaugšana kompensējas
ar muitas likmiiu atlaišanu plašu masu patēriņu
priekšmetiem. Valdības iesniegtais budžets ar 162,1
miljonu latu kopsumu budžeta komisijā ir palielināts.
Jāaizrāda, ka samazināt valsts, budžetu valdībai! vienai pašai nav pa spēkam. Šeit jāiet kopa ar Saeimu
un jāievēro, ka izdodot jaunus likumus, kas prasa izdevumus no valsts, jārēķinās ar tiem ienākumu avotiem, no kuriem šos izdevumus varētu segt. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt tādāstavoklī, ka
uzliek par pienākumu līdzekļus sagādāt, bet ienākumu mums nav.
Kapitāla trūkums mūsu zemē ir tik liels, _ ka tā
saucamo miljonāru un bagātnieku, kuri varetu_ jo
lielā mērā maksāt tiešos nodokļus, mums patiešam,
diemžēl, nav. Un visa tā lielā cīna pret kapitālismu
mūsu zemē, savā ziņā, var izvērsties nan cīņu ar
vēja dzirnavām. (Saucieni pa kreisi: «Klau, klau!»)
Jāievēro taču, ka strādnieku labklājība var pastāvēt
tur, kur ir augsti attīstījies kapitālisms. (Sauciens
no vietas: «Varētu jau par latu strādāt; bet tagad
jāstrādā par 50 santīmiem»!) — Vai jūs strādājat par
50 santīmiem? (K. Lorencs no vietas: «Es esmu
strādājis!») Es par vēl mazāk. Jūs mani par maz
pazīstat, tāpēc tas nav nekāds brīnums. (Starpsaucieni.) Toreiz man bija labāka dūša nekā jtagad.
(Starpsaucieni. K. Lorenča starpsaucieni.) Jūs ari
mana sabiedrība, Lorenča kunlgs. Man ir tas gods

šobrīd...
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Sarunas lūdzu pārtraukt.
Finansu ministrs A. Petrevics (turpina): Kā lai
valdība samazina budžetu, ja Saeima pieņem liku-
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mus un noteic sakarā ar šiem likumiem noteiktus izdevumus. Ar katru gadu šie izdevumi palielinās. Es
ņemšu tikai kā piemēru, kādas nastas uzliek budžetam sociālā apgādība. 1928./29. budžeta gadā, piemēram, bija paredzēts ierēdņu un karavīru pemsijām
1.938.000 latu, lauku iedzīvotāju ārstēšanai —
2.500.000 latu un sabiedriskiem darbiem — 893.436
latu. Tagad šie izdevumi ir stipri palielinājušies.
Šogad tās ,sumas ir: ierēdņu un karavīru pensijām
— jau 2.420.000 latu, lauku iedzīvotāju ārstēšanai—
3.470.000 latu, sabiedriskiem darbiem — 1.000.000
latu. Par trīs budžeta gadiem šie trīs sociālās dabas izdevumu posteņi uzrāda 4.500.000 latu palielinājumu resp. par 300%. Tādēļ no valdības var gan
prasīt, lai tā gādā ienākumus likumdošanas realizēšanai, bet grūti prasīt, lai viņa ar saviem spēkiem
vien samazina izdevumus.
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daudz vairāk, ja vien to atvēlēs mušubudžeta līdzekli.
Kas zīmējas uz rūpniecību, tad rūpniecība mums
tāpat veicināma, jo_ vairāk tāpēc, lai mēs paši savā
zemē varētu apstrādāt mūsu dabīgās izejvielas, lai
no Latvijas neizvestu neapstrādātus kokus, linus etc.
Tā tad dabīgās rūpniecības nozares katrā ziņā vei-

cināmas.
Tikpat svarīgs postenis kā rūpniecība ir mūsu
darba .spēks. Valdība tur par savu pienākumu konstatēt, ka viņai nav nolūka samazināt izdevumus sociālai apgādei, blēt te izdarāma reorganizācija sumu

sadalīšanas un tērēšanas ziņā. Ar to es negribētu
teikt neko sevišķu,, bet gribu aizrādīt, ka mūsu sociālie likumi jzstradati mušu valsts tapšanas laikmeta, un tapecjte var būt ieviesušās kļūdas, kas ar
laiku būtu novēršamas.
_ Kas zīmējas uz tirdzniecību, tad man gribētos
atzīmēt, ka ja piegriežamies datiem, ko citēju par
Itāliju un Savienotām Valstīm, kādas sumas tur
dod tirdzniecībai, — tad var teikt, ka ari tā ir svarīgs faktors valsts dzīvē. Labi attīstīta tirdzniecība
ir augstas kulturaspakāpes pierādījums. Pie mūsu
satiksmes mes citādi nevaram iedomāties, kā labi
organizētu tirdzniecisko aparatii. Ir laiks pazust
ieskatam, ka tirdzniecība ir spekulatīva nodarbošanās, ka tā ir nevajadzīga saimnieciska nozare un
ka katra pelņa, ko gūst tirgotājs, ir spekulācijas rezultāts. Mēs zirnam, ka tos produktus, kas jāeksportē uz ārzemēm,, mēs nevaram citādi eksportēt, kā
ar tirgotāju starpniecību. Tāpat tas ir ari ar ražo-

Varētu teikt, ka valdība var samazināt administratīvos izdevumus. Parasti sūdzas, ka lielu naudu
izsviežot milzīgā ierēdņu aparāta uzturēšanai. Tautas labklājības ministrija vairākkārt ir publicējusi
datus par ierēdņu skaitu. Pēc tiem iznāk, ka Latvijā ierēdņu ir ap 43.000 cilvēku. Bet tautas labklājības ministrijā šis skaitlis ir ari sīkāki analizēts, kas,
diemžēl, mazāk pazīstams plašai sabiedrībai. Šī
tuvākā analizē rāda, ka ierēdņu, vārda techniskā nozīmē, nav vairāk kā ap 15.000 cilvēku; visi pārējie
ir dažādi katootāji un strādnieki valsts uzņēmumos
un darbos. (K. Balodis no vietas: «Vajalga šos skaitļus aklātībā pasludināt!») — Vai tie profesora kungam tik grūti pieejami? (K. Baloža starpsauciens.)
jumiem., ko ievedām no ārzemēm. Tanīs gadījumos,
— Gribu apstāties pie šī jautājuma tuvāki. Par iekad
ražotājs un patērētājs var iztikt bez tirgotāja,
rēdņiem' man jāsaka, ka viņi patiešām ir slikti atstarpnieks
ari nav vajadzUgs. Bet ir tādas nozares
algoti un par viņu stāvokļa uzlabošanu ir jādomā.
tirdzniecībā, kur bez kādas starpniecības iztikt nav
Ja ņemam' tikai šo skaitli — 15.000 cilvēku —, tad
es domāju, ka patiešām ir iespējams atrast izeju šai iespējams. Tāpēc, es domāju, ir laiks atsacīties no
tā ieskata, ka tirdzniecība ir kāda ļauna parādība
lietā, it sevišķi, ja mēs varētu domāt par darba laivalsts saimniecībā.
ka pagarināšanu par vienu stundu. (Saucieni pa kreiNoslēdzot savu budžeta analīzi, es gribētu kon—
vidnl?»)
par
«Tik
jau
si:.
strādājat mazāk
Jūs
6 'Stundām! (Sauciens no vietas: «Laiski! Nemaz statēt, ka valdība un it sevišķi finansu ministrija pienestrādā, snauž tikai!») — Vajaga skatīties uz šo liks visas pūles, lai veicinātu tās mūsu valsts saimlietu ar vaļējām acīm. Es gribu konstatēt, ka tie nieciskās nozares, kas ir mūsu valsts un ari privāto
uzņēmēju balsts. Ar to es savu analīzi nobeidzu um
Latvijas ierēdņi, kam ir ģimene, un tie, kas savu
pienākumu sajūt augstu, jau tagad strādā vairāk kā lūdzu augsto namu pieņemt budžetu, kādu to iesnie6 stundas,
ar
varu
bēgdami
no
tās
6 gusi budžeta komisija. (Aplausi.)
laukā,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
stundu ' paradīzes
lai tikai dabūtu darbu,
Rudevicam.
kur varētu nopelnīt līdzekļus savai eksistencei. Es
esmu pārliecināts, ka tie lojāli sagaidītu ari tādu
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kunjaunievedumu, kā darba laika pagarināšanu par viegi! Skaitļi budžetā, bez šaubām, reprezentē zināmu
nu stundu, bet aliglas paaugstināšanu tādā mērā, ka
viņi tiktu nodrošināti ar savu ģimeni. (K. Bāloša
starpsauciens.) Ari tās baumas, pēc mana ieskata,
ir maldīgas, ka mūsu ierēdņi slikti strādājot. Cik
man ir bijis iespējams novērot, kā privātai personai,
tāpat savā tagadējā darbā, tad es varu konstatēt, ka
mūsu ierēdņi strādā visumā apmierinoši un atsieivišķos gadījumos, kur kāds no viņiem ir bijis laisks
un nav izpildījis savu pienākumu. , tas ir atlaists no
darba.

Ja atgriežamies pie jautājuma, no kurienes nāk
mūsu ienākumi, kas ir tie avoti, kur varam smelt
savus ienākumus, tad jākonstatē trīs lielas saimnieciskas nozares: lauksaimniecība, rūpniecība — tirdzniecība un transports. Vispirms, kas zīmējas uz
lauksaimniecību, tad bieži pārmet, ka lauksaimniecība mūsu budžetā esot pārspīlēti pabalstīta. Es gribu
sacīt, ka mēs nekad nevaram aizmirst to, ka lauk'- "-imniecība mumis dod vairākus eksporta produktus:
. viestu, linus, bekonu, kokus. Un tāpēc ir saprotams, ka mūsu budžetā lauksaimniecībai piegriezta
-evišķa vērība. Lauksaimniecība veicināma vēli

interešu cīņu starp dažādiem mūsu tautas slāņiem
un gulstas uz plašām tautas masām diezgan smagi,
kaut gan ne uz visiem vienādi, samērā ar viņu spējām. Tāpēc ari ir dibināta tiesība katrai no šīm sabiedriskām šķirām, kuras maksā nodokļus un kuras
dod ienākumus mūsu budžetam, jautāt, kādu politiku
viņas ar to atbalsta, kādai politikai tiek upurētas šīs
prāvās naudas sumas, kas paredzētas mūsu budžetā.
Mēs, sociāldemokrātu frakcija, jautājam to, izejot
no strādnieku šķiras viedokļa.
Vispirms strādnieku šķiras galvenais saimnieciskais pamats, vienīgais viņas .saimnieciskais ienākums, kā jūs zināt, ir darba alga. Vai pilsoniskā valdība, kas nosaka šo viņas ienākumu avotu, kas uz
to atstāj savu iespaidu, veicina apstākļus par labu
strādnieku šķirai, vai par ļaunu ? To mēs redzēsim,
tiklīdz piesikarsimies strādnieku šķiras saimnieciskam stāvoklim. Kas nosaka strādnieku šķiras algas? Tie ir vispirms tie apstākļi, kādos viņa: jācīnās par savas algas līmeni; tas ir rūpniecības stāvoklis un darba tirgus, kādā tā atrodas; tā ir dzīves
dārdzība, kas prasa vairāk vai mazāk no viņas ie-
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nākumiem,, uzturam un nepieciešamām dzīves vajadzībām; ta ir nodokļu politika, muitas politika; tas
ir bezdarbs.

Paskatīsimies tagad, ar kādu politiku attiecībā

uz visam šimparādībām', ar kurām stāv ciešā sakarā
darba alga, nodarbojas pilsoniskā valdība, kuras
budžets mums šogad un daudzus citus gadus likts
priekša. Pats par sevi saprotams, ka mūsu strādnieku algas ir zemas, bet šīm zemām algām, nāk klāt
jauni apstākļi, kas šīs zemas algas nospiež uz vēl
zemāka līmeņa. Šie jaunieapstākli ir augošā dzīves
dārdzība un ari mušu rūpniecības lēnā attīstība, kas
ari zināma mēra pasliktina strādnieku jau tā sliktos
apstākļus. Ari tiesiskie apstākli, kādos atrodas mūsu_ strādnieki ciņa par savam akām un saimniecisko
stāvokli, ir pavisam neapmierinoši.
Ja nu paskatāmies, kā tagadējā pilsoniskā valdība izturas pret strādnieku algu cīņām, pret strādnieku saimnieciskiem streikiem', arodbiedrībām un
strādnieku saimnieciskām organizācijām', tad varam
atbildēt ļoti īsi, proti: tagadējās valdības izturēšanās
ir tikai negatīva, tikai ļauna pret visiem šiem apstākļiem. Tagadējā valdība, tagadējā koalīcija un
vairākums šeit Saeima veicina katru apstākli, kas
varētu nelabvēlīgi atsaukties uz strādnieku algu
cīņām. _ Ka z_inams,_pastāv — ne atklātā veidā, bet
noslēpta veida, — rūpniecības sindikāti. Pret šīm
nelegālam organizācijām valdība nebūt nedomā cīnīties, jo viņa zin, ka šie nelegālie sindikāti, kā jau
teicu, panāk strādnieku algu nosišanu). Valdības
uzdevums Igjan būtu sargāt strādniekus pret šādiem
uzbrukumiem un palīdzēt uzlabot viņu dzīves ap-

stākļus, neļaujot nosist algas.
Tas pats jāsaka ari attiecībā uz darba laiku. Kā
mes zinām', tautas labklājības ministrijā pastāv darba
inspekcijā. Kaut gan šī darba inspekcija nav strādnieku inspekcija, tomēr tiek aizrādīts, ka šī iestāde
būtu likvidējama. Ir pat runa par to, ka būtu likvidē ja.ma _ visa. tautas labklājības ministrija, kurā sakoncentrēti 1pavedieni par darba aizsardzības jautājumiem' , un tāpēc tā tiek apkarota uz visnāvīgāko,
lai nebūtu itin nekādas kontroles par strādnieku izmantošanu. Protama lieta, ka tas labvēlīgu iespaidu
uz strādnieku algām un viņu ienākumiem atstāt ne-

var.
Tālāk — dzīves dārdzība. Nevienam taču nebūs noslēpums, ka dzīves dārdzība lielā mērā ir augusi, gan pateicoties tam, ka mums ir bijis posts un
neraža, gan ari pateicoties daudziem citiem apstākļiem. Bet kur ir tā valdības politika, kas būtu spērusi kaut kādus ievērojamākus soļus dzīves dārdzības mazināšanai? Tas, ko varēja un ko vajadzēja
darīt, bija muitas samazināšana un atcelšana pārtikas vielām un nepieciešamiem patēriņa priekšmetiem. Kaut gan te ministra kungs runāja par to, ka
uz laiku kaut kas it kā esot darīts tomēr tas ir

loti maz un ne mazākā mērā nelīdzinās tam, kas da-

rīts citām šķirām, piemēram, lauksaimniekiem nodokļu atcelšanas un visādu nastu atvieglošanas ziņā.
Kas attiecas uz rūpniecības veicināšanu, uz tiem
līgumiem', kam vajadzētu būt par pamatu šīs rūpniecības veicināšanai, tad mēs zinām, kā gāja ar_ šo
hgumu slēgšanu, kam vajadzēja sagādāt mūsu rūpniecībai darbu un veicināt tās attīstību. Līgumu ar
Krieviju mūsu pilsonība uz nāvīgāko apkaroja, neskatoties uz to., ka tas dod mūsu rūpniecībai darbu
un zināmus apgrozījumus tirdzniecības un rūpniecības laukā. Tomēr mūsu pilsonība vienmēr ir bijusi
pret to, viņai tas nav bijis vajadzīgs.
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Kas attiecas uz vienu loti svarīgu faktoru —
bezdarbu, tad, ja vēļ var sacīt, ka pastāvot pastiprinātam bezdarbam' kādi līdzieikli ir ziedoti, tie nav doti labprātīga, bet tikai pēc tam, kad strādniecība pati tos izkaroja visniknākā cīņā. Jā nebūtu šīs cīņas
un prasības no pašu strādnieku puses, ja nebūtu šīs
demonstrācijas un uzstāšanās ari Saeimā, tad droši
varam ticēt, ka bezdarbnieku stāvokļa atvieglošanā

būtu darīts uz pusi mazāk nekā tiešām ir darīts.
Ja ņemam atsevišķi laukstrādniekus, tad ari te pēdējā laikā redzam vienu diezgan labi pārdomātu uln
konsekventi realizētu laukstrādnieku algas nosišanas politiku, i Mūsu pilsonība, sevišķi lauksaimnieki un zemniekusavienība uz laukstrādnieku algām
skatās ka uz pārmērīgi augstām. Neskatoties uz
lielo bezdarbu mūsu pašu zemē, mākslīgi 1izved ārzemju strādnieku ievilināšanas politiku, tādā kārtā
vairojot liekās darba rokas, lai mūsu strādniekiem
būtu konkurence, lai viņiem nosistu algas. Otrkārt
posts, par ko tik daudz ir runāts, sakarā ar plūdiem
un neražu ir pamudinājis pilsonisko koalīciju ar loti
devīgu roku atvēlēt; līdzekļus — gan 43.000.000 latu,
gan 9.000.000, gan 2,000.000 latu apmērā šī posta
apkarošanai um' novēršanai .^uksaimniecība. Bet
šis posts atkal galvenā kārtā tiek uzvelts laukstrādniekiem, samazinot darba algas. No iesniegtām pabalstu sumām lauksaimniekiemlaukstrādnieki nedabū
nieko, bet viņiem samazina vēl algas. Tāds ir strādnieku saimnieciskaisstāvoklis.Bet tagadējās valdības
koalīcija šādos apstākļos apkaro streikus,necīnās pret
dzīves dārdzību, veicina uzņēmēju savienības, strādnieku tiesības apkaro visādiem administratīviem līdzekļiem, neķeras pie bezdarba apkarošanas un bezdarbnieku nodrošināšanas, veicina laukstrādnieku
ievešanu no ārzemēm, apkaro darba inspekcijas, kas
grib kontrolēt strādnieku apstākļus. Vārdu sakot,
tagadējā koalīcija sekmē un atbalsta visus apstākļus,
kas veicina strādnieku, sevišķi laukstrādnieku, algu nosišanu, un izrāda savu nelabvēlību visiem tiem,
kas strādniekus glrib pasargāt no algu nosišanas.
Ja jautājam tagadējai valdībai, ko viņa dara
strādnieku šķiras labā sociālā ziņā, tad redzam, ka
stāvoklis ir loti bēdīgs. Strādnieku stāvoklis vēl nav
nokārtots, ja pasaka, ka strādnieks nopelna savu
algu un ar to viņš var dzīvot. Strādnieks pelna tikai
tik ilgi, kamēr viņš ir darba spējīgs. Viņš sāk pelnīt
tad, kad ir pieaudzis, uln pelna tikai tik ilgi, kamēr _ir
vesels un kamēr nav tik vecs, ka nevar vairs strādāt. Strādnieks ir nodrošināts, ja tā var teikt, tikai
tik ilgi, kamēr ir vesels, kamēr viņš var strādāt, gut
ienākumus; bet tagadējos apstākļos šie ienākumi ir
tik mazi, algas ir tik mazas, ka strādniekamnav iespējams kaut ko ietaupīt un sakrāt ne savas ģimenes
uzturēšanai, ne nodrošināšanai slimības gadījumā un
kas
vecuma dieinās.
Ja paskatāmies uz to, vai
ir darīts, lai novērstu šo strādnieka sociālo risku,
tad jāsaka,ka Mekas nav darīts, un to, ko strādnieki ir
iekarojuši savās cīņās pēc revolūcijas, tagadējā pilsoniskā valdība tikai vēl apdraud. To jūs piemēram
redzat no tām pašām sumām', kas nodrošina strādniekus slimības gadījumos. Pret tām koalīcija vēršas vienmēr un gatavojas vienmēr šīs sumas atņemt
un samazināt. Nekādus jaunus likumus, piemēram
par strādnieku nodrošināšanu bezdarba gadījumā,
vecuma gadījumā, vai citādi, tagadējā koalīcija nedomā izdot, bet gan vienmēr katrā savā lapā, katrā
savā runā vaimanā par sociāliem likumiem, ka mēs
esam par tālu aizgājuši, ka jāiet atpakaļ. Tāda ir
viņas sociālā politika.
Ja pielgtriežamies jautājumam, ko tagadējā pilsoniskā valdība spēj dot politiskā ziņā strādniekiem
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tad jāsaka: kopš tagadējā valdība deklarēja — kas
jau ari agrāk bija skaidrs un praksē novērots—, ka viņas politikas pamatos, iekšējās politikas pamatos stāv
jautājums par tā saukto «stingro roku», stingro administratīvo varu, tas ir pamatjautājums, uz kā balstās visa mūsu valdības iekšējā politika. Tālākais—
cīņa ar komunismu, ir tikai šīs politikas motivs.
Tamdēļ vajadzīga tā stingrā roka un stingrā administrativā vara, varētu teikt, pat patvaļa. Aresti,
konfiskācijas, aizliegumi un policijas pipkas — tie
ir šīs politikas līdzekļi un prakse. Um beidzot ir ari
sava ideoloģija visam tam, ko pie tagadējās pilsoniskās koalicijas un viņu atbalstošām partijām ar pilnu tiesību varētu nosaukt ar latviešu vārdu «atpakaļrāpulība» , jo nekad tik neganti kā talgad mūsu
pilsonība nav noliegusi un nozākājusi revolūciju, kas

kam ir līdzekli sūtīt savus bērnus tālāk izglītoties,
līdz vidusskolai, vai pat līdz augstskolai, konservatorijai vai mākslas akadēmijai, tiem piemaksā 200
līdz 300 latus gadā, bet tie nabadzīgākie, šie 160.000
bērini, kuru nospiedošais vairākums nāk no nemantīgām šķirām, saņem 30 līdz 40 latus gadā, Protama
lieta, tas noved pie tā, ka tā politika, kas atspoguļojas budžeta skaitļos, praksē ir tāda, ka liels daudzums no nemantīgoaprindām nevar sūtīt savus bērnus skolā, neskatoties uz to, ka skola ir brīva, jo viņiem nav līdzekļu, ar ko sagādāt apģērbu un apavus, mācības līdzekļus u. t. t. Strādnieks nevar atraut savu bērnu no tekošā darba, jo citādi tas paliek

taisni viņai ir devusi varu rokās. Tagad viņai tā
nav vajadzīga, tagad viņa sviež pār bortu visas tās

šiem tautas tumsības veicinātājiem, ar tiem pašiem,
kas gadu simteņus valdījuši kopā ar vācu muižniekiem par latvju tautu, kas piekopusi tautas apspiešanas politiku, kas cara laika skaitījuši aizlūgšanas
par Romanovu cilti un. kas tagad, varbūt, ar lielām
mokām var izdabūt pār lūpām vārdu «demokrātiska
republika» . Bet lai nu foūtu kā būdams ar to demokiatisko republiku, es tikai gribēju teikt, ka baznīckungi cenšas stiprināt tās pašas idejas, ko viņi sludināja cara laikā. Mācītāju kungi tagad uztraucas.
Bet vai jūs varat apgāzt kaut vienu no šiem manis
minētiem faktiem? (Starpsaucieni.) To, ko agrāk
sauca par baronu un kungu baznīcu, jūs tagad esat
nokrustījuši par tautas baznīcu, bet to pašu politiku,
ko agrāk piekopa pret strādniecību muižniecība, tagad j ū s cenšaties vērst pret strādniecību. Ar nosaukumu lieta negrozās ne mazākā mērā, jo jūs esat
tie paši. (Starpsaucieni. Troksnis.)

idejiskās vērtības, kas ir radušās taisni brīvības

cīņās par Latvijas demokrātiju un revolūciju. Tagad
viņa noliedz visu. Viņa ir loti īsredzīga. Un viņa ilgojas pēc iekārtas, ko šinī laikmetā mēdz apzīmēt
par fašistisku. Ja lasām koalicijas noteicošo partiju
laikrakstus, tad sastopam tur fašisma slavēšanu un
demokrātijas un revolūcijas nozākāšanu un apkarošanu. Tā ir tā noskaņa, tas tonis, kas ir tagadējā
pilsonības politikā.
Es gribu teikt, ka viņa ne tikai ideoloģiski cīnās par fašismu pret demokrātiju, bet viņa Igādā ari

par reāliem cīņas līdzekļiem, jo kas tad cits ir mūsu
aizsargu organizācija, kas ir bruņota šķiras organizācija un ko ar visiem līdzekļiem atbalsta pilsoniskā
valdība un partijas. Kādā garā tiek audzināta mūsu
armija? Vai ne tādā, ka viņu spiež aizmirst, ka Latvija saucas demokrātiska republika? Viņai tiek
iekalts, ka demokrātiskā republika ir naidīga pilsonībai. Tāpat izlase, kas notiek mūsu armijas virsniecībā, šī jaunā paaudze — kas tā ir? Tā ir jauna
fašistupaaudze. Skolās, kur virsniekiem māca stratēģiju, māca ari kā pie gadījuma apkarot demokrātisko iekārtu, kā ienīst, kā nicināt šo demokrātisko
iekārtu. Kas ir cienījamie vīri mūsu armijas rindās,
kādi ģenerāļi? Cienījami ir tie, kas saka, ka parlaments un Saeima ir neatbildīgs pūlis, pret ko armijai kādreiz būs jāuzstājas un jācīnās. Kas ir lielākie nacionālie censoņi? Tie, kas iziet armijas
priekšā un nozākā Saeimu, nosaucot to par «mēslu
kasti», kas necienīgi izsakās par demokrātiskās varas nesējiem, neizslēdzot pat pilsoņus. Te mēs redzam tendenci, kas ir mūsu iekšējās politikas pamata, un kas reizē ar to gatavo praktiskus līdzekļus savas šķiras politikas realizēšanai.
Ja paskatāmies mūsu kultūras un izglītības politikā — ko tur redzam? Kādu politiku propagandē
ar tiem līdzekļiem, kas pēc sava nosaukuma ziedoti
izglītībai? Vispirms, kaut gan nav mans nolūks
operēt ar skaitļiem, bet pakavēties pie budžeta vispārējas politiskas puses, gribu tomēr aizrādīt, kā valdība pabalsta izglītību.
Mūsu augstskolu, mūsu vidusskolas un dažādas
citas augstskolai un vidusskolām līdzīgas skolas viņa atbalsta ar tikpat lielu sumu šilnī budžetā, kā visas dažādās obligatoriskās pamatskolas. Ja paskatāmies tuvāk, kādas aprindas un kādi skolnieki ietilpst atbalstāmo skaitā, tad redzam, ka augstskolu
un vidusskolu skolnieku skaits ir apmēram 30.000.
Obligatorisko pamatskolu skolnieku skaits turpretim
ir 159.000, vai, apaļos skaitļos rēķinot, 160.000. Ir
liela starpība starp 30.000 un starp 160.000. Šiem
-(-.000 augstskolu un vidusskolu audzēkņiem, šiem
ar maz izņēmumiem, turīgāko vecāku bērniem, tiem,

bez uztura.
Bet tas vēl nav viss! Mēs novērojam, ka taga-

dējā koalīcija ir blokā ar mūsu baznīcas tēviem, ar

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu netraucēt!
A„ Rudevics (turpina): Es gribētu jautāt, vai jūs,
pilsoņu kungi, aiz pārliecības sludināt šo tumsību
tautas masās. Vai jūs paši ticat tam, ko jūs sludināt?
Man liekas, ka nedaudz gadus atpakaļ neviens pilsonis nebaidījās atzīties, ka viņš nav ticīgs, ka viņš
nav reliģiozs; bet tautai tā tumsība ir vajadzīga. Un
ko mūsu valdība dara savā budžetā ? Mūsu valdība
savā budžetā pabalsta baznīcas. Es atceros vēl tos
laikus, kad mūsu Saeimā, kaut ari te ir pilsonisks
vairākums, mēs tomēr gadu no gada dabūjām vairākumu, lai (gāztu cauri šo tumsības atbalstīšanu;
bet tagad mūsu pilsonība, kopš viņa ir sākusi nozākāt visu savu revolucionāro pagātni, ir iekritusidziļā baznīcas tumsā un krīt ceļos šīs vecās apspiešanas mācības priekšā. (Sauciens no vietas: «Baznīca nes gaismu!») Ko katrs saprot zem gaismas!
Mēs zem gaismas saprotam kultūru un izglītību; jūs
laikam saprotat kaut ko citu; jūs zeim šīs gaismas
saprotat tumsību.
Tanī pat laikā, kad jūs baznīcai ziedojat diezgan
prāvus līdzekļus, ārpusskolas izglītībai, kurai taisni
jācīnās ar tautas tumsību un kurai jāveic tas darbs,
ko jūs ar savu šķiru budžetu neveicat un nevarat
veikt, jūs savā budlžetā neziedojat ne kapeikas.
Jums kultūras prasībās ir sava kliķes politika. Savā
laikā jums, pilsoņu kunlgi, bija tāda politika, kā jūs
teicāt: ne kapeikas miiioritatu kultūrai, teātriem,
skolām u. t. t., vajaga dot tikai nacionālai kultūrai,
nacionālai lietai. Tāda politika jums bija kādreiz.
Tagad tā ir gluži pretēja, proti — nevienu kapeiku
latviešu teātriem un ārpusskolas izglītībai, bet tikai
— minoritatu teātriem! Ja jūs paskatāties savā budžeta, tad redzat, ka tur ir noteikti pabalsti vācu,
krievu un žīdu teātriem, bet latviešu nacionālam
teātrim m strādnieku teātriem šādu pabalstu nav.
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Ka to varētu izskaidrot? Protams, sociāldemokrāti
nepiekrita, kad jus teicat: nost ar minoritatu pabalstiem', visu vajaga dot tikai nacionālismam. Bet mēs
nevaram, piekrist ari tam, ka jūs tagad gribat dot
visu tikai minoritatu teātriem un — nost ar latviešu
teātru pabalstīšanu. Mēs neprasām nekādas privilēģijas ne nacionāliem teātriem', nedz ari minoritatu
teātriem, un tāpēc mums ari ir iemesls runāt par šo
jautājumu. Visa šī rīcība pierāda tagadējās, koalīcijas politikas nekonsekvenci šinī ziņā. Savā baznīcas_ politikā jūs esat aizgājuši jau tik tālu, ka pabalstāt ne tik vien oficiālas baznīcas, bet sākat pabalstīt ari dažādas 'sektes. Jūs esat piešķīruši zināmas naudas sumas ari baptistiem, kas līdz šim nebija.
Tāda, lūk, ir tā jūsu politika pret strādniekiem.
Varbūt jūs nāksat rn teiksat. ka jūs nebūt negribat
būt pret strādnieku pabalstīšanu, jūs negribat būt
pret visiem nodrošinājumiem u. t. t, bet tas, lūk,
prasa lielu naudu. Zīmējoties uz naudu, jāsaka, ka
tas atkarājas no tās politikas., ar kādu jūs nodarbojaties, un vispār, kā jūs iekārtojat savu budžetu. Budžets, lūk, ir tāda lieta, kas neatļauj sevi grozīt tad,
ja nav grozīta visa politika. Tā tad vispirmām kārtām ir jāgroza visa saimnieciskā politika, un tikai
tad var_ ķerties klāt pie budžeta grozīšanas. Pašreiz
jūs redzat tādu politiku, ka lieli līdzekli tiek izsviesti
valsts drošībai; tur aiziet milzīgas sumas gan armijai, gan policijai, tiesām, cietumiem un vispār administratīvām iestādēm, kas prasa veselu trešo daļu
no visa valsts budžeta. Protama lieta, ka ar šādu
savu politiku jūs nevarat strādnieku šķirai itin neko
dot.
Ja jūs pret strādnieku šķiru uzstājaties aci pret
aci un zobu pret zobu tiešā frontē, tad jus uzstājaties ari pret pārējām darba laužu masām, bet darāt to vairāk pa aplinkus celiem_ un ar veikliem ap
stūri apvešanas paņēmieniem. Jūsu politika ir naidīga ari visai darba zemniecībai,_ visiem jaunsaimniekiem. Tā ir naidīga ari plašākiem inteliģences
slāņiem, un, kā tas izpaužas sevišķi pedeja laika,
tā ir naidīga ari visiem bijušiem Latvijas brīvības
cīnītājiem. Bet to jūs mēģināt izdarīt pa aplinkus
ceļiem, zināmā mērā slēpjoties aiz stūra. Jus padarāt nodokļu politiku viņiem netaisnīgu. Apliekot jaunsaimniekus ar nodokļiem un uzkraujot viņiem saimnieciskas nastas, jus to izdarāt tāda kārtā, ka īpašumu novērtēšanā nodoklu_ maksāšanai jūs jaunsaimnieku īpašumus novērtējat samēra
augstāk nekā vecsaimnieku īpašumus. Tāda kārta
nodokļu nasta jaunsaimniekiem iznāk nesamērīgi lielāka. Kas attiecas uz pludos un no neražas cietu-
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administratīvu varu. To jūs ar savu pipku politiku
esat realizējuši ar uzviju. Solīja apkarot visādus
pretvalstiskus elementus. Pakavējieties pie faktiem
un datiem, un jūs redzēsat, ka par pretvalstiskiem
elementiem atzīst visus tagadējāspilsonības pretiniekus, un pret tiem nesaudzīgi cīnās. Tanī pašā sakarībā man jāaizrāda, ka deklarācijas tā dala, kura
bija runa par baznīcas respektēšanu un ievešanu
skolās blakus kulturālai izglītībai, _ir realizēta uz
visstingrāko. Turpretim, ja painteresējamies par jautājumu, kā valdība pilda to savu solījumu deklarācijā, ka agrārās reformas jautājuma valdība gadās
par tās sekmīgu novešanu līdz noslēgumam, pasteidzinot zemju un mežu novērtēšanu, jaunsaimniecību
koroborēšanu, apbūvēšanos un nostiprināšanos, tad
redzam, ka ir noticis pavisam pretējais. Valdība
ir centusies nevis agrāro reformu nostiprināt, nodrošināt, bet gan to apdraudēt, satricināt. To apstiprina senāta lēmums, kas ir realizēts jūsu valdības
laikā ar jūsu atbalstu.
Lai man nebūtu jāatsaucas tikai uz saviem,
kā jūs, varbūt, teiksat, nejuridiskiem slēdzieniem,
lai man nebūtu jāatsaucas tikai uz sociāldemokrātu
apgalvojumiem šinī jautājumā, kurus jus jau vairākkārt esat dzirdējuši, es citēšu «Jaunākas Ziņas» iespiesto mūsu senāta 4 senatoru atzinumu par jūsu
agrārās reformas nostiprināšanas un nodrošināša«Jaunākās Ziņas» vakardienas nunas politiku.
murā ir nodrukāti šie juridiskie motivi mušu senāta
15. marta lēmumam un pievienoti protokolam no to
senatoru puses, kas nav nekādi sociālisti; pat nav
zināms, cik viņi lieli demokrāti — viņi ir vienkārši
pilsoņi, kas no jūsu vidus nākuši un kam ari ir savi
slēdzieni par tā senāta vairākuma lemumu,_ ko iecēluši baroni: «Pielaist tādu strīdu ar prasību civiltiesā nozīmē pielaist civilpravas par visu ar agrāras
reformas likumu atsavinātu zemju ieskaitīšanu valsts
zemes fondā un līdz ar to kavēt un aizturēt agrāras
reformas izvešanu vismaz uz 10 gadiem, līdz
prasības noilgumam, citiem vārdiem — ignorēt agrārās reformas likuma pamatnoteikumus
reformu». — Jus
un satricināt pašu agrāro
redzat, kur noved jūsu politika; jus redzat,
kur noved šāds spriedums! Nevis pie agrārās reformas nostiprināšanas, bet pie _ tas satricināšanas. Par to jums dod spriedumu jūsu pašu
ieceltie senatori, kuriem ir palicis daudz maz objektivitātes un zināms respekts pret to darbu, ko senāts dara. Viņi spiesti tiem pašiem vārdiem konstatēt to, ko sociāldemokrāti bija spiesti konsta-

tēt še.
Tālāk Jūs runājāt savā deklarācijā, ka pasteišiem, tad ari te gul pamata novērtēšana. Atkal tas
dzināma zemes piešķiršana karavīriem, brīvības cīkomisijas, kas sastādās galvena kārta no zemnieku nītājiem. Paskataities tikai, kas no jūsu politikas ir
savienības pārstāvjiem pašvaldības, novērtēšanu iziznācis šinī laukā. Jus vienkārši ignorējat brīvības
dara tādi, ka ciešanas procents jaunsaimniekiem cīnītāju intereses, jūs esat ieskaitījuši pirmā brīvības
cīnītāju kategorijā landesveristus. Tas ir tas jūsu lavienmēr iznāk mazāks. Par to mums ir vesela rinbais solis tur, kur domāti jūsu labie solījumi. Tur, kur
da materiālu un pierādījumu. Par to ari ir vislielākā žēlošanās, un ne bez pamata, no jaunsaimnieku jūsu solījumi bijuši slikti domāti, ir iznācis tas, ko
un no visu saimnieciski vājo elementu puses uz jūs esat solījuši; tur, kur jus solījāt labu, zināms, nav
laukiem. Kā jau aizrādīju, laukstrādnieku algas jus no tā nekā.
netiešā kārtā mēģināt nosist ar mākslīgu laukstrādJūs runājāt savā deklarācijā par labas sēklas
nieku ievešanu, varētu teikt, ievilināšanu no ārzepiegādāšanu. Jūs teicat, ka sekla lauksaimnieku
mēm. Ari plūdu un neražas postu jus cenšaties pārvajadzībām būs iegādāta laikus un uz lauksaimnievelt uz laukstrādnieku pleciem algas nosišanasveida. kiem izdevīgiem nosacījumiem. Lielākā dala_ no
neesat seklu
Tālāk, ja piegriežamies drusku tai politikai, ko piedzīvojumiem tagad redz, ka jus
datiem
un fakapgādājuši,
daudziem
un no
laikā
savā laikā deklarēja tagadēja valdība, tad atkal reredz,
apgaismoti,
laukstrādnieki
presē
tiem,
kas
jau
sliktākais
—
no
mušu
dzam loti interesantu ainu. Tas
apgādājuši tīru un derīgu seklu, Ietu
jūs
ka
neesat
deklarācija,
ir
konviņa
solījasava
viedokļa — ko
un uz izdevīgiem noteikumiem, bet gan dārgu un
sekventi un ar uzviju realizēts. Turpretim tas, kas deno
sliktu sēklu un ar_ zināmu viltojumu palīdzību. Loti
parjabako
klarācijā bija minēts, ko varētu uzskatīt
šīs valdības solījumiem, irnostadīts dzīve pavisam komiski skanēja kādas privātas organizācijas taisnoviņu
ačgārni. Piemēram iekšēja politika solīja stingru 'šanās presē pret tiem pārmetumiem, kas pret
Kr5jum5 Saeimas stenografiskS
birojā, RTgS, Saeimas laukums
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bija vērsti, ka viņa viltojusi sēklu tanī ziņāka nodevusi ārzemes sēklu par iekšzemes, jo ārzemes
sēkla daudz lētāka; protams viņa to bija darījusi
nolūkā vairāk nopelnīt* Šī organizācija saka, ka tagad sēklas esot tik daudz, un kad nu berot to maisos,
tad galu galā izrādoties, ka iekšzemes maisā iebērta
ārzemes sēkla; bet tas esot noticis nezinot. Redziet, kādi jums ir tirgotāji! Jūs savas lieliskās deklarācijas uzdevuma realizēšanu esat uzticējuši tādiem veikalniekiem, kas nevar atšķirt iekšzemes
sēklu no ārzemes, kas nezin, ko paši dara. Tikai brīnums, kā viņi sēklas vietā nav ielikuši pelavas, lai
aizsūtītu lauksaimniekiem! Tad viņi ari, varbūt,
aizstāvētos ar to, ka nav zinājuši, kas maisā iekšā,
jo virsū rakstīts, ka tur ir iekšzemes sēkla.
Nodokļu jautājumā solīts realizēt to principu,
ka visvairāk cietušām saimniecībām valsts un ari
pašvaldības nodokļi pavisam atlaižami. Nodokļu atlaišana notika gan turīgākām lauksaimnieku aprindām ar ienākuma nodokļa un vēl citu zemes nodokļu apturēšanu, bet kas zīmējas uz nemantīgiem
slāņiem, uz personas nodokļa atcelšanu, tad to tik
ar lielām cīņām, ar lielu spiedienu no pašu vēlētāju
puses izdevās atlaist uz divi gadiem. Steidzamības
kārtībā gatavo jaunu projektu par peļņas nodokli, ar
ko aplikt tos pašus iedzīvotājus, kuriem atlaida personas nodokli.
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bežot preses brīvību, jo tas taču ir pret strādniekiem, cīņā pret komunistiem, kā viņi saka; un pret
to viņiem nav ko teikt.
Ja tagadējai valdībai prasīsim, cik lielā mērā
viņa ir apkarojusi korupciju, ko viņas daudzās partijas tikdaudz solīja savās vēlēšanu sapulcēs, tad
redzēsim, ka par visiem tiem korupcijas veikaliem,
kuru loma kreisās valdības laikā tika atsegta, tagad
vairs nedzirdam ne vārda. Skaidrs ir viens: šie
veikali valstij nav samaksājuši savus parādus, bet
ir saņēmuši vēl klāt jaunus miljonus. Atkal demokrātiskais centrs, kas parasti ir lielījies_ ar korupcijas apkarošanu, te ir pierādījis vislielāko gļēvulību. Demokrātiskais centrs un blodnieki klusē
un nezin ko darīt, ja Firkss ņem savu tiesu, zemnieku savienība savu un Arveds Bergs savu. Ko
darīt? Viņiem neatliek nekas cits, ka griezties pie
jaunsaimniekiem un teikt: viss ir labākā kārtībā,
mēs paliekam.koalicijā, jo tas ir mūsu pirmais_ uzdevums. Bet mēs pieredzēsim jau kādā no nāko-

šām ^ēdēm, ka tas pats Eglīša kungs, demokrā-

tiskais centrs un jaunsaimnieki, kuri te lielījās ar

savu nepiekāpšanos, tomēr nobalsos kopā ar koalīciju, jo šī andeles politika ir notikusi un notiek
visu laiku.

Tāda ir tagadējās koalicijas politika, un pret
šādu politiku tai šķirai, kuru mēs šeit reprezentējam, jācīnās un viņa ir cīnījusies uz visnoteiktāko.
Atgriežoties pie nesenās vēstures, kad šī valŠī šķira nevar uzticēt budžetu un savu piekrišanu,
dība dibinājās un deklarēja savu politiku, gribu citai valdībai, kas izlieto nodokļus, muitas un visas
tēt dažus vārdus no tā, ko sacīja sociāldemokrāti lielās naudas sumas, kas galvenam kārtām nāk no
toreiz par jūsu politiku. Man bija tas gods toreiz
strādnieku šķiras viņas apspiešanai, apmānīšanai,
runāt pie deklarācijas un, starp citu, sacīt tā: «Jūs nospiežot to saimnieciski un politiski. To šī šķira
nupat iesnieguši papildu budžetu par 43 miljoniem nevar darīt, un viņai caur savu frakciju Saeimā un
latu, un šinī sumā ietilpst ari lielas sumas sēklu foncaur savām organizācijām un iespaidu zemē jāatrod
dam, lopbarībai u. t. t. Visas šīs sumas tiks izdalīvienota fronte ar darba zemniekiem cīņā pret šo retas caur jūsu privātām un dažādām organizācijām. akcijas un korupcijas politiku, ko tagadējā koalicijā
Vienīgais, kas viņas kontrolēs, būs «Lata» direkrealizē loti konsekventi. Viņai jāatrod līdzekli un
tors Alberinga kungs kā zemkopības ministrs. Priekš veidi ari tās politikas atmaskošanai, ko izved centrs,
Latvijas tas ir skandāls.» — Tas man bija jāsaka. lai rādītu tautai rožainās krāsās, ka viss ir labākā
Spriežiet paši, vai es esmu maldījies, tā novērtēkārtībā. Darba zemniecības un inteliģences ceļš
dams jūsu sēklas politiku, pēc tā, kas ir parādījies
iet kopā ar strādnieku šķiru, un tikai ejot pa šo ceļu
avīzēs. (Saucieni pa kreisi: «Piepildījies ar uzvarēs atsegt tos miglainos aizkarus, kas tagad ir
viju!»)
aizklāti tautas acim, un tas ir Latvijas strādnieku
šķiras un visu darba ļaužu uzdevums.
Visā šinī politikā savu lomu spēlēja Blodnieka
Bet šī aina vēl nebūtu pilnīga, ja es neteiktu
grupa, demokrātiskais centrs un citas sīkas centra
dažus
vārdus par tiem apstākļiem, kas palīdz regrupas, jo šīm grupām uzdots realizēt jaunsaimpilsonībai izvest šo savu politiku. Ir
akcionārai
jāpolitiku.
Viņām
nieku, sīkpilsoņu apmānīšanas
zināms virziens strādnieku kustībā; tas ir virziens,
būt tām, kas izdevīgā gadījumā var nosvērties kreisāk un pateikt «Jaunākās Ziņās»: mēs jau esam kas reprezentēts ari šeit Saeimā, un saucas «strādpret to, ka landesvēristiem dod zemi, mēs esam nieku un zemnieku» frakcija. Tas jau skan ļoti
jauki. Bet kas tad nu notiek starp šiem diviem,
pret senāta lēmumu agrārās reformas lietā! Bet sano
pirmā acu uzmetiena galējiem novirzieniem mūsu
vā darbībā, koalicijā šīs grupas spēlē dūmu aizpolitiskā dzīvē. Viņi viens otru lamā un apkaro uz
sargu lomu, lai caur šiem dūmiem neredzētu to politiku, ar kādu nodarbojas labais spārns. Ari tad velna paraušanu, bet ja pēc būtības jautājam, kas
no tā iznāk, tad jāatzīst, ka vispirms reakcionārā
mēs bijām loti pareizi vērtējuši, kad toreiz pie de-

klarācijas teicām: «Mēs redzam šinī koalicijā tikai
pastiprinātu reakciju, bet ari demokrātiskā centra
pilsonības gļēvulību». Šī gļēvulība tagad parādās
„ uz katra sola. Ja tagad runā par zemes piešķiršanu landesvēram, ja vairākas nedēļas nevar izšķirties, vai piešķirt landesvēram zemi, vai nē, tad
sakait, kungi, vai te ir kas cits, kā gļēvulība! Tālāk ir runa par senāta lēmuma atcelšanu, par agrārās
reformas likuma sargāšanu. Vai te atkal neparādās
gļēvulība? Koalicijā Firkss aizstāv savas intereses un pasaka: «Mēs būsim koalicijā tik ilgi, kamēr mūsu prasības tiks izpildītas». Bet Bļodnieks
viņam atbild: «Mēs koalīciju nelauzīsim?» — Te,
lūk, parādās jūsu politika visā kailumā. Vai te nav
demokrātiskā centra un blodnieku gļēvulība? Viņi
nesaka neko, ja pa strādnieku mugurām danco pip'as; viņi nepaceļ savu balsi pret to, ka grib iero-

pilsonība ar visām savām korupcijām, ar visām savām nejēdzībām, ar visām savām represijām zināmā
mērā atver vārtus mūsu tā sauktam komunismam uz masām, kuras, bez šaubām, protestējot pret šo reakcionāro politiku, pie gadījuma
var
ari
nosvērties ' par
komunismu. Lielākie komunisma audzinātāji un veicinātāji nav vis, kā jūs to domājat, —-kas sēž kreisā
spārnā, bet lielākā komunisma audzētāja un veicinātāja ir jūsu reakcionārā politika, jūsu nepareizā
saimnieciskā politika, kā ari jūsu atpakalrāpulīgā
socialpolitika. Tā tad jūs esat tie, kas to dara. Šī
reakcionārā politika atver vārtus komunismam uz
masām. Bet par to atkal mūsu strādnieku un zemnieku frakcijas politika gādā par reakcionārās valdības ielaušanos strādnieku kustībā. Šī savstarpējā vārtu atvēršana notiek nevis uz vienas vai
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otras grupas lēmuma vai nolīguma pamata, bet tas
notiek uz loģiskas dzīves gaitas pamata;, un jāsaka, ka
abiem šiem virzieniem ir viens zināms kopējs mērTa politika, kuru piekopj mūsu reakcionārās
ķis.
grupas, iziet uz demokrātijas graušanu un fašisma
veicināšanu. Ari ta saukto kreiso politikas mērķis
ir graut demokrātiju. Ari viņi cīnās pret demokrātiju, tas if viņu politikas mērķis; viņi atzīst tikai
diktatūru un uzskata demokrātiju par vienu nederīgu, novecojušos un vecu krāmu, kas jāiesviež
krāmu kambarī.
Redziet, uz zināmu īsāku vai ilgāku laiku šo
divu pretdemokratisko — fašisma un komunisma —
virzienu cīņa ir vērsta pilnīgi uz vienu un to pašu
mērķi, uz demokrātijas graušanu. Šinī ziņā- mums
jācīnās par demokrātijas iztīrīšanu no fašistiskiem
un demokrātiju apdraudošiem pilsoniskās reakcijas
elementiem. Bez šaubām, sociāldemokrātija stāda
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par savu uzdevumu cīnīties ari pret tiem apstākļiem,
kas veicina reakcijas nostiprināšanos. Tāpēc sociāldemokrātija ar savu politiku cīnās un cīnīsies
pret visiem tiem apstākļiem, kas Latvijā apdraud
demokrātiju un veicina fašismu un reakciju. Tāpēc
ari šos līdzekļus, ko savas politikas realizēšanai izprasa mūsu tagadējā valdība, mēs strādnieku šķiras
vārdā nevaram dot.

Mēs balsosim pret budžetu,

lai nedotu valdībai naudu. Mēs darīsim visu, lai
cīnītos par tās politikas apkarošanu, kas grib atbalstīt tagadējo reakcionāro koalīciju.
(Aplausi pa
kreisi.)
Prezidijs liek
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. —
Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas ar
jau izsludinātodienas kārtību. — Prezidijs lūdz frakciju padomes locekļus sapulcēties uz apspriediSēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1 dienā.)

III sesijas 4. sēde 1929. gada 19. aprilī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.

Deputāta J. Opyncana u. c.

iesniegtais

priekšlikums —

uzdot juridiskai komisijai mēneša laikā
niecības likumu (pieņem):
J. Opyncans

izskatīt

zvej-

(Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un

strādnieku partija)

.

.-
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2.

Deputātu J. Pabērza u. c. iesniegtais likumprojekts —
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums (nodod komisijai)

102

3.

Komisiju vēlēšanas

103

4.

Pārgrozījums likumā par sēklas

iegādāšanu lauksaim-

nieku "vajadzībām (pieņem steidzamības kārtībā):
V. Gulbis, referents
103, 117
,
118
? A. Briedis, referents
104
A. Alberings, zemkopības ministrs
..; .
111
R. Bilmanis (sociāldemokrāts)
113

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)
R. Dukurs (sociāldemokrāts)

5.

K. Balodis (darba savienība) .
.
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
K. Balodis (darba savienība)

'

119

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
6.

114
116

127
130

Nākošā sēde

J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Godātie deputātu
kungi! Zvejniecības likums gul Saeimas komisijās
jau 4 gadus. Pašlaik lauksaimniecības komisija šo
likumu ir izstrādājusi un nodevusi juridiskai komisijai. Man jāaizrāda, ka lauksaimniecības komisija
gandrīz vienbalsīgi atzina, ka zvejniecības likums
ir nekavējoties jāizstrādā un jāpieņem Saeimā. Ari
zemkopības ministrijas zvejniecības nodala stingri
pieprasa šī likuma izstrādāšanu un pieņemšanu,
vispirms tāpēc, ka līdz šim, kā mēs zinām, zvejniecības jautājums ar likumu nav regulēts. Zivju kultivēšana, audzēšana ir galīgi izskausta. Tas nav
pielaižams. Otrkārt būtu liela nozīme tam, ka likums noteiktu, kur beidzas valsts ūdeņi un kur sākas privātu īpašnieku ūdeņi. Ir bijuši vairāki gadījumi, sevišķi Latgalē, kur ir bijušas nesaprašanas,
sadursmes un tiesāšanās starp zvejniekiem un vietējiem zemniekiem. Treškārt jāaizrāda, ka izskaužot zivis, valstij rodas lieli zaudējumi. Tas nāk par
ļaunu kā vietējiem zemniekiem, tā ari pilsētu iedzīvotājiem, strādniecībai —> visai sabiedrībai. Sevišķi
man šeit jāpastrīpo, ka ari zemkopības resors ir
stingri uzstājies par šī likumprojekta pieņemšanu.
Ja projekts pašlaik jau ir izstrādāts un pieņemts
agrarpolitikas komisijā, tad ļoti drīzā laikā to var
pārlabot un pieņemt . ari juridiskā komisija. Šī
likuma ātrai pieņemšanaiir ļoti liela nozīme, un tāpēc es lūdzu augsto namu pieņemt manu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputātu Opvncana, Jeļisejeva u. c. iesniegtais
priekšlikums —

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atuzdot juridiskai komisijai zvejniecības likumu izskatīt viena
mēneša latkā.
klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; juridiskas, .
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
publisko tiesību un saimniecības komisiju velēšanas; Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienpārgrozījums likumā par sēklas apgādāšanu laukbalsīgi pieņemts.
saimnieku vajadzībām; valsts budžets 1929./30._saimDeputāti J. Pabērzs, J. Viļpiševskis, M. Nuroks
niecības gadam. — Iebildumu pret dienas kartību
u.
c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru
nav? Dienas kārtība pieņemta.
nolasīt.
. Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Sekretārs J. Breikšs:
„Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums.
Deputāti J. Opvncans, G. Jeļisejevs un L. LaiSaeimas kārtības ruļļa 149. panta 15. punKtu izteikt šādi:
cens iesnieguši piekšlikumu—
uzdot juridiskai komisijai zvejniecības
mēneša laikā.

Vārds

canam.

likumu

izskatīt

viena

pie šī priekšlikuma deputātam Opyn-

149

15) Publisko tiesību komisija (11 locekļi)."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Prezidijs liek
priekšā nodot šo likumprojektu organizācijas ko4*
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misijai. Iebildumu nav? Tas nodots organizācijas komisijai. — Līdz ar to 1. dienas kartības punkts
izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — juridiskās, publisko t i e sī b u un saimniecības komisiju vēlēšanas. Pie šī dienas
kārtības punkta man augstajam namam jāziņo, ka,
saskaņā ar frakciju padomes lēmumu, publisko tiesību komisijas vēlēšanas šodien nenotiks, bet notiks tikai juridiskās un saimniecības komisiju vēlēšanas. Iebildumu pret šo frakciju padomes lēmumu
nav? Tas pieņemts.
Lūdzu uzstādīt kandidātus juridiskai komisijai.

Uzstādīti šādi kandidāti: no sociāldemokrātu frakcijas — deputāti F. Cielens, N. Kalniņš un F. Menderis; no progresīvā centra — P. Juraševskis; Latgales kristīgo zemnieku un Latgales demokrātiskā
zemnieku apvienība uzstāda par kandidātu A. Dzeni;
zemnieku un strādnieku frakcija uzstāda L. Laicenu;
zemnieku savienība — K. Pauļuku un A. Kviesi; nacionālais bloks — deputātu A. Bergu; minoritatu
bloks — deputātus V. Pusuli un J. Viļpiševski. Juridiskā komisijā vajadzīgi 11 locekļi, uzstādīti 11
kandidāti. Vai augstajam namam būtu kādi iebildumi pret visu uzstādīto kandidātu nobalsošanu en
bloc? Iebildumu nav. Lieku uz balsošanu uzstādītos kandidātus en bloc. Lūdzu pacelties tos, kas
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denī sēklas iegādāšanai, tā kā naudā atlika tikai
7 miljoni. Līdzekļi, ko zemkopības ministrija ir
saņēmusi sēklas iegādāšanas vajadzībām, tagad jau
visi izlietoti tādā veidā, ka ir noslēgti līgumi, lielākā daļa līgumu ir izpildīta, un faktiski neizpildītu
līgumu, kur sēklas piedāvājumi nesaskan ar noslēgtiem līgumiem, būtu ne vairāk kā 10% no visa
iegādājamā daudzuma.
Veicot sēklas apgādāšanas darbus, noskaidrojās, ka sēklas vajadzība ir ārkārtīgi liela ne tikai
plūdos cietušos apgabalos, bet ari tanīs apgabalos,
kas neliekas tik daudz no plūdiem cietuši, jo lieta
ir tāda, ka daudzos gadījumos vietējā labība nedīgst,

ar vārdu sakot, ir tāda, kas sēklai nav lietojama.
Sēklas jautājums lauksaimniekiem ir viens no svarīgākiem jautājumiem, jo katram zemkopim pavasarī
pirmās un galvenās rūpes ir — lai lauki nepaliktu
neapsēti; tāpēc ari valdības pienākums ir rūpēties,
lai zemkopjiem būtu pieietams pietiekošā daudzumā

sēklas materiāls.
Ja pie tiem 13.000.000 latu, kas līdz šim zemkopības ministrijai atvēlēti sēklas iegādāšanai, gan
naudā, gan kredita veidā, vēl pieliekam projektā paredzētos 2.000.000 latus, tad sēklas iegādāšanai būtu
atvēlēti pavisam 15.000.000latu. Tas ir apmēram puse
no tā daudzuma, ko apriņķu valdes bija pieprasījušas. No līdzšinējās prakses mēs zinām, ka līdz šim
no sēklas fonda arvienu apgādāta tikai puse; šogad,
kad pagājušais gads lauksaimniekiem ir bijis tik ka-

ir pret manis nolasīto kandidātu ievēlēšanu juridiskā komisijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Uzstātastrofisks, nebūtu nekāda iemesla sēklas daudzumu
dītie kandidāti vienbalsīgi ievēlēti juridiskā komisamazināt. Pie tam jāpiebilst, ka ari techniskā ziņā
sijā. — Lūdzu uzstādīt kandidātus saimniecības kovēl ir iespēiams sēklu iegādāt, jo, cik paredzams, sēmisijai. — Vajadzīgi 3 locekļi. Uzstādīti šādi kandidāti: no sociāldemokrātu frakcijas — deputāts A. jas laiks sāksies ne ātrāk, kā oēc mēneša. Tāpēc
Veckalns, no Latgales kristīgiem zemniekiem — A. zemkopības ministrija vēl paspēs noslēgt sēklas apJukšinskis, no zemnieku savienības H. Dzelzītis un gādāšanas līgumus un izsūtīt sēklu zemkopjiem.
no minoritatu bloka J. Viļpiševskis. Saimniecības Visu to ievērojot, budžeta komisija ar balsu vairākomisijai vajadzīgi 3 locekļi, uzstādīti 4 kandidāti.
kumu nolēma piekrist šim orojektam, t. i. atvēlēt tos
2.000.000 latu sēklas iegādāšanai.
Lieku vispirms uz balsošanu deputāta A. Veckalna
Lūdzu augsto namu pieņemt likumprojektu steikandidatūru. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret . dedzamības kārtībā.
putāta Veckalna kandidatūru. Tādu nav. Kas atPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds lauksaimturas? Ari nav. Deputāts A. Veckalns vienbalsīgi
niecības komisijas referentam Alberingum. (A. Alievēlēts. — Lieku uz balsošanu deputāta H. Dzelberines no vietas: «Atsakos».) Referents Alberings
zīša kandidatūru. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
atsakās no vārda. Referents liek priekšā likumprodeputāta Dzelzīša kandidatūru. Tādu nav. Kas attujektam steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steiras? Ari nav. Ari deputāts H. Dzelzītis vienbalsīgi iedzamība. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret steidzavelēts. — Nobalsošanā nāk A. Jukšinska kandidatūmību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
ra. Lūdzu pacelties tos. kas ir par deputāta Jukvienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
šinska kandidatūru.
Tikai 6 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. — Tagad nāk nobalsošanā deputāta J. Vārds zemkopības ministrim Alberingam.
Vilpiševskia kandidatūra. Lūdzu pacelties tos, kas
Zemkopības ministris A. Alberings: Godātie deir pret deputāta Vilpiševska kandidatūru. Tādu nav.
putātu kungi! Pagāiušā gada decembra mēnesī SaKas atturas? _ Ari nav. Deputāts J. Viļpiševskis eima, kā te jau referenta kungs aizrādīja, pieņēma
vienbalsīgi ievelēts. Līdz ar to 3 vajadzīgie locekļi
likumprojektu, ar kuru atvēlēja 13.000.000 latu sēklas
saimniecības komisijā ievēlēti. — 2. dienas kārtīiegādāšanai lauksaimniecības vajadzībām. Sēklas
bas punkts izsmelts.
pieprasījums bija nesalīdzināmi lielāks. Oktobra mēnesī, kad zemkopības ministrija ievāca ziņas, piepraPārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pa r e r o z ī j uim s likumā par sēklas iesījums sniedzās līdz 17.000.000 latu. Decembra mēgādāšanu lauksaimnieku vajadzībām.
nesī, saskaņā ar Saeimas pieņemto likumu nar sēReferenti V. Gulbis un A. Alberings. Vārds budžeta
klas fondu, apriņķu pašvaldībām ikgadus jāsniedz
komisijas referentam Gulbim.
ziņas par sēklas trūkumu, un tanīs zinās, kas ienāca
uz
1. decembri, prasības bija daudz lielākas — par
Referents V. Gulbis: Augsti godātie deputātu
29 miljoniem latu. Bet toreiz, kad tika pieņemts IIkungi! Seklas iztrūkums jeb šī pavasara sēklas vajadzība pagājuša rudenī bija aprēķināta, uz izvestās 1 kūms, Saeimas deputātiem radās domas, ka skaitļi,
laikam, būšot uzdoti lielāki, nekā patiesībā vajareģistrācijas pamata, 20 miljonu latu vērtībā. Tani
pašā laikā pieprasījumos, kas ienāca zemkopības , dzīfirs; un es domāju, ka tas ari bija iemesls, kāpēc
budžeta komisija un Saeimas vairākums atzina, ka
ministrijai no apriņķu valdēm, sēklas vajadzība bija
Dietiks ar 13miljoniem latu. 13 miljoni latu ir mazāk
uzdotaoar 29 miljoniem latu. Zemkopības ministrijas rīcība šīs vajadzības apmierināšanai nodoti līdz ; kā puse no tās _sumas, ko lauksaimnieki bija uzdešim 13 miljoni latu. Tie sastādās šādi: 8 miljoni Iatt{ vuši oktobra mēnesī, un nesalīdzināmi mazāk kā tā
suma, kas bija uzdota 1. decembrī.
zemkopības ministrijai bija atvēlēti naudā un bes ;
tam dota atļauja slēgt līgumus par sēklas iegādāTagad izrādās, ka šī suma, no kuras 1.000.000
šanu uz kredita _ 5 miljonu latu vērtībā. No 8 miljolatu jau iztērēts rudenī- rudzu sēklas apgādāšanai,
niem latu naudā 1 miljons izdots jau pagājušā ruir pilnīgi neapmierinoša, kā to jau ne tik vien va-
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rēja paredzēt, bet uz ko ari tika aizrādīts toreiz,
kad pieņēma papildu_ budžetu. Sadalot sēklu pa
apriņķiem, tur savukārt pa pagastiem un pagastos
tālāk lauksaimniekiem, zemkopības ministrija rēķināja, cik katra saimniecība dabūs. Izrādās, ka daudzos apvidos iznāk, varbūt, tikai Vģ no tās sēklas,
kas atsevišķiem lauksaimniekiem nepieciešama; daži
apvidi dabu pusi, daži drusku vairāk, un reti ir gadījumi, kad apmierinātas visas prasības.
Var rasties jautājums, kā izskaidrojams tas, ka
dažās vietas apmierinātas visas sēklas prasības,

turpretim dažos apvidos tikai neliela daļa. Tas izskaidrojams ta, ka tad, kad tika ievāktas ziņas, un
ari velak, kad apriņķu valdes iesūtīja ziņas, lauksaimnieki, cerēdami paši uz savu sēklu, nebija pieprasījuši seklu vajadzīgā daudzumā. Tā ari apriņķi ir sadalījuši seklu pa pagastiem. Bet izrādās,
ka dažos pagastos, dažās saimniecībās sēkla nav
bijusi derīga, un lauksaimnieki ir spiesti iegādāt
sēklu no ārienes. _ Turpretim tur, kur sēklas vajadzība uzdota pilnīga kvantumā, un kur vēlāk vienai otrai saimniecībai pašai ir bijis zināms daudzums
' derīgas sēklas, ar izsniegto sēklu tika apmierināta
vismaz puse saimniecību. Tomēr puse vēl nav apmierināta.
Ja valdība tagad no savas puses nenāks pretim,

tad droši dažām saimniecībām būs jāpaliek bez sē-

jamā materiāla, jo iekšzemē sēkla vairs nav dabūjama. Otrkārt pasūtīt sēklu no ārzemēm atsevišķiem lauksaimniekiem nav iespējams. Ari sēklas
tirdzniecības firmas, pēc manas informācijas, ir apgādājušas sēklu tikai nelielos vairumos, jo sēkla ir
tomēr diezgan dārga, lauksaimnieki prasa, lai sēklu
viņiem izsniedz uz kredita, bet uz kredīta šīm firmām sēklu grūti izsniegt. Sakarā ar to lieta var

nonākt tik tālu, ka tiešām tiem lauksaimniekiem, kuriem nav līdzekļu, bet kuri grib dabūt sēklu, būs
grūti tikt pie sēklas; viņiem privātā ceļā būs jāķeras pie kredītiem.
Ievērojot to, zemkopības ministrija atzina, ka
vēl būtu jāiepērk lielāks daudzums auzu, tāpat miežu
un neliels vairums āboliņa sēklas, ko pēdējā laikā
sevišķi Zemgale pieprasa ļoti_ daudz. Tāpat ļoti
daudz pieprasa ari kartupeļu sēklu. _ Ari ta būtu jāiepērk, ja tikai izdotos dabūt piemērotu seklu, par
ko jau ir sperti attiecīgi soļi. Tādā veidā prasīta
suma būtu jāsadala šādi: auzām — apmēram 1 miljons latu, miežiem — apmēram 200.000 latu. _ Te
man vēl jāsaka, ka miežus gan _ vajadzētu iegādāt
par lielāku sumu. Varbūt varētu ņemt uz auzu
rēķina vienu dalu miežu, bet mums nav ne mazākās
cerības, ka būtu iespējams dabūt pietiekoša daudzumā taisni tos miežus, kas mums vajadzīgi, t. i.
četrkanšu resp. seškaņšu mieži. Divkanšu miežus
var dabūt, bet tos pieprasa ļoti maz. Galvena kārta
pieprasa tikai seškaņšu miežus, kurus nevar dabūt
ne tikai tagad, bet kurus pat janvāra sakuma bija
ārkārtīgi grūti dabūt. Tikai viena_ Vācijas firma
pašā beidzamā brīdī, janvāra beigas, varēja piedāvāt seškaņšu miežus. Citādi ne vietējas, ne ari
pārējās vācu un dāņu firmas nevarēja piedāvāt šos
miežus plašākos apmēros. _ Tāpēc mums uz miežu
rēķina jāiegādā drusku plašākos apmēros auzas.
Tālāk āboliņa sēklai ir paredzēti 80.000 latu un
linsēklām tā pati suma. Beidzot, ja varētu dabūt
kartupeļu sēklu, tai paredzēti 200.000 latu. Rezerve
paliktu vēl neliela suma, kuru, pec _prasību apmierināšanas, paredzams izlietot aizņēmumu procentu
nomaksāšanai, tāpat sēklas nosūtīšanai uz vietām;
un beidzot vienu nelielu daļu, ja būtu iespējams, varētu dot vēl dažiem apriņķiem, kas uz vietas varētu apgādāt kartupeļus, jo labību viņi uz vietas
vairs nevar apgādāt.
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Sakarā ar to ministru kabinets uz zemkopības
ministra priekšlikumu iesniedza likumdošanas iestādei likumprojektu par_ 2 miljonu latu kredita atvēlēšanu sēklas vajadzībām, lai tādā veidā 5.000.000
latu lielo kreditu palielinātu par 2.000.000 latu, t. i.
uz 7.000.000 latu. Kopsuma lauksaimniekiem sēklas
iegādāšanai pavasarī pavisam ir atvēlēti 14.000.000
latu tagad un 1.000.000 latu, ko atvēlējām rudenī, tā
tad — 15.000.000 latu.
Augsto namu, varbūt, interesē daži skaitļi, kas
rāda, cik sēklas līdz šim ir apgādāts, kāda tā ir, kādi
ir oficiālie dati par tās īpašībām. Šos skaitļus es
saņemu neilgi pirms sēdes sākuma un varu jūs iepazīstināt ar tiem. Tos ir sakopojuši speciālisti
zemkopības ministrijā. Lai neaizkavētu laiku un jūs
neapgrūtinātu, es neziņošu par apriņķiem, par atsevišķiem apgabaliem, bet minēšu skaitļus kopsuma.
Auzas ir pasūtītas — tā saucamās «uzvaras»,
pirmā ataudzē — par _ 5.250.000 latiem, tad — par

3.611.300 latiem un vēl par 506.900 latiem; oriģinalsekla pasūtīta par 170.400 latiem. Mieži, divkanšu, pasūtīti par 1.918.910 latiem; seškaņšu mieži
pasūtīti par 1.731.440 latiem. Linsēklas pasūtītas

par 461.810 latiem. Zirņi pasūtīti — viens sūtījums par 192.000 latiem un otrs — par 150.500 latiem. Vīķi pasūtīti par 220.000 latiem. Pelušķi —
par 40.000 latiem. Vasaras kvieši pasūtīti par 86.000
latiem. Rudzi — par 52.000 latiem. Āboliņa sēkla,
vēlā, pasūtīta par 181.300 latiem; āboliņa sēkla,
agrā — par 23.600 latiem. Kartupeļi, ārzemju, no
Igaunijas, noteiktas šķirnes, pasūtīti 3 tonnas un vietējās šķirnes — «Silesia» un «Pamazia» ?— 3973
kvintali, kopā tā tad 33.973 kvintali par 679.460 latiem. Šo daudzumu ir iegādājusi valdība pati. Jāaizrāda, ka apmēram 1.180.000 latu ir izsniegti
avansu veidā apriņķu valdēm, lai tās uz vietām, kur
vien iespējams, uzpirktu sēklu no vietējiem ražo-

tājiem — lauksaimniekiem.

Dažos apvidos, dažos

apriņķos sēklas iepirkšana ir noritējusi sekmīgi, bet
daži apriņķi nav varējuši neko iepirkt, un tagad
nauda nelielos vairumos tiek atmaksāta zemkopības ministrijai ar lūgumu apgādāt viņiem sēklu.
Pirms runāju tālāk par apgādātās sēklas īpašībām, atļaujiet man ziņot, cik tālu pasūtījumi iz-

pildīti.
Vislielākie sēklas kvantumi pasūtīti ārzemju
firmām un galvenā kārtā tāpēc, ka iekšzemē vairsnebija iespējams dabūt lielākus sēklas kvantumus un
ari iekšzemes firmas lielākus kvantumus nepiedāvāja. Pašām šīm firmām sēklas nebija; labākā gadījumā viņas varēja būt tikai vidutājas starp ārzemju firmām un pasūtītājiem. Bet ja viņas tomēr
sacentās un konkurēja cenu ziņā, tad mēs ari pieņēmām piedāvājumus visos gadījumos, bet tikai nelielākus daudzumus. Lielākie daudzumi pasūtīti ārzemēs, starp citu, sekojošās firmās.
Kenigsbergas «Aussenost» pasūtīti 3000 kvintali
zirņu; no šī daudzuma jau saņemti 2550 kvintalu, atliek vēl piegādāt 450 kvintalus. Tā tad saņemts
gandrīz jau viss kvaritums, izņemot šo nelielo vairumu. Bez tam šinī firmā pasūtīti mieži — 35.000
kvintalu. No tiem saņemti un jau pieņemti 7557
kvintali, bez tam ielādēti kuģī 15.000 kvintalu; ta
tad atliek vēl ap 12.000 kvintalu. Saskaņā ar līgumu, kāds ar šo firmu noslēgts, ar valsts kontroles
piekrišanu, piegādāšanas termiņš viņai izbeidzas aprīļa mēneša beigās. Mums ziņo, ka atlikumu drīza
laikā izsūtīs un nodos._
Tālāk dāņu firma «Dansk Saatsed og Korneksport» pasūtīti 8000 kvintalu auzu, pieņemti —
8100,5 kvintali, tā tad 100,5 vairāk kvintali. Bez tam
šinī pašā firmā pasūtīti 19.500 kvintalu miežu; piegādāti ir 19.695,5 kvintali. Te, varbūt, var rasties
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jautājums, kāpēc nodots vairāk nekā pasūtīts. Varbūt pārākumu varēja ari nepieņemt, bet, noskaidrojot šo jautājumu, izrādās, ka, saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem, nav iespējams izpildīt noteiktu
daudzumu bez kādām svārstībām un lielos tirdznieciskos darījumos neliels procents var būt ari pārsvarā. Tā kā uz 19.000 kvintaliem pārākums ir tikai 195 kvintali, tad pieņemti ari tie. Pasūtījums
izpildīts. — Firmā «Nilsen & Šmidt» pasūtīti 1000
kvintalu miežu; piesūtīti 1029 kvintali, tā tad 29
kvintali vairāk. Auzu pasūtīti 4000 kvintalu, nodoti — 4097 kvintali, tā tad 97 kvintali vairāk. Ari
šī firma, kā redzam, izpildījusi visu savu līgumu.

Berlīnē, tā saucamai, «Getreideindustrie und
Kommission» pasūtīti 11.000 kvintalu miežu; piesūtīti 11.254,5 kvintali, tā tad par 254,5 kvintaliem
vairāk. Tā tad ari šī firma savu uzdevumu veikusi.
— «Pommersche Saatzucht» Stetinā pasūtīti 450
kvintali miežu, piesūtīti — 460,2 kvintali, tā tad
par 10,2 kvintaliem vairāk. Bez tam pasūtīti 5380
kvintali auzu, piesūtīti — 5606,2 kvintali, tā tad par
226,2 kvintaliem vairāk. Tā tad ari šī firma savu
līgumu ir izpildījusi. — «Saatgutsverkaufsgesellsehaft» Berlīnē pasūtīti 3500 kvintalu zirņu, piesūtīti — 1000 kvintalu; jāsaņem vēl 2500 kvintalu; šie
zirņi ir jau pienākuši, un šodien tos noņem no dzelzceļa. Tā tad ari šis pasūtījums ir pienācis un, kā
ziņo, esot izturējis analīzi. Bez tam pasūtīti 46.200
kvintalu auzu, no kuriem jau saņemti 34.489 kvintali; paliek vēl 11.711 kvintali, kas, pēc mūsu kontroles pārstāvja piesūtītā telegrāfiskā ziņojuma, pašlaik nāk ar kuģi «Kurland». Vēl ir pasūtīti 2000
kvintalu vasaras kviešu, piesūtīti — ari 2000 kvintalu. Tā tad ari šī pasūtījuma daļa ir izpildīta.
Bez tam pasūtīti 1000 kvintalu vasaras rudzu, piesūtīti — 1000 kvintalu. Tā tad līgums izpildīts, neskatoties uz to, ka šai firmai kā piesūtīšanas termiņš
paredzēts viss aprīļa mēnesis. — 2 firmu sūtījumi pašlaik atrodas ceļā, šodien vai rīt būs klāt. «Aussenost» , kā ziņo, beidz līgumu izpildīt, jo drīzumā pie-

nāks beidzamais nelielais pasūtījums.

Kas attiecas uz iekšzemes firmām, tad jāsaka,
ka centrālā savienība «Konsums» pasūtītos 19,900
kvintalus auzu un 7942 kvintalus miežu visus ir
nodevusi. Neliels vairums, kas vēl jāsaņem, atrodas kontrolē un pārbaudīšanā. Ja tas izrādīsies par
pieņemamu, tad viss pasūtījums būs nodots. —
Latvijas atjaunošanas sabiedrībai «Lats» bija nodots 16.700 kvintalu miežu un 5500 kvintalu auzu,
pasūtījums, no kuriem vēl jānodod neliels daudzums,
par ko man šodien ziņoja, ka sēkla jau pienākusi,
lai ministrija sūtot pieņēmējus. — Latvijas lauksaimnieku ekonomiskai sabiedrībai bija pasūtīti 14.900
kvintali auzu un 10.572 kvintali miežu. No šī pasūtījuma vēl jānodod 700 kvintalu auzu, bet, kā
man ziņo, ari tie šodien nodoti. — Latgales lauksaimnieku centrālam kooperatīvam bija pasūtīti 2000
kvintalu auzu un 8500 kvintalu miežu. Līgums izpildīts. — Akciju sabiedrībai «Zemkopis» bija pasūtīti 4000 kvintalu auzu; ari šis līgums izpildīts. —
«Klark un Co» bija pasūtīti 3500 kvintalu auzu un
2000 kvintalu miežu. Līgums izpildīts. Te man
jāpiebilst, ka šai firmai dots vēl papildu pasūtījums,
kas ari jau pienācis un ko ministrijas pārstāvji drīz
pieņems. Šī sūtījuma pieņemšana aizkavējās tikai
tāpēc, ka nebija izdarīta analizē. — Tālāk Latvijas
centrālai linkopju savienībai bija dots 6175 kvintalu
linsēklu pasūtījums, no kuriem nodoti 3385 kvintali;
atliek vēl 2500 kvintalu. Bet linsēklas ir jau izsūtītas ar kuģi uz Rīgu. Beidzot vēl krievu lauksaimnieku sabiedrībai «Zemec» bija dots 2000 kvintalu pasūtījums. Tas ir jau pienācis, un Liepājā
patlaban noņem paraugus. — Tie būtu visi pasūtī-
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jumi, kādi ir izdarīti, izņemot dažus sīkus, kurus es
te neminēju. Kā jūs, kungi, redzat, visi sūtījumi
ir kārtīgi izpildīti.
Aizmirsu vēl tikai ziņot par āboliņa sēklām;
bet ari tās ir jau izanalizētas un pieņemtas.
Tādi ir skaitļi par sagatavoto sēklas daudzumu.
Vēl atliek teikt pāris vārdu par pieņemtās sēklas
īpašībām. Ne vienreiz vien presē ir parādījušās
ziņas, ka pasūtītā sēkla ne tikai nepienākšot laikā,
bet būšot mazvērtīga, netīra un ar vājām dīgšanas
spējām. Te es jums sniegšu oficiālus datus, ko es
īsi pirms sēdes saņēmu no valsts izmēģināšanas stacijas vadītāja. Kopsavilkuma vēl nav, bet man
sniegtās ziņas ir šādas. Pavisam ir bijuši 74 paPiesūtītOi paraugu tīrība ir svārstījusies
raugi.
caurmērā no 95,4% līdz 99,63%, pie kam tikai 2
paraugi ir bijuši tādi, kas nav pārsnieguši 96% tīrības;
13 paraugi bijuši ar tīrības procentu
96%—97%, un 28 paraugi bijuši tādi, kur tīrība bijusi
ne mazāka par 98%; 8 paraugiem tīrības procents
ir 99. Te man jāaizrāda, ka ārzemju firmas ir spiestas nodot sēklu ar 98 % tīrības. Es jau ziņoju, ka ir
bijuši gadījumi, kur vajadzīgā tīrības procenta nav
bijis. Zemkopības ministrijai ir tiesība šo sēklu pieņemt, bet tanī pat laikā ir noteikums, ka ja sēkla izrādās netīra un nesasniedz vajadzīgo tīrības procentu, tomēr ja tā citādi ir laba un atbilst prasībām,
tad zemkopības ministrija uzliek _ divkārtēju sodu.
Tas firmām nav izdevīgi, jo ja sēkla izrādās netīrāka, tad viņas par to var dabūt tikai puscenu, vai
pat zem puscenas; bet ja sēkla ir bijusī ar 96% tīrības — un tādas sēklas ir tikai neliels vairums —,

zemkopības ministrija nav to izbrāķējusi, bet ar zināmiem novilkumiem pieņēmusi.
Tālāk nāk «Pommersche Saatzucht» — 20 paraugi. Tīrības ziņā šie paraugi ir svārstījušies no

98,49% līdz 99,86%, pie kam tikai 2 paraugiem tīrības procents bija tikai 98 %, kamēr visiem citiem
paraugiem tas ir pārāks par to, visvairāk no 99,4%
līdz 99,86%. Tādi ir dati par «Pommersche Saatzucht» . Kā redzat, šī firma ir nodevusi tīrības ziņā
loti augstvērtīgu sēklu.
No «Saatgutverkaufsgesellschaft» ir 109 parauNo šiem 109 paraugiem viens paraugs ir bijis
tāds, kur tīrības procents nav sniedzis pāri par 96%,
ir bijis tikai 95,70%; 2 paraugi bijuši ar 96%, 4 paraugi — ar 97% un visi pārējie paraugi ar 98% tīrības. Kā redzat, kungi, šinī gadījumā, izņemot 7 paraugus, kur tīrības procents bijis zem normas, visos
pārējos gadījumos tīrība bijusi pat virs normas.
gi.

Tālāk nāk firma «Aussenost» ar 59 paraugiem,
pie kam 10 gadījumos tīrības procents ir bijis 93%—
95%, 8 gadījumos — 95% — 98% un visos pārējos — vairāk par šo procentu. Mieži ir oijuši ar tīrību no 95%—97%, un pat no 98%—99%. Tā
tad ari šeit procents ir bijis pietiekošs. Ja ari visumā procents nav bijis tāds, kādu prasa zemkopības ministrija, tad bez šaubām, par iztrūkstošiem
procentiem firmai jāsamaksā divkārša vērtība.
Bet tad ir vēl Dānijas firmu paraugi, pavisam
20. Tīrības procents tiem bijis no 98,14% —99,17%.
4 paraugiem tīrība bijusi pāri par 99% un pārē-

jiem—no 98% —99%.

Par iekšzemes firmām — iepriekš minētās bij
ārzemes firmas — jāsaka, ka neesmu vēl saņēmis
attiecīgos datus no stacijas vadītāja visos sīkumos,
bet gan esmu saņēmis kopsavilkumu; šos datus es
ari vēlāk publicēšu laikrakstos. Šo firmu piegādātās sēklas tīrības procents nav bijis zem 96,5%. Jūs
zināt, ka zemkopības ministrija prasa 97%. Dažos
gadījumos tīrības procents ir sniedzies pat līdz 98%,
kā to stacijas vadītājs aizrādīja.
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_ . Par dīgšanas spējam jāsaka, ka tās nodotām'fflļbut tik tīra, kādai tai jabut,
seklam butu_ sekojošas, — Visos sīkumos datus pāri ?piesūtītie paraugi saņemti kāda tā prasīta. Oficiāli
aizplombeti. šie paraugi
dīgšanas spējam nebija iespējams iesniegt; man ir! ?nodoti pētīšanas staciju
izmēģināšaanai. Nupat man
tikai augstākais un zemākais dīgšanas
procents,
i|sniedza ziņas par seklas tīrību, jo iebildumi ir celti
tas būtu sekojošais. — Ārzemes sēklai dīgšanas pro- Igtiikai pret tīrību. Izradās,
ka tīrības procents necents ir bijis 97% — 99%. Mēs prasām ne mazāk
athilst pieprasījumam, bet gan ne tik lielā mērā, kā
par 90%; ta tad dīgšanas spējas ir bijušas daudz lie- ff|.
ļf.tas izskatījās vaļējos paraugos. No apmēram 6
lākas, neka mes esam prasījuši. Pēc stacijas vadī- kvintaliem noņemti 2 paraugi. Viens
paraugs bijis
tajā ziņojuma, ir bijuši paraugi, kuru dīgšanas pro- I ,95,71% un otrs
— ar 96,02% tīrības. Tas neatbilst
cents ir sniedzies līdz 100%, tā tad visa sēkla ir bi- * .pieprasījumam. Sakara ar to ir izsaukti
no Vācijas
jusi dīgt spējīga. Sevišķi izcilu vietu no visām ār- mušu pārstāvji, kas bijuši
?
klāt pie sēklas pieņemšazemju firmām dīgšanas ziņa ir ieņēmusi «Getreideinnas. Es griezos ari pie valstskontroles ar lūgumu, lai
dustrie undKommison». Tā ir pārspējusi visas civalsts kontroliers dotu aizrādījumus saviem priekštas. Vietējas seklas dīgšanas procents svārstās no stavjiem,_kas bijuši klāt, un lūgtu turpmāk stingri se85% — 90% un izņēmuma gadījumos līdz 95%.
kot, laļ seklu pareizi pārbauda. Bez tam esmu licis
ierasties firmas pārstāvim, lai tūliņ
nekavējoties
No šiem_datiem,_ kungi, jūs redzat, kāda ir sēklas tīrība. Sekla ir pārbaudīta ne tik vien pie mums, .spertu attiecīgos soļus tas sēklas likvidēšanai, kas
šeituz vietas saņemta, resp. tās apmainīšanai pret
bet ari ārzemes. Visos gadījumos, kad rodas strīlabāku
seklu. Ta tad visi soļi ir sperti. Sēkla ir nodus, kontroles stacija, kurai mēs nododam sēklu pārlikta spīķeros līdz tam laikam, kamēr ieradīsies firkontrolet, ir Kopenhāgena. Visi dati līdz šim ir sakrituši un rada, ka caurmēra piegādātā sēkla ir laba. mas priekšstāvis saņemt to savārīcībā un apmainīt
pret citu, vai ari gadījuma, ja sēkla izrādīsies pieTomēr jāsaka, ka ir bijuši ari gadījumi, kas ir uztiekoši dīgstoša, — par ko man daži izsacījās, ka vitraukuši prātus, kur ne tik vien iekšzemes, bet ari
sas
zīmes uz to noradot, esot_ tikai drusciņ piemaisīārzemes firmas ir mēģinājušas nodot mazvērtīgu
jumi klāt, — tad varbūt ta būs jāpārtīra.
seklu. Vai tas ir darīts tīšam, vai notikusi kļūda —
nav mans pienākums sīkumos to izzināt. Man pieTāds ir stāvoklis šinī ziņā. Ja tagad es še augnākums ir bijis tikai konstatēt, ka sēkla ir nederīga, stajam namam pagodinos sniegt pilnīga noteiktus daun tā tad ari ļr noraidīta. Visur, kur zemkopības tus par to, kāda stāvoklī pašlaik atrodas sēklas apministrijai ir nācies dzirdēt, ka viena otra firma ir gādāšana, un ari aizrādu uz tām nepareizībām un
gribējusi nodot netīrāku seklu, jebkur uz zemkopības trūkumiem, kas līdz šim notikuši vienā otrā gadījuma, tad vel man jāsaka, ka visgrūtāk ar sēklas ieministrijas vai valsts kontroles ierēdņu ziņojuma pamata, kuri stāv klāt pie seklas pieņemšanas, ir bijugādāšanu veicas apriņķiem. Izsekot visiem apšas aizdomas, ka ta ir ārzemes sekla vietējās sēklas rinķiem _ir ārkārtīgi grūti unpat neiespējami, sevišķi
vel tapec, ka apriņķi iegada seklu nelielos kvantuvieta, visur, bez izņēmuma, mana rezolūcija ir bimos un zemkopības ministrijai nav tik daudz iejusi stingra un noteikta: pieņemšanu noraidīt.
rēdņu, ko īzsutīt uz vietām un pārbaudīt, vai patieTomēr ir bijuši gadījumi, kas aprakstīti ari avīšam iegādāta sekla atbilst tām kondicijām, kādām
zes Tie vairāk attiecas uz apriņķiem, kur daudzās
jabut pec pieņemšanas' instrukcijām, kas izstrādātas
^
vietasun
it īpaši Jelgavas apriņķī nācis zināms, ka
zemkopības ministrija. Pie labākās gribas nav ietur mēģinot nodot it kā nederīgu sēklu, ko iepircis spējams visu šo darbu apriņķos pienācīgi pārraudzīt. apriņķis. Bet man jāsaka, ka apriņķa valde man Par to ari man ir bijušas pārrunas ar
valdības looficiāli, nevis privāti, ziņoja, ka laikrakstu ziņas necekļiem. Visiem apriņķiem un pagastiem pastāvīgi
saietas ar patiesību. Pie viena no apriņķa valdes tiek doti norādījumi un rīkojumi.
locekļiem ienācis kāds kungs — un taisni no kreisām
Kas attiecas uz sēklas izdalīšanu uz vietām, tad
aprindām, kas ari ir rakstījušas par šo jautājumu — ari šim ziņa es varu
pielaist — kaut gan negribu
un jautājis viņam, vai ziņas, kas sniegtas laikrakstos, teikt,
ka tas ta ir, — ka vienā otrā vietā ir notikusaietas ar patiesību. Atbilde bijusi tāda, ka tās nešas kļūdas. Ari man ir kļuvuši zināmi gadījumi, kad,
saietas ar patiesību. Ziņu ievācējs ar to nav bijis neskatoties uz zemkopības ministrijas
priekšrak_
mierā unpateicis: kaut ari tā, mēs tomēr rakstīsim, stiem, ka seklas
izsniegšanu nedrīkst aizturēt, ka
ka jūsu sekla ir slikta. — Tā tas ari ir noticis. Prosekla jāizsniedz pirmām kārtam ievērojot ciešanas
tams, varbūt, vienā otrā gadījumā kāda porcija sē- procentu un tā tālāk, tas tomēr visā pilnībā nav
noklas ari bijusi slikta; to es neapstrīdu.
ticis. Ari šādiem gadījumiem ir izstrādātas instrukcijas pagastiem un apriņķiem, bet tomēr daži pie tām
Bez tam man nupat pēdējā laikā ir piesūtītas ziņas, ka kādā Latgales apriņķa stacija no ārzemēm nepieturas. Tiklīdz mums kādas ziņas ienāk, mēs tūpiesūtītā sēkla izrādījusēs ar maisītu, netīru saturu. līt sutām savus ierēdņus nebūšanu novēršanai.
Mums ir zināmi gadījumi, kur vietējie pagastu iedzīTā bijusi sēškanšu miežu sēkla,neapieminoša, netīra.
Apskatot maisus, stacijā atrasts, ka viena daļa votāji ir nolemuši,jka, neskatoties uz to, ka sēkla
vajadzīga visiem ta izdodama tikai tiem, kuru saimsēklas nav tik tīra kā otra; divkanšu miežu bijuši la^
niecības nav lielākas
par 10 ha; pārējie varot paši
bāki nekā seškaņšu. Seškaņšu mieži jau paši par
apgādāt
seklu.
Ir
ari tādi gadījumi, kur prasa vaisevi ir rupjāki un skaistāki par divkanšu miežiem,
bet izrādījies, ka divkanšu miežiem bijusi piejaukta rāk auzu, un citi, kur prasa atkal citu sēklu. Ir bijuši gadījumi, kur lauksaimnieki pievēl sliktāka sēkla. Sakarā ar to uz vietas izsaukts
spiesti _ ņemt to, _ kas viņiem nav vajadzīgs.
apriņķa valdes priekšsēdētājs, vietējā policija, vieTa
kāda pagasta ar
varu piespiesti ņemt
tējo iedzīvotāju pārstāvji, sēklas apgādātāji, sastākartupeļus. Kur tas kļūst zināms, tur tiek sperti vidīts akts un dots rīkojums šo sēklu nepieņemt. Nesi iespejamei soļi.
bija saprotams, kā šī sēkla tādā veidā varēja nonākt
pie mums, kā to varēja izsūtīt no Vācijas, kur sēklas
Kļūdas var notikt, bet kur tās tiek konstatētas,
pieņemšanā ir klāt zemkopības ministrijas un valsts tur sper visus vajadzīgos soļus to novēršanai. Tik
liela lieta, kā seklas apgādāšana, neskatoties uz vikontroles pārstāvji, kā viņi varēja pielaist seklas izpar tas lasām pūlēm, kā es to ne vienreiz vien teicu un no šī
sūtīšanu, ja nebija pārliecināti
bām īpašībām. Stadijā priekšā ari_ analīzi. Es katedra pastrīpoju, visā visumā norisinās apmieriapskatīju paraugus, ko man atnesa vaļējā veidā. Uz noši, bez šaubām, izņemot nelielas kļūdas un pārepirmā acu uzmetiena man likās, ka šī sekla nevar
stības, kas' vienā otrā vietā var notikt un ir notiku-
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šas, bet ko zemkopības ministrija novērš. Nav neministra kungs par šo firmu nerunāja vairs ne vārda,
viena gadījuma, kur zemkopības ministrija nebūtu
bet nu tās vietā ir radusies kāda privāta firma,
spērusi attiecīgus soļus nebūšanu novēršanai.
kas, liekas, ir ieguvusi minētās sabiedrības tiesības
Tāpat jāziņo, ka nevar būt runa par to, ka sēkla un sēklu apgādi. Protams, ka tā ir nenormalība, ko
mēs jau toreiz konstatējām un kas pastāv joprojām.
novēlojusies, jo sēklas apgādāšanu šogad iesāka tik
agri kā nekad._ Ja saka, ka vajadzējis agrāk iesākt,
Tālāk ministra kungs ziņoja, ka tās ziņas, kas ir
jo esot liela seklas vajadzība, tad jāsaka, ka to ieparādījušās atklātībā par sliktas sēklas iegādāšanu,
sāka tad, kad bija atvēlēti līdzekļi. Ja sēklas izsūnav jāsaprot tā, ka tā būtu plašāka parādība. Man
tīšanu no Rīgas ceram nobeigt aprīļa beigās, un ja šķiet, ka vispār jau tagad pateikt, cik plašos apmēmaijā sēkla pienāks uz vietām lauksaimniekiem, tad
ros zemkopjiem piegādāta slikta sēkla, nav vēl ienevar būt runas par nokavēšanos. Zemkopības mispējams, tāpēc ka patlaban notiek izdalīšanas pronistrija varēs būt apmierināta, ja viņai tas izdosies, cess, bet to_varēs konstatēt tikai pēc pāris nedēun es ceru, ka tas izdosies. Lai lauksaimnieki zinātu, lam vai vairāk dienam. Tāpēc tagad ir tiešām diezcik viņiem būs sēklas, tad pirms sēklas sadalīšanas gan grūti to apliecināt.
februāra mēnesī mēs paziņojām, cik katrs sēklas daMinistra kungs ziņoja ari par analizēm, ko izdabūs^ iztrūkstošo sēklu viņi var iegādāties paši pēc rījusi zemkopības ministrijas kontroles stacija, un
iespējas.
konstatēja, ka visā visumā piegādājamais sējamais
Tas ir viss, ko es varētu te teikt par līdzšinējo naterials, ar maz izņēmumiem, atbilst visām
stāvokli seklas apgādes jautājumā.
kondicijām. Ja tas tā būtu, tad būtu ļoti
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam labi; bet ministra kungs nemin tos faktus,
kurus ziņoja viņa paša ierēdņi, ari zemkoBilmanim.
pības ministra biedrs Špoļanskis, par tiem sēR. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienītie depuklas piegādājumiem, kas izdarīti ārzemēs un kur
tātu kungi! Tikai tagad sāk noskaidroties tās saimniedskas krizes sekas .kas, pateicoties klimatiskiem zemkopības ministrijas ierēdņi konstatējuši, piemēram pie firmas «Aussenost», kura ne tik vien nav
apstākļiem, ir iestājušās mūsu lauksaimniecībā. Tagad zemkopības ministra kungs nāca ar iepriecinošu nodevusi visuseklu, bet pat nav uzrādījusi, no kuziņojumu, ka seklas apgādes lieta iet uz priekšu, ka rienes viņai sekla tiks piegādāta. Ari analizējot uz
vietām sējamo materiālu, ir konstatēti ļoti lieli delauksaimniecības grūtais stāvoklis uzlabojas, ka sēklas apgādes jautājumā viss stāv ļoti labi un nav ne fekti: 16% nezāļu piejaukums, ļoti augsts mitruma
mazāka iemesla uztraukties. Turpretim mums ziņo procents u. t. t., un ir atzīts, ka tādu materiālu uz
no daudzām vietām, ka nebūt tik labi nav, kur vien Latviju nevar eksportēt; tāpēc saziņā ar vietējo konir bijusi iespēja pārliecināties par ministrijas apgādātroli šie sūtījumi ir apturēti. Vispār ir norādīts uz
jamo sēklas materialu.Otrkārt zemkopības ministrs
diezgan kļūmīgām parādībām.
liek priekša atvēlēt vēl divus jaunus miljonus latu
Otrkārt ministra kungs teica, ka tas sējamais
seklas vajadzībām, un motivē to tā, ka vēl pietiekoši materiāls, kas izdalīts Ozolu stacijā, ir izgājis cauri
kontroles aparātam; un_ tomēr tas ir nonācis laukdaudz laika sēklas apgādāšanai.
saimnieku rokas tādā stāvoklī, kur sēkla izrādījusies
Mēs jau savā laikā, iesniedzot pieprasījumu
zemkopības ministrim, konstatējām, ka taisni šogad, pilnīgi neatbilstoša kondicijām .un neiespējama sējamam materiālam. Tas norāda, ka ari pastāvošai
ievērojot pagājušā gada nelabvēlīgos klimatiskos apkontrolei
ir bijuši savi trūkumi, savas nepilnības, un
stākļus, paredzams vislielākais posts, un ka tāpēc
viena otrā gadījumā iziet cauri lielākas vai mazākas
zemkopības ministrijai nākotnē stāv priekšā lieli uzdevumi. Mēs aizrādījām, ka zemkopības ministrijā partijas seklas ar nepietiekošām kondicijām.
no sakuma _ nebija vajadzīgās skaidrības un noteiktīPresē ir publicēti un zināmi ari tādi fakti, ka ari
bas, un tapec mēs_ saskatījām svārstīgu politiku. vietējās firmas rīkojas diezgan nesolīdi, var teikt,
Viss jas ļoti nelabvēlīgi atsaucās uz lietas gaitu; tā, pat _noziedzīgi, apgādājot sēklas materiālu. Ir mums
piemēram, izsoles termiņi bija noteikti ļoti īsi, kas, zināms ari tāds fakts, ka kāda vietējā firma, laikam
saprotams, nedeva vajadzīgo efektu. Tagad nu «Lats», ir piegādājusi sēklu lielākā vairumā, proti
āboliņa seklu, bet zemkopības ministrijas izmēģināmes_ redzam, ka zemkopības ministrija nav pareizi
aprēķinājusi īsto nepieciešamās sēklas daudzumu,
šanas stacija ir konstatējusi, ka šī sēkla ir ļoti netīra,
jo viņa vel_ pieprasa izsniegt 2.000.000 latus, lai vēl nederīga, ar stipri lielu procentu nezāļu piemaisījuiegādātu sēklu. Man šķiet, ka atbildīgai par vajama, pie tam tādu nezāļu, kas nav raksturīgas vietējiem_ apstākļiem, bet gan dienvidu vai Viduseiropas
dzīgas seklas daudzumu vajadzēja būt zemkopības
ministrijai, Izejot no tā, ka zemkopības ministrija apstākļiem. Ari šis fakts ir palicis pietiekoši nenonav varējusi noteikt pareizo daudzumu, visa atbilskaidrots, un būtu vēlams, lai zemkopības ministrs
dība krīt uz viņu, pie kam jāsaka, ka sēklas trūkumu
dotu savu ziņojumu ari par šīm lietām. Ir gan tāda
nenovērsīsim ari ar šiem 2.000.000 latu un vēl izinformācija, ka universitātes laboratorija atzinusi šo
trūkstošo sēklu vajadzēs iegādāties pašiem zemkopseklu tomēr par vietējo sēklu.
jiem privātā kārtā.
<
Ir zināms ari vēl tāds fakts, ka kāda vietējā firTālāk ministra kungs paziņoja, ka ar firmām
ma, kas bija apņēmusies piegādāt no vietējiem sēklas
noslēgtie līgumi jau visi izpildīti, izņemot 2 ārzemju
krajumiem _ vietējo sējamo materiālu, faktiski ir laifirmas un nelielus daudzumus no iekšzemju firdusi tirgu ārzemes sējamo materiālu, pārberot ārzemām. Šis paziņojums ir ļoti iepriecinošs, un būtu mes seklu citos maisos un laižot to apgrozībā kā vieļoti labi, ja ari firma «Aussenost» nodotu savus lietējo seklu. Par šo gadījumu zemkopības ministra
lākos pasūtījumus laikā. Ministra kungs vēl nosaukungs neturēja par vajadzīgu minēt. Tas atkal atca kādu jaunu firmu — Klark un Co, kas agrāk nefitiecas uz kādu vietējo firmu, spriežot pēc laikrakgurēja. Viņš ziņoja, ka ari šī firma tagad nododot stiem, uz firmu «Lats». Šāda parādība ir diezgan
seklu Latgale Man gribētos konstatēt, ka tā tiešām raksturīga un liecina par to, ka mūsu zemkopjiem
^
ir savada parādība.
Toreiz, kā jau teicu, tāda firma
nav pietiekošas garantija_s, ka vietējās firmas viņus
konkursa nefigurēja, bet tad izsolē piedalījās kāda apgādās ar labu vietējo seklu. Svarīgs ir vēl ari secita — Latgales lauksaimnieku sabiedrība. Šī sakojošais , proti, ka dažas no firmām, kas šogad apbiedrība izrādījās fiktīva, kas bija nodibinājjusies tikai, lai saņemtu pasūtījumu un avansu. Tā jau ari
bija paspējusi saņemt 90.000 latu avansu. Tagad

gāda lauksaimniekus ar sējamo materiālu, pārdod uz
valdības konta sagādāto materiālu par augstāku cenu, bet to pašu seklu privātā kārtā laiž apgrozībā
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par lētāku cenu. Kāds ir šo firmu nolūks, to grūti
pateikt; bet apstākļi nu ir tādi, ka par dārgu cenu,
par veselu latu, pat līdz pusotra lata par pudu dārgāk, pārdod sēklu, kas iegādāta uz valdības konta,
bet tai pašā laikā privātā tirgū to pašu sēklu iespējams dabūt par daudz lētāku cenu un ar tikpat labu
kvalitāti. Tāpēc man šķiet, ka par sējamā materiāla
kvalitāti visā visumā ir vēl diezgan priekšlaicīgi
spriest. To redzēsim pēc kontroles rezultātiem.
Bet daudzi simptomi runā par to, ka pie līdzšinējās
kārtības šinīs operācijās ir daudz nevēlamu parādību, kuras jau varēja paredzēt un kuru būs vēl vairāk.
Mes lasām ari lakrakstos norādījumus, ka jauna papildu sējamā materiāla piegādāšana ierosināta
ne tik daudz vietējo prasību dēļ, bet g_an to it kā
ierosinājušas ārzemju firmas, kuras piedāvājušas vēl
jaunus papildu krājumus par kuriem ministra kungs
^
grūti dabūt. Jāsaka, ka
minēja, ka tos ir ārkārtīgi
zemkopības ministrijas papildu kreditu pieprasījums
nav ne uz ko pamatots, bet gan vienkārši uz uem
iespaidiem, kādus šinī lietā var nojaust. Bet ja ari
šis pieprasījums būtu pamatots, tad tas, ka tasir
nācis tik vēlu, ir pārāk bēdīgs fakts. To vajadzēja
apjaust jau agrāk, pirms Lieldienām, marta beigas.
Tagad jāsaka, ka te zemkopības ministrija nak ar
nosebošanos un viņas propozicijas izcelšanas ir diezgan savāda.
Vēl vairāk: mes zinām ari to, ka sava laika
sēklas apgādības lietā ļoti krasi izteicas pat dažas
pilsoniskās grupas, kas ieiet tagadēja pilsoniska koalicijā — demokrātiskais centrs. Demokrātiskais
centrs savā laikā prasīja iespējami stingrāku kontroli par sējamo materiālu un dažu firmu izslēgšanu
no apgādības. Tāpat centrs prasīja, ka būtu izslēdzamas no valdības aprindām pat dažaspersonas, kas
iejauktas fiktivās firmās. Tagad mes redzam, ka tas
pilsoniskās grupas, kas savā laika to prasīja, ir pilnīgi apmierinājušās ar to, ka seklas kontroles lietas
izdara tās pašas personas, pret kuram viņas sava
laikā cēla vislielākos iebildumus, un ka visi apstākļi,
kopā ņemot, nebūt neliecina par to optimismu, ko še
izteica zemkopības_ ministra kungs. _ Mums ir pietiekošs iemesls domāt, ka tuvāka nākotne, izlietojot
sēklas materiālu, atklāsies un pierādīsies vel vadrak
un vēl lielākas nebūšanas, neka pagājuša gada, jo
līdz šim laikam, neskatotie_s uz visu lielo seklas apgādību, kontrole ir bijusi pārāk šaura un nepietiekoša, ja šeit ministra kungs runāja par kādiem 109 paraugiem, kas izkontrolēti. Jāsaka, ka tie |r ņemti
no pirmiem pasūtījumiem, sakuma, tie ir nākuši no
solīdām firmām, kas ir nodevušas visus kvantumus,
bet turpmākās analīzes var dot vel daudz pārsteidzošākus rezultātus neka līdz šim.
Saņemot kopā visu sacīto, mušu frakcijai jāsaka
tas pats, ko mēs teicām jau agrā pavasarī, proti sistēmas un plāna trūkums, nenoteiktība ir ari vel tagad, un tas viss ir novedis tik tālu, ka tagad ari pats
zemkopības ministra kungs atzīst, kaviena.otra vietā tiešām ir trūkumi. Turpmāk šie trūkumi, bez šaubām, būs vēl lielāki, un par tiem atbild valdība, kas
ar savu diezgan pārsteigto, nenoteikto rīcību seklas
apgādības lietās līdz šim ir traucējusi un kavējusi palīdzības darbu zemkopjiem. Tapec mušu frakcija atturēsies no balsošanas par šo kreditu atvēlēšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam J.
Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.
J. Balodis (strādnieku un_ zemnieku frakcija)- .
Tiešām ārkārtīgi daudz ir runāts par seklas apgādāšanu lauksaimniekiem. Ja mes jau tad, kad pieprasīja līdzekļus sēklas piegādāšanai lauciniekiem,
paredzējām, ka šī sēklas piegādāšana izvērtīsies par
ārkārtīgi lielu panamu, un kad mes iesniedzam li-
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kumprojektu, kurā bija paredzēts, ka valdībai jāuzņemas garantija par labas sēklas piegādāšanu, atbildība par to, ka piegādātā sēkla uzdīgs, jāuzņemas
atbildība par sēklas tīrību, tad demokrātiska centra
vīri teica, ka šis likumprojekts jānoraida, jo, luk, ta
esot valsts pamatu graušana. Likumprojekts ari tika noraidīts. Bet ko mes redzam tagad? Taisni
tie paši demokrātiskā centra vīri _nu pasaka, ka patiešām notiek dažādi «šmuguļi»: arzemes_ sekla tiek
pārvērsta par iekšzemes u.-1. t. Tāda kārtā firmas
labi nopelna, lai gan laucinieki ar vajadzīgo seklu
nav apmierināti. Nerunāsim nemaz par to, kas ir
noticis agrāk. Nupat beidzamas dienās, pat šodien
presē ir dažas tādas lietas, kā piemēram Ozolu stacijas lieta, kur pienākusi sēkla 11 pagastiem, 4 vagonu daudzumā; tā izrādījusies netīra. Paši laucinieki, kuriem sēkla piegādāta, uz vietām ir konstatējuši, ka mo 100 kilogramiem seklas, kas partīrīta, iznākuši tikai 64 kilogrami daudzmaz derīgas seklas.
Jāpiezīmē, ka šī sēklas pārtīrišana1 ir notikusi ar
^
vienkāršu vētījamo mašinu. Ar vētījamo mašinu
vajadzīgs.
kā
tas
būtu
taču nevar iztīrīt sēklu tā,
Tagad nāk pats ministra kungs un, kā vienmēr,
pasaka, ka viss kārtībā. Tā tas ir bijis vienmēr.Luk,
nekas slikts neesot, sēkla esot laba u. t.t. Mes tam
galīgi nevaram piekrist. Ir_ bijuši pat tādi gadījumi,
ka piemēram vienā pagastā pieprasīti mieži, auzas,
bet piesūtīti vienīgi kartupeļi. Ministra kungs atzinās, ka tiešām esot notikušas ari tādas lietas un
kartupeļi, stāvēdami stacija, pat elsot apsaluši. Tas
ari ir fakts. Vilzenu pagasta vairākas saimniecības
sēklas vietā piesūtīti kartupeļi.
Interesantākais ir tas, ka sēkla _ir izgājusi cauri
visām kontroles komisijām, visam tam iestādēm, no
kurām ministra kungs ņem datus un grib iestāstīt,
ka lietas ir labas. Mēs tam' pavisam nevaram ticēt
un nevaram uz viņu paļauties. Nemaz nevajaga ņemt
datus no vietām, paskatīsi:mie|s tikai tai paša demokrātiskā centrā, tad redzēsim, ka te notiek vienkārša iedzīvošanās, momenta izmantošana, lai varētu
uzkrāt kapitālus. Tā kā finansu ministra kungs ziņoja, ka Latvijas kapitāli uzkrājas ļoti leni,_ tad tagad
izmanto visus 'līdzekļus, lai kapitālus varētu uzkrāt,
izsūcot līdz pēdējam tos, kam jāgriežaspie šiemkungiem. Tāpēc mēs nekāda ziņanevaram uzticēties
tai valdībai, kas apgādā tādu seklu,, par kādu ziņo
«Jaunākās Ziņās» un «Centra Balsī», pie kam sabiedrībā «Lats» ir reprezentēts ari pats ministra
^ nevaram piekrist
kungs. Tāpēc mēs nekādā ziņa
prasa, un nevaram
ko
atkal
piešķiršanai,
šo līdzekļu
ticēt, ka tie nonāks tanīs rokās, kam tie vajadzīgi.
Še notiks atkal jauna bagātību uzkrāšana atsevišķu
cilvēku kabatās, bet_ tie, kam vajadzīga palīdzība,
nonāks vēl šausmīgākā' stāvoklī nekā tagad. (Saucienspa kreisi: «Pareizi!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.
R. Dukurs

(sociāldemokrāts): Sava laika, kad
Saeima pieņēma likumu par seklas apgādi lauksaimniecības vajadzībām, zemkopības ministra kungs
ziņoja komisijā, ka pēc ienākušām ziņām no pagastiem, sēkla vajadzīga par 29 miljoniem latu. Bet jau
toreiz budžeta komisijā ne tikai no mušu, bet ari inio

pārspīvaldības aprindām aizrādīja, ka šie dati ir
lēti un-ka patiesā vajadzība nlelbus tik liela, un uz
pašas, valdības, ne opozīcijas partiju priekšlikumu,
suma sēklas iegādāšanai tika reducēta no 29 miljoniem uz 13 miljoniem latu. Ja toreiz zemkopības
ministris atrada par iespējamu ar šiem 13 miljoniem
latu apmierināt visas seklas vajadzības un domāja,
jakouka ar tiem pilnīgi pietiks, tad šodien mums
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state, ka zemkopības ministrs nāk ar jaunu priekšlikumu pavairot valdībai kredītus vēl par 2.000.000

latu.

Te jāpiezīmē, ka šis pieprasījums nav motivēts
ar jauniem skaitļiem. Kad budžeta komisijā jautājami, uz kādu datu pamata tiek pieprasits papildu kredits 2.000.000 latu apmērā, tad zemkopības ministrs
Alberinga kungs atbildēja, ka jaunas ziņas nav vāktas, bet ka ministrija uz apmēra aprēķinu pamata
atzinusi, ka ar pasūtīto' sēklu nepietiks. Alberinga
kungs mums centās iegalvot, ka līdz šim atvēlētie
līdzekļi esot nepietiekoši un ka Sēklas trūkums esot
tik liels, ka vēl vajadzēšot vismaz 2.000.000 latu. Tad
mēs jautājām, vai pēc 2 nedēļām ministra kungs inieināks vēlreizun atkal neprasīs jaunuskredītus; noteiktu atbildi, ka tas tā nebūs, mēs nedzirdējām. Radās
iespaids, ka valdībai par sēklas iegādāšanu nav nekāda noteikta plāna, ka (sēklas vajadzību .aprēķina tikai apmēram, tā uz zila gaisa. Liekas, ka visu iekārto
tā, lai vēl pašā pēdējā brīdī, kad sējas laiks būs pie
durvim, bet kad sēkla pietrūks, zemkopības ministrijai būtu iespējams izdarīt pasūtījumus, bez vajadzīgās kontroles un nepieturoties pie noteikumiem
par sēklas apgādi un izsolēm. Mēs šaubījāmies par
šī kredita vajadzību, jo jauni dati nebija ienākuši,, un
tad ministra kungs mums atbildēja, ka zielmkopības
ministrija pieprasījusi papildu kreditu tikai uz vispārēja iespaida pamata. Tanī pašā laikā mēs aizrādījām, ka šo papildu kredita vajadzību, laikam, ir
izsaukuši agrāk ārzemju firmām dotie solījumi, kas
vēl līdz šim laikam nav izpildīti tikai pateicoties tam,

ka opozīcija iejaucās.
Tālāk mēs aizrādījām ari uz to, ka tiek runāts,
ka tiek rīkotas greznas dzīres, notiek uzdzīve dažādos lokālos, kur piedalās atbildīgas valdības personas u, t. t, u. t. t. Kaut gan Alberinga kungs komisijā visu to noliedza, tomēr viņš tūliņ lika priekšā
atļaut valdībai izlietot šos 2.000.000 latus, pasūtot
sēklu ārpus sacensībais. Tā tad lai atļaujot ministrijai pasūtīt sēklu tā, kā viņa to atrod par vajadzīgu.
Mēs jau agrāk zinājām, ka sacensības kārtība netiek
ievērota, ka tiek pielaisti dažādi apiešanas līdzekļi,
ka sacensību termiņi ir ļoti īsi un ka tikai zināmas
firmas tiek klāt un izmanto stāvokli. Tagad, kur ir
runa par kredita atvēlēšanu 2 miljonu latu apmērā,
zemkopības ministra kungs liek priekšā atļaut izlietot šo kreditu ārpus sacensības. Tāpēc neizbēgami mums rodas iespaids, ka bez'kādiem nopietniem motīviem valdība liek priekšā atvēlēt papildu

kreditu 2 miljonu latu apmērā un atstāt brīvas rokas
valdībai, izlietot šo kreditu tādā veidā, kā viņa to
atrod par vēlamu. Kad mēs cēlām iebildumus komisijā, Alberinga kungs grozīja savu priekšlikumu,
ka valdībai ir tiesība pasūtīt sēklu nevis ārpus katras
sacensības, bet rediģēja pārejas formulu tā, kāda
tā ir jūsu priekšā: uzdot valdībai noteikt sēklas iegādāšanai atvēlēto 2 miljonu latu papildu kredita izlietošanas kārtību, citiem vārdiem — atļaut valdībai pašai lemt par to,kādā kārtā viņa sēklu pasūtīs.
Tā kā Alberinga kungs komisijā bija pateicis, ka valdība to darīs ārpus sacensības, tad nevar būt ne
mazāko šaubu, ka šie2 miljoni latu tā ari tiks. izlietoti. Un ja šodien mūsu rokās nav visu vajadzīgo
datu par tām. parādībām, kuras es šeit minēju, ka tās
būtu drošas un pārbaudītas, tad šāda valdības izturēšanās pati par isevi jau met diezgan nopietnu ēnu
uz labības apgādāšanas lietu. Mums ārpus visiem
citiem pierādījumiem rodas nepārprotams iespaids,
ka, acīmredzot, te ir sagatavots pilnīgi legāls ceļš
tam, lai vārētu izpildīt zināmus solījumus, kādi bija
doti jau pie sēklas iepirkšanas janvāra mēnesī, ko
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tagad ar lielu novēlošanos, aprija vidu, izpilda ar to,
ka seklu apgādā ārpus sacensības.
Uz šo apstākli es uzskatīju par vajadzīgu griezt
Saeimas uzmanību un domāju, ka ne tik vien opozīcijai šinī ziņā ir pilnīga skaidrība, ko nozīmē šī pārejas formula, biet gan ari tām. valdības frakcijām, kuras domā, ka viņām jābūt sarga vietā, lai sēklas iegādāšana notiktu kārtīgi un likumīgi, proti— centram. Latgales progresistiem un citiem. Es domāju, ka ari viņiem šinī gadījumā būtu pienākums aizrādīt uz to, ka tāda pārejas formula, kādu ir pieņēmis budžeta komisijas vairākums, ko liek priekšā
Saeimai uz zemkopības ministra priekšlikumu, nav
pieņemama. Alberinga" kungs teica, ka esot vēl
pietiekoši daudz laika līdz sējas sākumam, ka vismaz vēl vesels mēnesis esot līdz sējas sākumam un
tāpēc tos 2 miljonus varēšot izlietot pilnīgi svabadi
un sēklu iegādāt mierīgā gaitā. Ja jau pirmā sēklas
pasūtīšanas lieta tika realizēta kaut ari ar sacensību,
ļoti īsā termiņā, kādās 6 vai 7 dienās, tad, acīmredzot, ari tagad valdībai, ja viņa grib iet pa atklātiem
un skaidriem ceļiem, ir iespējams izlietot šos 2 miljonus latu tādā pat likumīgā un agrāk pieņemtā veidā, izlietojot sēklas pasūtīšanai to pašu izsoles veidu, kāds tika lietots līdzšinējā sēklas piegādāšanā.
Tāpēc ies lieku priekšā šo pārejas formulu noraidīt,
reizē ar to pasakot, ka Saeima neatrod par iespējamu atstāt valdībai brīvas rokas sēklas iegādāšanā,
bet ka Saeima atrod par nepieciešamu ari turpmāk
pie 2 miljonu latu izlietošanas sēklas iegādei pielietot agrākos sacensības nosacījumus un nekādā gadījumā sēklu nedrīkst iegādāt ārpus sacensības. Ja
augstais nams ar balsu vairākumu pieņems Alberinga kunga budžeta komisijā iesniegto pārejas formulu, tad tas nozīmē, ka Saeimas vairākumsgribi legalizēt diezgan atklātu un pat rokām taustāmu nelikumību. Tās aizdomas, kādas jautagad ir radušās sabiedrībā un presē par dažādām lietām pie sēklas pasūtīšanas, ar to tikai tiks pastiprinātas.Tas-, bez šaubāmi,!
visā mūsu sabiedrībā radīs sašutumu.. Es domātu, ka
pie visām tāmi lielām bažām par sēklas apgādāšanas
kārtību, kādas jau tagad ir, tas būs tikai lieks pastiprinājums klāt. Vai visām valdības partijām tas ir
vajadzīgs, par to es augstākā mērā šaubos. Es domāju, ka tie, kas nopietni grib vēl tagad radīt liekas
rezerves sēklas iegādāšanai, var pilnā mērā panākt
to ari tad, ja atstāj līdzšinējo sēklas apgādāšanas
kartību un nedod te valdībai pilinīgi
brīvas
rokas.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš:

Vārds deputātam

K. Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man ari jāaizrāda uz dažām dīvainībām sēklas pasūtīšana. Liekas tīri tā, ka zemkopji sēj naudu un ne-

vis seklu, jo jau rudenī zemkopības ministrija zināja to, ko neviens cilvēks, neviens tautsaimnieks,
neviens_ finansists pasaulē nezināja, proti — kāda
cena būs sēklai pavasarī, kad to iegādās. Tika
teikts, kia būs vajadzīgs tik un tik daudz naudas.
Tagad atkal tiek minēts nevis sēklas kvantums, daudzums, bet gan,_ ka vajadzīgs tik un tik daudz naudas. Pie tam seklu grib iegādāt bez isacelnsības.
Es jau vairākkārt elsmu paskaidrojis, ka principā
neesmu pretī seklas pasūtīšanai bez sacensības, bet
tikai tad, ja to pasūta no drošām sēklas ražotājām
saimniecībām, no tādām, kas nodarbojas ar sēklas
audzēšanu un pārdošanu, vai ari no tādām firmām,
kas tieši audzē oriģinalsēklu, kā piemēram Petkuzas
Lochovs u. c._ Diemžēl, zemkopības ministra kungs
neteica, kādām firmām, virAš grib pasūtīt isēklu.
Loti var but, ka seklu pasūta tādām firmām, par
r
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kuram mes nezinām, vai dabūsim sēklu vai nezāles,

vai varbūt dabūsim liela mērā ar nezālēm sajauktu
seklu. Ministra kungs neminēja ari, par kādu cenu
domāts _seklu pasūtīt. Viņš aizrādīja, ka no Vācijas
pasūtīta sekla dīgstot 96% līdz 98% ; esot pat gadījumi, ka sekla dīgstot visi 100%. Tā, acīmredzot,
ir oriģinalsekla. Vietēja sēkla dīgstot 85%, 90%—
95%. Jāaizrāda, ka te nav ievērots, ka ja ari vietējā
sekla dīgst 85%—95%, tad tomēr augšanas spējas
tai nav tik lielas. Els jau aizrādīju uz mūsu piedzīvojumiem 1902. gada, kad izsētā sēkla dīgt gan dīga,
bet uz Jauka izsēta nonīka viena trešā daļa, tā tad
bija jasej daudz vairāk. Šinī ziņā nav nekādas drošības.

Bez tam atkal jāsaka, ka ministra kungs ne-

mirtajā cenas. Man ir daži privāti ziņojumi, ka nd
zemniekiem pleš ļoti augstas cenas — 43—44 lati
par kvintalu auzu un miežu.
Man jāatzīmē vēl šāda dīvainība. Kāds vecsaimnieks no Vecmuižas, kas gan nepieder pie zemnieku savienības, stāstīja šādu lietu. Viņš 12. aprīlī dabūjis paziņojumu, ka 13.aprilī pīkst. 10 rītā, viņām jā( but Bauska, lai saņemtu 20 pudus viņam piespriestas miežu un auzu sēklas. No Vecmuižas līdz Bauskai ir 33 verstis. Ievērojot to, ka' paziņojums piesūtīts tik veļu, šitn saimniekam nebija iespējams noteikta lai'ka tur būt. Tagad pavasarī, kad ceļš ir

dubļains, ka lai aizbrauc tik tālu ar nonīkušu zirdziņu? Jājautā, vai kungi, kas sēž zemkopības ministrija, ari zin, ka netālu no Vecmuižas ir dzelzceļa
stacija, ja viņi sūta zemnieku no Vecmuižas uz Bausku — 33 verstis, tālu, lai tur saņemtu sēklu. Vai tie
attiecīgie kungi ir bijuši ietaisījuši «kuražu», vai
absolūti nav pazinuši Latvijas dzelzceļu karti, tas
man nav zināms. Bet, diemžēl, tas ir fakts. Man
te ir klāt zīmīte par to. (Saucieni no vietas: «Par
to kuražu vai?!») Es nedomāju, ka te būtu notikusi apzināta šikanēšana. Bet tie kungi saņēmuši
sēklu turpat Vecmuižas stacijā, bet viens vecsaimniekSjkuram bija tā nelaime, ko es te minēju, tika
nosūtīts uz Bausku.
Ir bijušas ari vēl citas dīvainības. Nupat bibliotēkā es konstatēju, ka nostrīpota kāda Rītprūsijas
avīzes abonēšana. Es taisni esmu aizrādījis, ka no
Rītprūsijas mēs varam ņemt sēklu, jo tā visvairāk
atbilst mūsu ģeogrāfiskiem apstākļiem un ir vispiemērotākā. Ari cenas Rītprūsijā ir lētākas nekā pārējā Vācijā. Un nu redzam', kā taisni tās avīzes
abonēšanu, kas ik dienas atzīmē Karalauču cenas,
mūsu bibliotēka atzīst par nevajadzīgu. Es nezinu,
kāda sakarība te ir, bet tas ir ārkārtīgi zīmīgi. Man
liekas, ka tik tālu taupībā mums nevajadzētu iet.
Katrā ziņā es redzu tikai to, ka mums atkalnav
drošības, par kādām cenām sēklu pirks, vai ta atbildīs patiesām sēklas cenām, vai ne. No zemkopības
ministra paziņojuma varam tikai konstatet,Jca mušu
maksājamās cenas pārsniedz faktiskas seklas_ cenas brīvā tirgū par 16%—20%, bet par tādu seklu,
kas nav vairs oriģinalsekla, jau par 30%.
Es. diemžēl, nevaru piekrist šai kreditu atvēlēšanai.
Priekšsēdētājs P. -Kaliniņš: Pie Vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vispārīgas debates izbeigtas. — Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Debatēs vispirms aizrādīja, ka neesot skaidri zināma sēklas vajadzība.
Man liekas, ka šis iebildums ir tīri formālas dabas,
jo ir neapšaubāms, ka sēklas trūkums ir un uz laukiem sajūtams uz katra _ soļa. Tālāk aizrādīja, ka
sēklas izdalīšanā novērojami daži trūkumi. Tik
plašā operācijā, kur darīšana ar tik daudziem
kontrahentiem gan pie iepirkšanas, gan pie izdalī-
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šanas, un galvenais,, kur operācijas jāveic steidzīgi,
lai tās nobeigtu noteiktā laikā, var notikt dažādas nekārtības. Bet ko mēs varam' prasīt, tas ir — lai
sēkla tiktu kontrolēta, vai tā ir noderīga kā sēklas
materiate, otrkārt, lai zemkopības ministrija cieļši
sekotu sēklas izsniegšanas gaitai, un treškārt, lai
izmeklētu visus gadījumus, kad notikušas nekārtības. Kā no zemkopības' ministra paskaidrojuma
dzirdējām, tad tiek darīts viss iespējamais.
Par iesniegto pārejas formulu varu teikt, ka
budžeta komisija to motivē,tā, ka sēklas iegādāšana
sacensības kārtībā varētu novilcināties', jo nav zināms, kad šo likuma papildinājumu pieņems. Šim
ieskatam' piekrita ari budžeta komisijas vairākums.
Tāpēc es atbalstu pārejas formulu un lūdzu augsto
namu pāriet uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai otrs referents
vārdu nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu, Tādu nav. Kas atturas?
Lūdzu saskaitīt. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
ir par pāreju uz pantu lasīšanu.: Par pāreju uz,pantu lasīšanu nodotas 49 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies 24. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums likumā par

sēklas

iegādāšanu lauksaimnieku

vajadzībām."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? 5 atturoties, virsraksts
pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
„Likuma par sēklas iegādāšanu ' lauksaimnieku
(lik. kr. 1929. g., 24.) 1. pantu izteikt šādi :"

vajadzībām

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
ievada teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
6 atturoties, ievada teksts pieņemts. — Ludzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

„Lauksaimnieku vajadzībām valdībai ir tiesība iegādāt ārpus
tekošā budžeta uz kredita sēklu pār sumu līdz 7 miljoni latu."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par 1. panta pieņemšanu. Par 1. panta pieņemšanu nodotas 54 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies 27. _ 1. pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma noslēgumu.
Sekretārs J. Breikšs:

„Šis pārgrozījums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."

Priekšsēdētājs P.

Kalniņš'Vārdu nevien? ne-

vēlas? Nobalsošanā nak noslēguma teksts. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 6 atturoties, noslēguma teksts pieņemts. — Nobalsošana nak l.ikums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma
pieņemšanu visumā. Par likuma pieņemšanu visuma
nodotas 54 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota
neviena balss, atturējušies 32. Likums visuma p i eņemts.
Vai redakcijas komisijas referents var
sniegt ziņojumu par šo likumu? Vārds redakcijas komisijas referentam Briedim.
Referents A. Briedis: _ Redakcijas komisija ir
lasījusi pārgrozījumu likuma par seklas iegādāšanu
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lauksaimnieku vajadzībām un nekādu® pārgrozījumus nav izdarījusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu
nav. Redakcijas komisijas ziņojums pieņemts. —
Budžeta komisijas priekšsēdētājs V. Gulbis komisijas vārdā iesniedzis pārejas formulu:

„Saeima nolemj: uzdot valdībai noteikt sēklas iegādāšanai atvēlēto 2.000.000 latu papildu kredita izlietošanas kārtību."

Vārdu pie pārejas formulas neviens nevēlas?
Pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-

turas. Balsošanas rezultāts: par pārejas formulas
pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 34 balsis, atturējušies 9. Vienlīdzīgs balsu skaits. (Starpsaucieni «Trokadero!») — Lieku pārejas formulu Vēl
reiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pnet pārejas formulas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Otrreizējā
nobalsošanā par pārejas formulas pieņemšanu nodota 41 balss, pret — 36 balsis, atturējušies 9. Pārejas
formula noraidīta. — Līdz ar to šīs dienas kārtības
punkts izsmelts.
Pārejam uz 4. dienas kārtības punktu —
valsts

budžets

1929./30.

saimniecības

gada m. Referents V. Gulbis. Turpinās vispārīgas
debates. Vārds deputātam K. Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man mazliet jāceļ iebildumi pie budžeta projekta i
no formālā, i no materiālā viedokļa. No formālā
viedokļa: es tikai vakar saņēmu šo (grāmatu, t. i.
to projektu, ko ir pieņēmusi budžeta komisija, un
taisni te man ir jāceļ iebildumi. Grāmata ir kādas
114 lapaspuses bieza, bet tur nav iekšā nekā sīkāka,
ir tikai kopsavilkumi. Es gribētu aizrādīt, ka tik
liela taupība, kas grib drusku ietaupīt no mašīnrakstīšanas un papīra, ir gan pilnīgi nelietderīga. Tam
projektam, kas bija izdalīts budžeta komisijai, bija
vismaz pielikts klāt pielikums par notecējušo budžeta gadu un bez tam vēl valsts kontroles ziņojums;
bet tas. kas tagad likts priekšā plēnumam ... (troksnis).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu klusāk!
K. Balodis (turpina): Iznāk tā, ka mums ir divas tautas vietnieku šķiras: vieni. , kas ir sēdējuši
budžeta komisijā, — tie 16 izredzētie, kas ir dabūjuši
tos sīkākos datus., kas ir dabūjuši ari visu atsevišķu
resoru sīkākus sarakstus, un otri — «misera plebs»,
kam jāpietiek ar to, ko Viņiem' dod, kam jāpietiek
ar tām drusciņām,, kas nokrīt no kungu galda. Es
domāju, ka te ir grēkots taisni pret demokrātiju. Var
jau uzskatīt par demokrātismu to, ka komisiju ievel
proporoiaonalii partiju sastāvam, vienalga, vai lietpratējus, vai nelietpratējus — tos, kurus partija liek
priekšā. Varbūt tas ir demokrātiski; bet pavisam
nav demokrātiski, ka tie, kas nielsēd komisijā,
nedabū nekādas sīkākas ziņas.
Tādas lietas,
cik man zināms, nekur Citur pasaulē nav. Es
pazīstu biezās grāmatas, kurais liek priekšā vācu
reichstagaldulekliem;reichstaga locekļiem liek priekšā visu budžeta komisijas apspriesto budžetu, tā kā
ari plēnumā visiemi ir iespējams pārliecināties, ar
faktisko stāvokli. Man aizrādīs, ka tie, kas interesējas, datus var dabūt. Es ari esmu dabūjis komisijas burtnīcas, bet lieta ir tā, ka tas «plebs», kas
nevarēja piedalīties budžeta komisijā, nevar zināt,
kādi dati ir pieņemti, grozīti, kādi pavisam strīpoti.
No tā kopsavilkuma, ko tagad liek priekšā augsta-
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jam namam, neko nevar spriest; tur neko nevar
saredzēt. Protams, varētu jau gan to panākt, ja
kāds uzņemtos lielo »*v smago rēķināšanas darbu,
nosēžot pie ta kādu mēnesi; tad varētu, sarēķinot
kopa atsevišķus_ posteņus, uzzināt, kādos posteņos
ir palikušas vecās sumas, kādos ir nākušas klāt jaunas. Pašreiz nav iespējams spriest, cik katrā atsevišķā postenī ir nācis klāt, cik nostrīpots, un kas
kura postenī grozīts. Tad atliek apmierināties tikai
ar priekšā likto nepilnīgo, pret parlamentu necienību izradošo budžeta projektu.

Jāsaka, ka tā ir ari necienības izrādīšana pret suvereno tautu, kas taču ir savus vietniekus šeit Saeimā ievēlējusi; viņai tačuir tiesība domāt, ka viņu
iepazīstinās ar visām lietām, kas ir svarīgas, kas
skar ka valsts, tā ari visas tautas intereses. Bet
tagad, ar tik nepilnīgu budžeta projektu tas nav darīts. Tapec_ atliek pie katra atsevišķa posteņa likt
priekša jautājumus. (A. Eglttis no vietas: «Vajadzēja piedalīties koalicijas apspriedēs, tad zinātu!»)
Jus sakāt, — koalicijas apspriedēs! Loti skaisti!
Bet ja nu es kaut kādu iemeslu dēļ nevaru piedalī-

tiestanī koalicijā, tad es ari nevaru neko dabūt zināt.'
Citas pariarniemtariskās valstīs tas tā nav; tur nav
tāds stāvoklis, ka opozīcija nedrīkst zināt, kas tiek
darīts, bet gan tikai pozīcijai ir atļauts visu zināt.
Bet neaizmirstiet, ka ari jūs varat kādreiz nonākt
opozīcijā; ne šinī,bet, varbūt, nākošā Saeimā var rasties cits vairākums, un tad ari jumsvar krist tā laime
neko nedabūt zināt. Es stāvu uz tāda viedokļa, ka visiem jābūt vienādai taisnībai; no formālā viedokļa
tas ir pilnīgi pamatoti. Nemaz nevajadzētu tērēt
daudz naudas, varbūt tikai kādus 10.000 latus izdot
vairāk nekā tagad. Saeimas, deputāti ir paaugstinājuši sev algas par 300.000 ilatiemi.) i Kungi, par
10.000 latiem varētu gan izdot drusku pilmiļgāku bu-

džeta projektu, kā tas tiek darīts visās kulturālās
valstīs. (Starpsauciens.) Nu, kungi, es taču ari
kaut ko zinu par šīm lietām'; daudzus gadus es esmu
strādājis kulturālu valstu bibliotēkās. Es domāju, ka
šāda prasība nebūt nav neiespējama. Valsts kontroles pārskats ir jau drusku labāks., bet ari ne tik
labs, kā tam vajadzētu būt. Ari tur trūkst ārkārtīgi daudzi atsevišķi posteņi. Visur citur Vakareiropas kulturālās valstīs šie pārskati ir daudz plašāki
Kā tas ir pie Āfrikas nēģeriem, to es, diemžēl, nevaru pateikt, bet vismaz kulturālās valstīs tas ir citādi. Ja mēs gribam būt kulturāli cilvēki — es domāju, ka katrs gan gribētu būt kulturāls cilvēks —,
tad vismaz formālā ziņā mums vajadzētu laboties.—
Tas ir viens.
Otrkārt man jāapskata jautājums par budžeta

materiālo sastāvu.

Te man jāpretojas tiklab refe-

rentam Gulbja kungam, kā ari ministra kungam veselā jautājumu rindā. Piemēram Gulbja kungs aizrādīja, ka Latvijā ļoti daudz budžetā izlietojamo līdzekļu esot savākts no nodokļiem, un tā esot liela
nelietība. Ar to valsts tiekot noplicināta un tiekot
aizkavēta kapitāla uzkrāšanās. Nu, godātie deputātu
kungi, es šo «nelaimi» par tik lielu nelaimi ne mūžam nevaru turēt. Ir taisnība, ka valsts ir savākusi
un ietaupījusi kādus 300.000.000 latu, proti: Latvijas
bankā — 120 miljonus latu, zemes bankā — drusku
vairāk, es domāju, kādus 140 miljonus latu, hipotēku
bankā — 20 miljonus latu, un pavisam kopā kādus
300, vai tagad varbūt 350 miljonus latu. Bet par
šiem 350 miljoniem latu valsts ir palikusi bagātāka.
Kungi, kas tad būtu bijis., ja mēs būtu par tik pat
daudz mazāk ņēmuši nodokļus un šos 350 miljonus
latus būtu ievākuši pravātie spekulanti, kuri par tik
pat daudz būtu kļuvusi bagātāki? Vai tad ari viņi
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dotu zemniekiem aizdevumus par A%, vai jaunsaimniekiem pat par 2% ? Es domāju — nē. Viņi
ņemtu tāpat veselus 10%,un 12%. Tā tad, ja mēs
gribam balstīt zemniecību — un tagad taču ir zemnieku savienības valdība —, tad taisni bija nepieciešami vajadzīgs valstij no uzkrāt, lai tad no savas
puses par Ietāku procentu dotu tiklab vecsaimniekiem, ka jaunsaimniekiem tos līdzekļus, kas viņiem
bija pavisam nepieciešami uzbūvei. Nav ne tuvu —
es to pilnīgi atzīstu — dots tik daudz, cik būtu vajadzīgs, lai mušu lauksaimniecība tiešām varētu attīstīties, uzzelt Bet _kur tad mēs varējām ņemt naudu? Vai no arzememi? Vai par tādiem pašiem procentiem, kādus tagad maksājam zviedru trestam, kul"
iznāk laikam 11%? Droši vien tos 3.000.000.000 vai
350.000.000 jātu, ko Latvijas valsts ir uzkrājusi, mēs
nebūtu dabūjuši pat par 9%. (Starpsaucieni pa labi.)
Ta ir finansu lietu nesaprašana, ola par to var uztraukties. Bez tam, vai tad tādas lietas nenotiek ari
citās valstīs? Ja paraugāmies citu valstu finansu
lietastad redzam, ka ari dažās citās valstīs pieturas
pie tāda viedokļa, ka no ienākumu nodokļiem savāktas sumas izlieto valsts vajadzībām,. Pie šāda
viedokļa_ ārkārtējos gadījumos ir turējusēs visindividuālākā valsts pasaulē, lielā kapitālistiskā valsts
— Anglija. Tais, acīmredzot, finansu ministra kungam nav zināms. Kara laikā Anglija trešo daļu kara
izdevumu sedza no nodokļiem. Vācija neturējās pae>
tā viedokļa; tur bija spekulantu valdība. Vācijas
finansu ministrs īlelferichs pateica: kas mums bēdas par izdevumiem — nauda nespēlē lomu; ienaidnieki maksās, kamēr paliks melni! — Finansu ministri, kas turējās pie tāda viedokļa, noveda savas valstis bezdibeņa, kurpretim Anglija, par kuras viedokli
es jau runāju, iztika bez valsts bankrota, bez tā,
ka viņai būtu jāiznīcina sava valūta, kā tas bija
Krievijā, Austrijā, Vācijā un pa daļai Francijā un
Itālijā. Tā tad ir ieteicams pieturēties pie Anglijas
viedokļa. Bez tara mēs esam ārkārtējā stāvoklī, un
mums vajadzīgas lielas sumas izdevumu segšanai.
Tālāk finansu ministra kungs ļoti žēlojās par
augstiem nodokļiem', kas jāmaķsājot dažām iedzīvotāju šķirām. Sevišķi viņš žēlojās par to, ka namsaimnieki un tirgotāji, apkrauti lieliem nodokļiem..
Atkal man jāaizrāda, ka te drusku jāpazīst finansu
lietas un finansu vēsture. Vajadzīgi taču norādījumi
uz to, kādi kurā valstī ir apstākļi, kā un cik augstu
ir nepieciešama apkraušana ar nodokļiem. Namsaimnieki tiešām pie mums apkrauti ar 30%. Vai
finansu ministra kungam tiešām nav zināms, ka
piemēram Vācijā namsaimnieki maksā 40%? (Finansu ministrs A. Petrevics no vietas.: «Es teicu, ka
pie mums maksā 47%!») — Nu labi, 47%! (Finainsu
ministrs A. Petrevics; «Bet Vācijā 40%!») — Te
būtu jāievēro ari tas, ka namsaimnieki, sevišķi lielie, pie mums baudīja to lielo labvēlību, ka viņiem
bija iespēja savus hipotekāros parādus ar piedurkni
noslaucīt, jobija jāsamaksā tikai xk%._ Ari tas bija
jiāievēro. Namsaimnieki, kas ir uzbūvējuši savas
mājas priekš kara, neskatoties uz īres likumu un
neskatoties uz lieliem nodokļiemi. nekā nav zaudējuši. Es saprotu vēl, ja šo parādu atlaidumu attiecina uz zemniekiem', jo mūsu zemniecība bija izpostīta. Kurzeme un Vidzeme pa kara laikubija pa
lielākai daļai izpostīta, bet lielākie namsaimlniieki palika neizpostīti.
Varu vēl teikt, ka citās zemēs jau miera laikā
nodokļi bija daudz augstāki. Es pats biju muižu
īpašnieks Bohemijā. Vai .lāsainai, cik lieli tur bija
nodokļi? Tur kadastra ienākumos, bija 8000, bet
nodokļos- bija jāsamaksā 4800; tas bija tuvu pie 60%.
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Austrija jau agrāk namīpašniekiem, bija jāmaksā no
45%—50%. Šis norādījums par starptautisko finansu zinību nezimašajnu._ Ari Anglijā pastāv īres
nodoklis, no ka galvenā kārtā dzīvo pilsētas un draudzes un kas iztaisa 30%—40%.
Lauksaimnieki maksājot 30%.
Te tiešie nodokļ[ tik augsti nevar būt. Te man gan jābūt citādās
domas. Es šos skaitļus neesmu izpētījis. (Starp-

saucieni.)
Finansu ministra kungs žēlojās par augstiem nodokļiem, kas uzlikti tirgotājiem un rūpniekiem. Nu,
augstais nams, vai tirgotāji un rūpnieki maksā no
savas kabatas? Katra tautsaimniecības mācības
grāmata māca, ka tirgotājs ir tas. kas pērk, lai dārgāki varētu pārdot, zināms, iekalkulējot visus izdevumus. Tā tad izdevumus kā tirgotāji, tā ari rūpnieki iekalkulē preces, cenā un tos nomaksā pircēji.
Jāsamaksā ir tiem, kuriem tā dzīvie nav tik laba,
kuriem ir diezgan grūti samaksāt.
Tika aizrādīts, ka ienākuma nodoklis pie mums
dodot ļoti maz, joesot tikai 1946cilvēki, kas maksājot
nodokli par 8000 latiem un vairāk ieņēmuma, un
kādi simts cilvēki, kuriem pāri par 30.000 latu ienākuma. Nu, augstais nams, vai jūs šiem skaitļiem
ticat? Vācijā priekš kara bija tāds sakāms vārds:
«Tas dabūs dālderi, kas tam ticēs». Pie mums taču
nepastāv kā Anglijā zvērināto grāmatvežu institūts.
Kas ir tie, kas šo nodokli samaksā pēc faktiskā ienākuma augstuma ? Tie ir.ierēdnīši, skolotāji — inteliģence, kas kaunas valsti apkrāpt, nedodot pareizus
datus, bet privātie veikalnieki visi ved dubulto grāmatvešanu. Ir ari izņēmumi, es negribu apvainot
visus. Tas ir polišinela noslēpums, ka tiek vestas
dubultas grāmatas — vienas nodokļu valdei, otras
—• pašiem sev. To mēs taču zināmi Bet priekš gadiem, kad proponēja ievest zvērinātos grāmatvežus,
tad no labās pusies uzstājās pret to. Es domāju,
ka ienākumi ir stipri lielāki, un varētu dažu labu
miljonu latu vairāk izdabūt, ja pamatīgāki kontrolētu. Ir skaidrs, ka pie mums nav tik lielu kapitālu,
kādi ir vecās bagātās valstis, kā Anglijā. Zināma
lieta, ka nav vairāk muižu īpašnieku, jo muižas ir
konfiscētas, un pilsētu māju vērtība iztaisa tikai %U
no priekškara vērtības. Zināma lieta, ka nav to
lielo maksātāju, bet varētu savākt vairāk nekā šimbrīžam, ja pamatīgāki kontrolētu.
Finansu ministra kungs aizrādīja, ka _ pie
mums esot vismodernākie nodokļi, kā, piemēram,
akciju sabiedrību nodoklis, pastāvējis ari kara peļņas nodoklis, kas. diemžēl, netika nomaksāts. No
šī kara peļņas nodokļa ir ienākuši, cik man zināms,
20 miljoni rubļu, jeb 400.000 latu. Man 1920 gada
^ ka
izdevās konstatēt, strādājot revizijas komisija,
bija kādi 2—3 dūži, kas vieni paši varēja nomaksāt
pa vairākiem miljoniem latu. Beidzot uz Rimgolda
Kalninga spiedienu kara peļņas nodoklis tika atcelts.
Kapitālistiskā Anglijā kara peļņas nodoklis pastāvēja ilgāki un tiešām tika iekasēts, io tur pastāv
zvērinātu grāmatvežu institūts. Tur lieta bija tāda:
50
ja.piemēram, kādam īpašniekam kara laikā bija
_
mārciņu ienākums un miera laikā tikai 1000 mārciņu, tad no 1000 mārciņām _ miera laikā maksāja

No tām 4.000 mārciņām vispirms noņēma
ienākuma _ karā, _ palika pāri 1800 mārciņas,
no kurām maksāja ienākuma nodokli. Kara laika ienākuma nodoklis bija sadzīts līdz 50%. Tā tad maksātājam, kas kara laikā būtu ieguvis 5000 mārciņas
ar spekulāciju, palika pāri tikpat daudz no 5000, cik
miera laikā no 1000, proti 900 mārciņas; var teikt,
ka palika vēl mazāk, jo kara laikā taču visas preces
bija dārgākas. Tā, kungi rīkojās kapitālistiskās va10%.
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tāli ir tik lielā mērā ieplūduši. Man šķiet, daļa ir
stīs, kur ir solida saimniecība. Kur ir nesolīda saimtādu, kas uzskatāmi par nomināliem; bet tie ir «uz
niecība, par tām valstīm nav vērts runāt.
par
kapitāla
vaikungs
žēlojās
lēnu
vēl
Ministra
. zaķa» un faktiski nemaz nav iemaksāti. Bet to gan
mēs zināmi,ka Latvijas valists ir milzīgi daudz aizderošanos. Es jautāšu, vai tautsaimnieciski ir tik
vusi. Mēs zinām, cik labvēlīga Latvijas, , valsts ir bijusi
svarīgi, lai kapitāls ātri vairojās? Manjāsaka, ka
superfosfāta
fabrikai, kurai tā ir aizdevusi 1 miljonu
tas, kas aizlstāv kapitāla ātru vairošanu, ir vislatu; un nupat šis aizdevums no īstermiņa pārvērsts
lielākais marksists. Ko tad māca Markss? Viņš saka, ka pastāvošā saimnieciskā iekārta noved pie tā, par ilgtermiņa aizdevumu. Un kāda tad nu ir suka kapitālisti aiz mantrausības, mēģina pēc iespējās perfosfāta fabrikas pateicība par to? Pateicība ir
tāda, ka viņa ir paaugstinājusi superfosfāta cenu. Tā
vairāk ieraut, tādā kārtā sagrābjot tautas vairākuma naudu savās rokās, tā ka tautai beigās nekas pagājušā pavasarī par superfosfātu ņēma 8 latus,
neatliek, ka vienDgi sadumpoties un mēģināt atņemt bet šo pavasari 8,60 latus. (Sauciens no vietas:
«Tas nav pareizi!») Tas ir gan pareizi; tas ir redzams
saraustos īpašumus. Tāpēc ari visāļs kulturālās valari no centrālās lauksaimniecības biedrības izlaistā
stis, kas turas pie prātīgas politikas, taisni no pilsoziņojuma, un bez tam es esmu personīgi apjautājies
nības viedokļa propagandē pareizu sociālo politiku.
apdrošināari pie zemkopjiem, kas pirkuši superfosfātu. Ar
propagandētas,
dažādas
Proti, tur tiek
valsts līdzekļiem ir savesta kārtībā cementa fabrika
šanas, piemēram apdrošināšana pret bezdarbu, pret
Rīgā, lieli valsts līdzekļi doti slavenajam Hoffam.
slimībām, pret vecumu u. t. t. Ar šādu rīcību ir iespējams ierobežot kapitāla pārāk ātru pieaugšanu. Bez valsts līdzekļiem nebūtu šīs lielās 'tekstilrūpniecības. Ar valsts līdzekļiem ir savesta kārtībā vienīga,
Vācijā kara laikā, inflācijas laikā, agrākie kapilielākā dzelzsceļfabrika Liepājā, proti Beķera fabrika.
tāli pa lielākai daļai aizgāja bojā; tāpat tas bija Itā3 miljoni valsts līdzekļu ieguldīti slavenajās linu falijā, Austrijā un Francijā. Anglijā kapitāla pieaugbrikās; valsts līdzekļi ir ieguldīti ari cukura fabrika.
šana jaU kara laikā tika ierobežota. Visi lielākie Es nezinu, kādi ir faktiskie līdzekļi; tur būtu paienākumi tika piespiesti pie īsienas, lai šie kapitāli tik
matīgi jārevidē, cik faktiski ārzemju kapitāla ir ieātri nepieaugtu, jo citādi būtu pareizs marksisms, kas
plūdis
Latvijā. Var jau dažādi rēķināt. Fabrikas
novestu pie sabrukuma. Jāatzļmē, ka Austrālijā ir Latvijā var iegūt par sviestmaizi, un proti, par
ļoti liela tautas labklājība, daudz lielāka nekā Sa10%—20% no priekškara vērtības, t. i. tikai fabrikas
vienotās valstīs, bet tur valda pareiza sociālā polikorpusu
bez mašīnām.. Notiek, ka fabrikas _ un
tika, tāpēc tur kapitāli tik ātr;ari nesavairojas. Angligruntsgabali
tiek augsti novērtēti. Tādu novērtējā ir ne tik vien lieli ienākumu nodokļi, bet ir ari
par Mīlgrāvja _ superfosfata fabriku.
jumu
es
lasīju
ārkārtīgi liels mantošanas nodoklis, kas Anglija Tur gruntsgabals vien novērtēts
uz 800.000 latiem
Anglija
viens pats dod ap 70.000.000 mārciņu. Tādi
par kādu 1 miljonu latu. Ja Latvija
un
ēkas
ari
vēl
gan zin, cik ļoti svarīgi ir pie laika ierobežot katanebūtu aizdevusi 1 miljonu latu, par ko nopirkt mastrofu ar to, ka tiek aizkavēta pārliecīgi ātra kapitāla šīnas, tad šo pašu fabriku ar visu gruntsgabalu,
pieaugšana, Amerikā līdzšinējais prezidents Kulidžs laikam būtu iespējams pirkt par pāris
simts_ tūkstoari ļoti aizstāvēja kapitālistus. Sakarā ar to Eiropai
neskatoties uz_ visam augvēl,
šiem
latu.
Bez
tam
klājās, ļoti slikti — amerikāņi aizdeva tikai par liestām muitām, pie mums nebūt nav dibināts tik daudz
lām sumām. Es pats atminos, ka, dibinot Latvijas fabriku, un tā ir zināmā mērā mūsu nelaime, jo viņu
valsti, mēs bijām no amerikāņiem ņēmuši!baltos_ milnepietiek mūsu valsts apgādāšanai ar rūpniecībai
tus un kādu kuģa lādiņu ar 'manufaktūru par trīs un
produktiem.
Mēs arvien vēl ievedām, gads gada,
četrkārtīgu miera laiku cenu. Ulmaņa kungs toreiz
par
50.000.000
latu tekstilpreces, ievedām par kāsacīja: vai tad nu bagātā Amerika.no mums nabadiem
30—40
miljoniem
dzelzi un mašīnas. Tā tad.
dziņiem plēsīs. Un redziet — mums bija jāmaksā! redziet, šie ārzemju onkuļi! nemaz nav tik vareni
Tas bija pēc augstsirdīgā Vilsona noiešanas no skatupasteigušies ieguldīt pie mums savus kapitālus.
ves. Tagad Amerikā'apstākļi ir grozījušies. Vel
pirms nedaudzām dienām «dažās avīzes, kuras, es
Ministra kungs aizrādīja, ka muitas taču esot
domāju, labi informē, rakstīja, ka Huvers pats ir liels tādas, kas gulstoties uz luksus priekšmetieim. Nu,
kapitālistu aizstāvis un protežēs tādu politiku , kas
es nesen izdarīju izmēģinājumu. Nopirku angļu
grib atbalstīt lielkapitālistus. Tagad uzreiz atklājas,
drānu uzvalkam un to nosvēru. No tā es varēju izka Huvers kapitalistusi ir piešmaucis. Es negribu
dibināt, ka muita, saskaņā ar mulsu muitas tarifu.uz
teikt, ka' viņš apzinīgi to darījis, bet tagad Huvers
augstvērtīgu angļu drānu iztaisa 10%. Bet es. nopirku
saka. ka viņš grib gādāt, lai būtu vispārēja labklāari mazvērtīgu drāmu par Vno pirmās cenas, un
jība. (&Ulmanisuo vietas: «Pirmais solis — muitur muita bira tāda pati, citiem vārdiem, faktiski ta
tu pacelšana!») To jūs vēl piedzīvosat!
iztaisīja 30%. Tā tad lieta ir tāda, ka tā manufaktūra, ko ir spiesta pirkt mazturīgā tauta, ir nornuitota
Te finansu ministra kurigs aizrādīja, ka akciju
ar 30%, un tā, ko var pirkt turīgākie, daudzkārt nosabiedrības ir uzdevušas mazu dividendu — papīrs
rnuitota tikai ar 10%. Tā tad nav pareizi, ka tikai
ir ārkārtīgi pacietīgs, un ir loti labi zināms, ka dauluksus priekšmeti esot auKsti nomuitoti. Protams,
dzu akciju sabiedrību kapitāls pa lielākai daļai ir
ir priekšmeti, piemēram; zīds. sievišķi ari mākslīgais
«ūdenskapitals». Tā Anglijā sauc kapitālu, kas nemaz nav ieguldīts. Mēs taču esam atbalstījuši tādu
zīds, kas nomuitoti ar 100%, līdz šim. pat_ iznāca
kakas
lielā
mērā
ir
bijusi
izdevīga
veseli 500%. Tas bija noticis aiz tā vienkārša iemuitas politiku,
mesla, ka likumdevēji nebija zinājuši to, ko varēja
pitālistiem, uzņēmējiem. Te pierādās tikai tas, ka
dabūt zināt no katra biržas biļetenu, proti, ka mākšiē kapitālisti nemaz nav tādā mērā paļāvušies un
valstij,
Ka
mēs
to
iedomājamies.
slīgais zīds ir piecas reizes lētāks par dabīgo zīdu.
ticējuši Latvijas
ka
ja
fabridibina
kādu
Tāpēc ari pie mums mākslīgais zīds nāca iekšā ganFaktiskais stāvoklis ir tāds,
ku, tad lielā mērā griežas pie Latvijas bankas, kas drīz tikai kontrbandas ceļā, un valsts ārkārtīgi zaudēja. Ir taču jāzin, ka pie mums nav pietiekoši ievēir tas pats, kā pie Latvijas,-valsts, uņrprasa: dodiet
mums aizdevumu, citādi mēs nevaram nodibināties, rots tas, cik augstu muitu var uzlikt, lai faktiski to
nevaram dabūt kapitālu. Pastāvīgi sludina, ka tik pavisam vēl būtu iespējams piedzīt, lai tā nekļūtu
un tik daudz ieplūdis ārzemes kapitāla. Es tos kapiiluzoriska, lai nepārvērstos par nulli lielās kontrtālus neesmu redzējis un neticu ari, ka ārzemju kapi- bandas dēļ. Tagad ļoti daudzi tirgotāji vienkārši sme-
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jas un saka ļ ja nebūtu kontrbanda, mēs nemaz ne. varētu pastāvēt. — Pie mums tagad daudzi rūpniecības priekšmeti ir ti,k_ augsti_ nomuitoti, ka kontrbanda izplatās ļoti stipra mērā. .

Man jānoskaidro šeit vēl viena lieta. Finansu
ministra kungs runāja par ierēdņiem. Es priecājos,
ka vismaz no finansu ministra kunga mēs dzirdam
daudz
maz _ opozijas pret
to
ārkārtīgo delieto
magočjju. kādu
labais
pret
spārns
ierēdņiem, teikdams, ka ierēdņi esot valsts aprijēji,
ka tiem vajagot dot tikai pa purnu (smiekli), lielu

daļu no viņiem' atlaist — tad mūsu valstij klāšoties
labi. Redziet, finansu ministra kungs šos 43.000 ierēdņusi reducēja uz 15.000 īstiem ierēdņiem. Man ir
«Jaunākas Ziņas» iespiestais mūsu deputāta docenta
Kiršteina kunga raksts. Zēl, ka Kiršteina kumlga
tagad nav klāt. Man šķiet, ka viņš būdams pozīcijā,
būs da.bujis īstos skaitļus un ziņas. «Jaunāko Ziņu»
pagājušās setdienas numurā Kiršteina kungs savā
rakstā aizrādīja, ka īsto ierēdņu esot tikai 5000i Tas
iznāk, ja neskaita policistus, par kuru samazināšanu,
es domāju, labais spārns nedomā un kuri, nabadziņi,
strādā daudz vairāk par 6 stundām, Piemēram, policistiem uz ielām jāstāv salā un lietū. Viņi nekādu
—kā vācietis saka—zīdu neauž, bet ir ļoti grūtos apstākļos. Ari tiem mūsu 3000 mežsargiem; darba
laiks ir daudz garāks par 6 (stundām; tāpat dzelzceļniekiem, pat staciju priekšniekiem, viņu vietniekiem un dažādiem preču pieņēmējiem., par sešu vai
astoņstundu ilgu darba laiku nevar būt ne runas,

vienkārši aiz tā iemesla, ka darba ir tik daudz, ka tā
veikšanai vajadzīgs laiks. Piemērāmi, ir jāgaida
vilcieni, jābūt darbā agri un vēli, vārdu sakot, viņiem laiks ir tā iztraucēts, ka viņu darba laiku nav
iespējams reducēt. Otrkārt — ko mēs gribam panākt ar ierēdņu samazināšanu? Mēs varētu gan ar
vienu rāvienu samazināt ierēdņu skaitu uz pusi. ja
pārdotu dzelzceļus kādai privātai biedrībai. Varibūt
daži kungi to labprāt vēlētos.' Bet es gribētu zināt,
kā mums tad klātos. Ir zināma lieta, ka katra privāta biedrība, kas daudz maz ko valstij būs maksājusi, drīz vien paziņos, ka par tādiem tarifiem nevar
pārvadāt zemnieku preces, kā līdz šim valsts to

dara: mēs taču riskējam, mun^i taču uz kapitālu
jānopelna, jānopelna riska prēmija. Būs vajadzīgs
paaugstināt tarifus vismaz par 50%, un vēlāk tas
noies līdz 100%. Mums jau bija piedzīvojumi ar
Ziemieiļlatvijas dzelzceļu.
20% bija atļauts ņieimt
i virsū, bet tie 20% vien neko nelīdzēja, lai šī sabiedrība varētu sagādāt vajadzīgos kapitālus. Tā tad
ir skaidrs, ka mēs varam viegli tikt vaļā no puses
ierēdņu, vajaga tikai dzelzceļus pārdot.
Bet kā tad mums glābt budžetu? Nu, tika aizrādīts uz tirdzniecību. Es jau tiku noradījis uz šo
iebildumu. Bija laiks, kad nebija izdomāts vēl modernais sociālisms, kad nebija pazīstams marksisms,
un kad bija pazīstama augstas peļņas ierobežošana. Jāsaka, ka tie bija labāki laiki jo visas gudras valdības toreiz zināja, ka peļņas procents jāierobežo. Visas gudrās pilsētas valdes noteica, ka
rudzu maizes cena nedrīkst pārsniegt rudzu cenu.
Kungi, redziet, kas talgad ir noticis. Tagad puds
rudzu maksā 200 rubļu, kā tas nupat vēl vakar bija
atzīmēts «Jaunākās Ziņās». Bet cik maksā rudzu
maize? Viņai vajadzētu maksāt 5 rubļi, bet rudzu
maize maksā 7 rubļus! Katrts jumsvarēs pateikt, kā
rudzu un maizes cenai jābūt vienai un tai pašai. Katra
mājas māte jums zinās pateikt, ka uz laukiem' no
100 mārciņām rudzu miltiem izcepj 135, pat 150 mārciņas maizes. Mūsu tā saucamā breijātā maize taisni ir tā cepta, lai pēc iespējas viņā ietilptu lielāks
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ūdens daudzums. Es ļoti priecātos, ja Dr. Reinharda
kungs piegrieztu savu vērību šai lietai. Vai patiesi'
ta mēdz iznakt, _ ka no rudzu maizes iznāk 50% piecepums? Agrāk visas gudras valdības zinājušas,
ka nedrīkst pieļaut pārliecīgu starpniecības peļņu.
Es negribu pārmestdaudziem sīkiem tirgotājiem," kam
pašiem nav kapitāla. Rīgā lietas ir šausmīgas. Daži
lielie finansisti, lielie dzirnavnieki ir nopirkuši milzīgu
maizes fabriku, kurā būtu iespējams cept rupju maizi, bet šī fabrika nemaz netiek vaļā taisīta. Ja pilsēta iejauktos, varbūt, varētu te kaut ko darīt. Es
to liktu pie sirds taisni zemnieku savienības kungiem,
kas žēlojas, ka zemnieki dabū par savu labību tik
mazka nemaz nevar eksistēt. Es pilnīgi atzīstu,
ka tādos apstākļos, kur spekulanti no mūsu zemniekiem labību nepērk, tāpēc, ka tā nav viņiem, diezgan sausa, bet pērk ārzemes labību, kas ir sausa,
ķa te zemnieku savienība ir aizmirsusi prasīt kaltētavu ierīkošanu. Redziet, kapitālistiskajā un indivi
duālajā Vācijā zemkopības aizstāvji ir atzinuši tādu
gudrību, ka var maksāt zlemkopjiem, labas uenas un
tomēr ražot lētu maizi pilsētniekiem, Redziet, šo
lietu ir iespējams'noorganizēt, biet zemnieku savienības kungi zin propagandēt tikai vienu, ka vajagot
ievest ievedmuitas uz labību. Bet kā ar lielām ievedmuitām lai konkurējam ar Dāniju. Mums tagad
galvenie zemkopības izvedprodukti ir sviests un
bekons. Ja labība būs sadārdzināta, kā mēs varēsim
izvest šos lopkopības produktus? Ar Vāciju ir pavisam cita lieta. Vācijā ir ievedmuitas tiklab labībai, kā ari gaļai un sviestam. Ir saprotams, ka
zemkopji tur turas pie šādas politikas, jo citādi viņi
nevar sadabūt vairākuma aiz tā iemesla, ka zemkopju ir tikai 25%—28% no visiem iedzīvotājiem,1 bet
pie mums Latvijā apmērāmi 60%. Redziet pie mums
taisni pastāv tendence aizstāvēt tādu politiku, ka
starpniecības peļņa jlāsadzien augstumā. Piemēram
Dānijā starpniecības peļņa par sviesta izstrādāšanu
kooperatīviem ir 40 santimi no kilograma, biet pie
mums — 72 un 75 santimi. .

Bet par visām lietām zemkopības ražošanas
līdzekļi pie mums irnesalīdzināmi dārgāki nekā ārzemēs. Vācijā piemēram, mākslīgie mēsli ir par trešo
daļu lētāki niekā pie mums. Mēs priekš viena mēneša, 22. martā, pieņēmām likumu, ka valsts ziedo
vienu miljonu latu mākslīgo mēslu cenas pazemināšanai par ceturto daļu. Un ko mēs tagad piedzīvojam? Tie spekulanti, kas pie mums pārdod mākslīgos mēslus — tur ir pat lielas un cienījamas biedrības un firmas, — nav vis cenas samazinājuši, bet
paaugstinājuši. Piemēram pagājušā gadā tomasmiltus varēja dabūt par 7 latiem, šogad tie maksā
9 latus. Šādas cenas stāv ne tik vien Latvijas lauksaimniecības centralbiedrības dārzkopības nodaļas
izlaidumā, bet to es esmu dabūjis zināt ari no zemkopjiem. Es zinu, ka tomiasmiltu cenas ārzemēs ir
drusku cēlušās, bet ne tik lielā mērā. Man teica, ka
par mākslīgo mēslu cenu pazemināšanu esot vēl jāpārbalso, bet kad tad mēs tiksim pie mākslīgo mēslu
iegādāšanas. Varbūt tad, kad tos vairs nevajadzēs.
Tāpat tas laikam bija domāts ari ar tiem, 2.000.000
latu sēklas iegādāšanai. Ja mēs tik gausi gribēsim
strādāt pie mākslīgo mēslu palētināšainias idejas, tad
pie laba gala netiksim.

Visumā negribu augsto namu pārāk ilgi aizkavēt, bet domāju, ka
sociālās politikas uzlabošana nāks nevis par ļaunu, bet par labu, ja mēs
reizē gādāsim par to, lai zemnieki dabūtu lētākus
ražošanas līdzekļus. Tad viņi būs dzīvot spējīgāki,
varēs apmierināt nepieciešamās vajadzības u. t. t.,
u. t. t.
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Attiecībā uz budžetu man jāatzīstas, ka esmu
savā ziņā šausmīgā stāvoklī, varētu teikt, bezizejas
stāvoklī. Kreisie sociāldemokrāti paziņoja, ka balsos pret budžetu. Esmu tādā stāvoklī, ka es lāgā
nevaru balsot pret skolu budžetu, jo tas jau būtu vēl
lielāks ļaunuma Vāciešiem ir sakāmvārds, ka no
divi ļaunumiem jāizvēlas tas mazākais. Tam tad
nu es ari gribu sekot. Ir vesela rinda šaubīgu posteņu. Es atzīstu, ka kara invalīdu un pansionāru
pensijas ir par mazām, tāpat ari ierēdņiem kaut kas
jādabū. Ja dažos posteņos balso pretim, tad ļaunums ir vēl lielāks, tāpēc es ari iepriekšnevaru pateikt, kā kurā gadījumā balsošu, bet paziņoju, ka
piedalīšos vēlākās apspriedēs, tad, kad būs runa par
atsevišķiem posteņiem. Visā visumā es tikai varu
paziņot, ka budžets tāds, kāds tas ir sastādīts, un

un ari tas viedoklis, kādu ir deklarējuši tiklab budžeta komisijas referents Gulbja kungs, kā ari finansu ministra kungs, liekas nepietiekošs kā no
tautsaimnieciskā viedokļa, tā no materiālā viedokļa,
nepietiekošs no mūsu valsts uzplaukšanas un tautas

labklājības viedokļa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcijai jau ne vienreiz
vien ir nācies cīnīties par to, lai mūsu priekšstāvis
būtu budžeta komisijā. Šis apstāklis, ka mūsu priekšstāvis nav budžeta komisijā, mums nedod iespēju pietiekoši iepazīties ar visu resoru budžetiem,
nedod iespēju redzēt un zināt, kā tiek izdalīta Latvijas tautas nauda. No tā budžeta projekta, kas izsniegts deputātiem, mēs dabūjam tikai, tā sakot, galvenos skaitļus, neko vairāk; mēs neko ne redzam, ne
zinām, kas notiek aiz šiem skaitļiem, un es domāju,

ka taisni aiz šiem skaitļiem notiek visa budžeta politika, notiek visa valsts politika. Piemēram — kara
budžets. Par kara budžetu no izsniegtā projekta
redzams tikai tik daudz, ka uz tāda un tāda pāragra-,
fa pamata budžetā ieskaitīts tik un tik miljonu latu;

kara ministrijas budžetā uz nezināmu vai zināmu
pantu pamata ieskaitīti 39.000.000 latu. Tas būtu
piemērs.
Bet man nāk prātā finansu ministra vārdi, ko
viņš šodien teica, runājot par budžetu. Viņš teica,
ja kapitālisms pieaugot, tad pieaugot ari strādniecības labklājība. Lūk, tas ir buržuāzijas budžeta pamats — viņa domā, ka kapitālisms veicina strādniecības labklājību. Nē, strādniecība zin, ka kapitālisma
pļeaugšana notiek taisni uz strādnieku izsūkšanas
rēķina; un ja saka, ka pie mums Latvijā kapitālisms
pieaug, tad tas pieaug katrā ziņā uz strādnieku izsūkšanas rēķina. Tās sumas, kas ir tagad budžetā,
ir nākušas pa lielākai daļai no strādnieku izsūkšanas.
Tā šis budžets ir pirmkārt kapitālistisks un buržujisks budžets.
Runājot par budžetu, jārunā ari par visas valsts
politiku un valsts saimniecību. Latvijas valsts starptautiska ziņa ir nostādīta kā vasaļu valsts. Taisni
tas, ka Latvijas valsts kara budžets sastāda piekto
daļu no visa viņas budžeta, to skaidri pierāda, jo kāpēc gan mazai valstiņai būtu vajadzīgs tik liels bruņošanas budžets. Protams, tikai tāpēc, ka viņa pati
nezina, ko dara, t. i. to viņai diktē Vakareiropas imperiālistiska kapitālisma vīri. Tie viņai diktē, ka
viņai jābūt buiferavalstij, tam buferim, par kādu uzskatīja visas mazās valstiņas jau no pašas viņu nodibināšanas Vakareiropas imperiālisti, kapitālisti,
Vakareiropas valsts vīri.
Ari mūsu iekšējā politika saskan ar ārējo politiku, ar arejo diktātu. Ari valsts iekšējās politikas budžets saskanar šo bufera stāvokli pret Padomju Savienību, jo tā ir strādniecības valsts, un šis bufera
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stāvoklis ir ari pret strādniecību un darba ļaudīm
valsts iekšienē. Iekšējās politikas budžetā policijai
paredzēti 5 miljoni, t. i. ārējai policijai vien. Kur
tad nu vēl paliek pārējā policija. Cietumiem paredzēti 2V2 miljoni, apsardzībai — 2V2 miljoni, kriminālpolicijai un aizsargiem kopā 1 miljons. Kopā tas
sastāda apmēram 10 miljonus, kas paredzēti iekšējai
cīņai, cīņai pret iekšējo ienaidnieku. Cīņai ar ārējo
ienaidnieku paredzēti 39 miljoni. Kopsuma pa resoriem tas sastāda drusku vairāk kā trešo daļu no visa
valsts budžeta pret ienaidniekiem. . Tiešām, uz cik
stiprām kājām gan stāv šī kārtība, ja trešā daļa no
visa valsts budžeta jāizlieto cīņai pret ienaidniekiem! (A.Briedisno vietas: «Jā, ko tur lai dara!»)
Pārējās divas trešdaļas izlieto dažām citām vajadzībām, un izlieto lielā mērā neproduktivi un nesaimnieciski. Starp izlietojamām sumām neredzam
neko tādu, kas rādītu, ka valsts vadība, valsts saimniecība ietu atplaukšanas ceļu. Neredzam absolūti
nekāda saimnieciska plāna, nekāda lauksaimnieciska

plāna, uz kura dibinātos tagadējais kabinets. Ari tā
mēs neredzam. Ja tur ir kādas sīkas suminās meliorācijai, vai vēl citi kādi sīkumi, tad tas taču neko
nenozīmē. Tagadējās valdības un ari zemnieku savienības politika taču dibinās uz zemkopību un lopkopību — uz lauksaimniecību. Un taisni šī praktiskās dzīves bāze, uz ko dibinās zemniecība un uz
ko atbalstoties šī valsts, ir pavisam nepietiekoši ie-

vērota šīs valdības budžetā.
Valsts tagad slīkst nost, tikai viņa neslīkst nost
ūdenī, bet gan slīkst nost ūdeņotājos. Nekas netiek
darīts, un ari uz priekšu netiks darīts meliorācijai.
Nesen' es lasīju kāda kooperatora domas par plūdu
postu. Viņš ir zemnieku savienības darbinieks, bet
saka, ka nebūt dabas katastrofa nav bijusi tā, kas
novedusi pie šī posta. Tā ir bijusi saimnieciskās nemākulības katastrofa, kas pie tā novedusi . Tāds ir
viņa, zemnieku savienības cilvēka, domu slēdziens.
Kurzemē, piemēram, esot turpat blakus viena saimniecība, kas labi meliorēta, un tai šogad esot pat vēl
labāka raža nekā citos gados, kad bijušas sausākas
vasaras. Blakus turpat ir nemeliorēta saimniecība,
kas, protams, slīkstot nost. To saka šis speciālists.
Tā tad šinī virzienā valsts un zemnieku savienības
tā sauktā zemnieku politika it nekā nav mācējusi un
gribējusi darīt. Ir redzams, ka viņa nemāk un ari uz
priekšunegrib šinī virzienā neko darīt, jo viņai taču ir jākalpo, viņai ir jābūt par vasali un vagaru,
viņai ir jāizdod vairāk kā/3 valsts naudas par bruņošanos un cīņai ar pretiniekiem.
Nesen es lasīju kādā labā spārna avīzē kāda la-

bā spārna oficiāla valsts finansu darbinieka rakstu,

kur bija teikts, ka šinī budžetā esot paredzēti
18.000.000 latu dažādiem aizdevumiem un pabalstiem; tas neesot diezin cik labs punkts šinī budžetā.
Jā, paši budžeta sastādītāji atzīst, ka nav diezin cik
labi punkti viņu budžetā. Šie 18.000.000 Jātu dažadiempabalstiem un aizdevumiem nozīmē, ka aiz
tiem slēpjas viss tas, kas pie mums ir iegājies presē
un visā tautā un ari augstajā namā ar vārdu «korupcija» jeb, kā tauta to sauc, vienkārša valsts līdzekļu
zagšana. Bez šo 18.000.000 latu sadalīšanas koalīcijas dažādām grupām un veikaliem, protams, nevarēs
iztikt. Ja dos aizdevumus, tad vēlāk tos pārvērtīs
tā vai citādi; ja dos pabalstus, tad tas paliks kā dots
u. t. t, u. t. t. Lūk, tie ir tie miljoni, ap kuriem būs
plēšanās, kā Konstantinopoles suņiem ap kaulu. Tā
ir viena, tā sakot, korupcijas pazīme šinī budžetā.
_ Ta teiktu, ka šinī budžetā kaut kas ir atvēlēts
strādniecības labklājības pacelšanai, tad tiešām mēs
sevi izsmietu, jo par to nevar būt runa. Tie pāris
miljonu latu, ko valsts piemaksā slimo kasēm, tā niecīga sociāla apgāde, kas paredzēta kara invalidiem

1 0. M^7 109C

JlLatvijas

Republikas

III

Saeimas

III

un citiem nespējniekiem, nekā pozitīva nerāda. Bez
tam_ jāatzīmē, ka šīs valdības galva savā deklarācijā
runāja par to, ka budžets jasamazinot, jo saimniekot ar tik lieliem budžetiem kā līdz šim neesot pareizu šinī virziena nekas nav darīts un nekas nav
panākts. Taisniotradi: budžets ir palielinājies, un,
laikam, palielinājies taisni uz šo 18.000.000 latu
un vel citu miljonu rēķina. _ Tāpēc nav nekāds brīnums, ja budžets ir sagrupēts tā, ka nekas nepaliek
pāri ne meliorācijai, ne elektrifikacijai, ne zemes uzkopšanai, ne_ citam kulturālam vajadzībām.
Talak paris vārdos jāapstājas pie tām grupām,
kas šo budžetu noteic. Vispirms tās ir koalicijas grupas, labais spārns, fašisti un monarķisti. (Smiekli.)
Es domāju, ka par viņiem ir jau pilnīgā skaidrībā visa Latvijas tauta. Un ja šīs skaidrības vēl nebija,
tad sevišķi tagad, pec tam, kad ir pacēlies landesvēristu apdāvināšanas jautājums, kad ir pacēlies iekarotas zemes atdošanas jautājums atpakaļ baroniem,
šo grupu politika ir pilnīgi atmaskota, pašas viņas
to ir atmaskojušas. Šīs grupas iziet uz to, lai Latvijas valsts ienākumus, ienākumus no darba ļaudim,
darba ļaudim izsūkto naudu izlietotu pret darba tautu, pret pašiem šiem darba ļaudim, lai viņiem atņemtu pat to, ko viņi iekarojuši savām asinim.
Bet sevišķi svarīgi te ir ievērot šīs politikas balstītājus no centra, tos varenos centristus, kuri dēvējāspar demokrātisma un liberālisma priekšstāvjiem.
Demokrātisms un liberālisms viņiem sūcas laukā pa
matu galiem. Visiem nevar pat sūkties, jo dažiem šo
matu nav. (Smiekli; starpsaucieni.) Tiem citiem atkal tas sūcas kaut kā citādi. Bet viņiem liekas, ka
tie aizstāv darba zemniecību, jaunsaimniekus, sīksaimniekus, viņiem liekas, ka tie aizstāv strādniekus. Tomēr tie visur un vienmēr pie reakcijas politikas realizēšanas izpilda vagaru un kalpu lomu un
galīgi apmāna savus vēlētājus, tos kurus viņi sakās
aizstāvam. Šīs grupas pie budžeta sastādīšanas ir
sevi pilnīgi parādījušas. Ja viņas būtu gribējušas,
viņas būtu varējušas panākt citādi sastādītu budžetu,
bet viņām bija jāizpilda reakcijas baronu, monarķistu, fašistu kalpu loma. Visi tie liberālie Trasuni
un Breikši, Bļodnieki un Eglīši katrā ziņā novedīs
savus vēlētājus tik tālu, ka vienreiz tie nāks pie
pārliecības, ka viņu aizstāvji taisni ar koku būs jātriec prom. To rāda tagadējais budžets un rādīs ari
uz priekšu. Tas ir loti pamācoši.
Ir vēl viens jautājums. Rīta sēde runāja sociāldemokrātu priekšstāvis Rudevics. Savā runā viņš
aizrādīja, ka. lūk, strādnieku un zemnieku frakcija,
ienākdama Saeimā, esot radījusi stāvokli, ka, lūk,
varot attīstīties šāda reakcija, jo mēs lejot ūdeni uz
reakcijas dzirnavām. Tasir diezgan interesants aizrādījums. Mums jāpaskatās tikai drusku atpakaļ uz
to laiku, kad bija kreisā valdība (sauciens pa kreisi:
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«Oho!»), kad tika pieņemts kreisās valdības budžets.
(Sauciens no vietas: «Naglai uz galvas!») Kas tad
bija šinī budžetā? Rudevics šodien teica: nevaram
dot nekā baznīcām, nedrīkstam dot nekā aizsargiem.
Rudevics sacīja vēl šo to. Bet kas .tad bija tie, kas

kreisas valdības laikā deva baznīcām un aizsargiem,
kas kreisās valdības laikā pat paaugstināja aizsargu

budžetu? Tas bija kreisais kabinets ar visu savu
bāzi Saeimā. Tās bija, es gribu sacīt, sociāldemokrātiskais budžets, jo tad nebija strādnieku un zemnieku frakcijas Saeimā, bet Saeimā bija tas
pats budžets. Saeimā bija reakcijas budžets.
Tā tad reakcija tika balstīta Saeimā ar sociāldemokrātiem. Ja tagad sociāldemokrāti saka,
ka
viņi nostājas opozīcijā, ka viņi par šo
budžetu nebalsos, tad tas ir tikai tāpēc, ka Saeimā ir strādnieku un zemnieku frakcija, jo tagad
sociāldemokrāti nedrīkst vairs balsot par tādu budžetu. (Sauciens no vietas: «Viņi grib tikt- valdībā!») Lūk, vai mēs lejam vai nelejam ūdeni uz reakcijas dzirnavām? Tādas ir tās grupas, kas valsts
politiku vadījušas līdz šim un vadīs joprojām. Ja
sociāldemokrāti tagad nostājas opozīcijā, tad tas nenozīmē, ka viņi nopietni ir pret kara budžetu, ka viņi
nopietni ir pret aizsargu budžetu, ka viņi nopietni ir
pret baznīcu budžetu, un ka viņi nopietni ir pret
pipku politikas budžetu. Viņi nemaz nedomā nopietni apkarot šādu politiku. Ja viņi tiešām būtu
strādniecības aizstāvji, tad viņi būtu nostājušies pavisam citādāki, un tad viņiem, kā diezgan ievērojamai Saeimas frakcijai, ari būtu ievērojams iespaids.
Bet šinī gadījumā sociāldemokrāti ir šīs pašas buržuāzijas budžeta politikas vadītāji un stiprinātāji.
(Runātājs kādu laiku klusē. Sauciens no vietas:
«Aizmirsis atkal!»)
Slēdzienā par šo priekšā likto budžetu man
strādnieku un zemnieku frakcijas vārdā jākonstatē,
ka šis budžets ir ne tikai buržuāzijas budžets, ne tikai buržuāzijas šķiras budžets, bet tas ir buržuāzijas
šķiras kara budžets, tas ir uzbrukšanas budžets
strādniecībai, un šādu uzbrukuma budžetu strādniecībai, man jākonstatē, līdz šim ir atbalstījusi ari sociāldemokrātu frakcija.
Priekšsēdētājs P . Kalniņš: Deputāti K. Balodis,
A. Bļodnieks, P. Juraševskis u. c. iesnieguši priekšlikumu:
„Liekam priekšā šīs dienas Saeimas sēdi slēgt".

(Saucieni no vietām: «Kāpēc?» — «Vēla laika
dēļ!») Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Nākošā sēde būs otrdien, 23. aprilī, pīkst. 10 no rīta.
Turpināsies budžeta apspriešana.
Sēde slēgta.
fc

(Slēgta pīkst. 8.45 vakarā.)

Krājuma Saeimas stenografiskS
[ biroja, Riga, Saeimas laukumi
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III sesijas 5. sēde 1929. gada 23. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)
Saturs.

1.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam :
V. Gulbis, referents
. J. Celms (sociāldemokrāts)
M. Kallistratovs (vecticībnieks)
A. Kurcijs-Kurširiskis (neatkarīgais sociālists)

2.

150
131
131
137

J. Opvncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un
strādnieku partija)
140
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo
partija)
144
'
. 150
Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. Iebildumu pret
dienas kārtību nav?

Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz dienas kārtības 1. punktu — prezidija ziņojumi. Prezidijam nav nekā, ko augstajam namam ziņot. 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu —v a 1s t s
budžets
1929./30. saimniecības gadam.
Referents V. Gulbis. Turpinās vispārīgas debates.

Vārds deputātam Celmam.
J. Celms (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!
Pie valsts budžeta atsevišķiem posteņiem, kas, kā
jau finansu ministrs aizrādīja, zināmā mērā ir stabilizējušies, nav vajadzības plašāki uzkavēties. Turpretim pie mūsu budžeta vispārīgas saimnieciskas
analizēs, es domāju, ir ne tikai vajadzīgs, bet pat nepieciešami pakavēties sīkāki.
_ Ja kārtējie ieņēmumi mūsu ieņēmumos tagadejajbudžeta projektā sastāda 94%—95% un ārkārtējie no 5%—67o, tad izdevumu posteņi liecina
pavisam ko citu. Kārtējie izdevumi mums sastāda
55%—65%, kamēr ārkārtējie tanī pat laikā
sniedzas līdz 45%. Pēc manas pārliecības, tas no-

zīmē, ka kaut ari budžeta atsevišķie posteņi ir stabilizējušies, mūsu valsts saimnieciskā
p o-

1i t i ka, mūsu valsts saimnieciskās politikas principi vēl nav stabilizējušies, jo 45-procentīgais ārkārtējais budžets pierāda, ka mēs pagaidām
dzīvojam ārkārtējas saimniecības peri o d a. Un tas ari jir saprotams ne tikai tamdēļ, ka
Latvijai _ ka izpostītai zemei daudz jābūvējas, ir
daudz tādu izdevumu, kas pie stabilizējušās saimniecības nav domājami. Tomēr jāsaka, ka mūsu budžeta uzbūves principi, mūsu budžeta galvenie posteņi ir tādi, ka mēs, laikam, tik drīz pie kārtējas valsts saimniecības netiksim.
Procentuāli ņemot, lielāko daļu kārtējos ieņēmumos dod finansu ministrijas budžets — no
80%—82%. Tā tas ir bijis sākot ar Latvijas nodibināšanos. Zemkopības ministrija dod tekošā gadā
tikai 8% no budžeta kopsumas; satiksmes ministrija
dod 6% un finansu ministrija — 5%. Ja vēl ievēro
to, ka zemkopības ministrijas galvenais ienākumu
postenis ir meži, kas, bez šaubām, ilgu laiku tādus
ieņēmumus valstij vairs nevarēs dot kā iepriekšējos gados, ja lēveni, ka satiksmes ministrijas ienākumi, 5%—6%, ir tādi, kas aiziet atpakaļ satiksmes
ministrijai, tad jāsaka, ka visi .galvenie ienākumi ir
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koncentrēti finansu ministrijas rokas. Tapec ir
dabiski, ka, analizējot mūsu valsts _ saimniecisko
politiku, mūsu valsts budžetu, jāapstājas vispirma
un galvenā kārta pie finansu ministrijas budžeta.
Ari finansu .ministra kungs nevarēja noslēpt to
patiesību, ka šinī resorā galveno ienākuma posteni
joprojām sastāda mūsunodokļi, pie kam netiešie
nodokļi vien visi kopa sastāda apmēram 65% no
visiem ienākumiem. Šo ienākumu starpa muita
viena pati dod pāri par 50.000.000 jeb apmēram 30%
no visiem ienākumiem._ Ja vel ievērosim, ka muitojamo priekšmetu starpā ir daudzi tādi, kas bez tam
aplikti ari ar akcizi — tā tad divkārši —, tad varam noteikti apgalvot, ka mūsu
un ienākumu galvenais
proti — patērēpamats ir patēriņa nodokl^
tāju masas. [Mūsu ienākumu budžets ir uzbūvēts uz patērētāju spējām, — ne uz ražotāju spējam,
bet uz patērētāju spējām. Tas jau ir savāds princips, pie kura jāapstājas tuvāk.
Finansu ministra kungs savā runā aizrādīja, ka
«neviens nevarētu pārmest, ka mūsu nodokļu sistēmā nebūtu pietiekoši ievērots_ taisnības princips»,
bet «turpretim ir gan pamats pārmest no tautsaimnieciskā viedokļa, ka mūsu pelņas nodokļa sistēma nav taisnīga». Tā tad finansu ministrs atzīst, kāja var runāt par kādu netaisnību nodokļu politikā, tad jāsaka, ka vispārējā nodokļu politika, kas
zīmējas uz visiem nodokļiem, šādu pārmetumu nevarētu būt; vienīgi tikai peļņas nodokļa sistēma
neesot pareiza. Skaitļi, ko mēs atrodam nodokļu
departamentā, runā pilnīgi_ pretēju valodu. Šie nodokļu departamenta dati rāda, ka ne tikai progresīvais ienākuma nodoklis gulstas galvenam kārtam,
tikai un vienīgi uz algotiem darbiniekiem un liela
mērā ari uz citām trūcīgām aprindām, bet netiešie
nodokļi, jāsaka, galvenam kārtām nāk tikai no
patērētāju a p r i nd ā m.
Tiešie nodokļi pie mums dod valstij tikai apmēram 7,8%. Tomēr finansu ministra kungs atzīst, ka
tas ir par daudz, ka tas ir netaisni. Ja nu paskatāmies, kādi ir šī nodokļa samēri citas valstis, tad
redzam pavisam ko pretēju. Citu valstu budžetos
tiešie nodokļi ir sekojošie: pie mums Latvija šie
nodokļi sastāda apmēram 7%, Somijā —16% , Beļģijā — 18% , Cekoslovaķijā —20% , Itālija, Francija,
Dānijā un Norvēģijā — ap 30%, Holandē — pāri
40% un Anglijā pat pāri par 50%. Tā tad netiešie
nodokļi citās valstīs, salīdzinot ar mūsu valsti, ir
daudz zemāki, bet jo stiprāka un kulturelāka ir attiecīgā valsts, jo tiešo nodokļu procentu attiecības
ir nesalīdzināmi lielākas. Tekošā budžeta gadā mēs
redzam taisni pretējo, proti — tiešie nodokli mūsu
budžetā ir samazinājušies, turpretim netiešie nodokļi vēl paaugstinājušies.
prinTas ir masu pauperizacijas
cips, kas sistemātiski gadu no gada tiek realizēts
mūsu nodokļu politikā; un ja šogad tas ir vēl vairāk pastiprinājies, tad ar to gribēts parādīt, ka mūsu
nodokļu sistēma galvenā kārtā dibinās taisni uz
masu pauperizaciju. Ka tas tā patiesībā ari ir, to
apliecina ne tikai šie atsevišķie nodokļu posteņi, to
apliecina vēl vesela rinda citu oficiālu datu, kurus
atļaušos pievest.
Vispirms, kā tas zināms, šie nodokli galvenā
kārtā gulstas uz patērētājiem un algotiem darbiniekiem. Te nu būtu jājautā: _ ja reiz netiešais nodoklis ir paaugstinājies, vai līdz ar to ir pieaugušas
ari patērētāju pirkšanas spējas un algoto darbinieku
algas? Statistiskās pārvaldes tekošā gada biļetena
Nr. 3 oficiālās ziņās mēs redzam, ka dzīves dārdzības indekss ir cēlies. Pieņemot, ka 1921. gadā šis
indekss līdzinājās simtam, šogad tas ir jau 140. Tā tad
konstatējama celšanās par 40%. Dzīves dārdzības
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pieaugums ar mušu nodokļu politiku Latvijā iet lieliem soļiem uz priekšu. Ka tanī pat laikā ceļas algas?
No 1927. gada 1. oktobra līdz 1928. gada 1. oktobrim vienkārša strādnieka gada alga, ja pieņemam
1914. gada indeksu līdzīgu 100, ir uzrādījusi sekojošas svārstības: 1927. gada augustā tā ir sastādījusi
123,4 attiecība pret 1914. gadu un 1928. gadā —
123,8. Ta tad_ pieaugums sastāda t i k a i */« kamēr dzīves dārdzība tanī pašā laikā ir pieaugusi
par 37%. Acīmredzot, uz tādas bāzes valsts saimnieciska politika ilgi turēties nevarēs. Izpumpējot
ar valsts budžeta palīdzību pēdējos spēkus no plašām patērētāju masām, jānonāk pie šo masu galīgas
pauperizacijas. Mes to ari visu redzam un novē-

rojam.
Finansu ministra kungs šeit aizrādīja uz vienu
ļoti raksturīgu gadījumu, proti — kapitāla uzkrāšanos valstī. Patiešām, ja tikai ņemam pēdējos gadus
salīdzinājumam un jautājumam,kā ir auguši noguldījumi, tad redzam, ka no 1927. gada 1. decembra līdz
1928. gada_ 1. decembrim noguldījumu, lieko kapitālu uzkrāšanās, rāda sekojošo ainu: akciju bankās noguldījumi šinī laikā auguši no 36,2 miljoniem
latu uz_ 42,8 miljoniem latu; savstarpējās kredītbiedrībās — no 9,9 miljoniem latu uz 14 miljoniem
latu; komunālās kreditiestādēs — no 10,1 miljonu
uz 14,1 miljonulatu. Tā tad noguldījumu pieaugums
šinīs kredītiestādēs ir 14,7 miljoni latu viena gada
laikā. Krājaizdevu sabiedrībās tanī pat laikā noguldījumu pieaugums sastāda 5,3 miljoni latu un
Latvijas bankā — apmēram 11 miljoni latu. Kopā
visā valstī kapitālu uzkrājums uzrāda ne vairāk kā
30 miljonus latu. Pie tam, kā jau finansu ministra
kungs aizrādīja, šo uzkrāšanos nevar saukt par
brīvā kapitāla uzkrāšanos tiešā nozīmē, jo galvenie noguldījumu posteņi, gandrīz 75%, sastāda
tekošu rēķinu; tie ir veikalnieku un uzņēmēju
noguldījumi, kurus viņi kaut kurā momentā var
ņemt ārā, kamēr terminētie, ciešie noguldījumi sastāda loti niecīgu sumu. Tanī pašā gada laikā aizdevumi ir pieauguši par 60.000.000 latu. Šinī laikā
aizdevumi tā tad ir bijuši trīs r e__ 1 i e 1a k i
par kapitāla ietaupījumiem. Tas nozīme, ka kapitāli, kurus mēs investējam "rūpniecībā un citos uzņēmumos, rodas nevis uz ietaupījuma pamata, bet
tikai un vienīgi uz mūsu nodokļu preses pamata; cik nodokļu prese soēj izsroiest no
iedzīvotājiem, tik tālu mums ir iespējams kapitālu
investēt rūpniecībā un citos uzņēmumos.
Finansu ministra kungs žēlojās, kafundēti ienākumi aplikti sevišķi smagi. Viņš runāja galvenā
kārtā par Rīgas namsaimniekiem un vispār par Rīgas nekustamu īnašumu īpašniekiem, kuru nodokli
sastādot līdz 47%. Man nav pie rokas .attiecīgas
statistikas, bet es atļaušos vienkāršu aritmētiku, lai
ne tikai apšaubītu, bet pēc manas pārliecības, pilnīgi apeāztu šo finansu ministra kunga anealvojumu. Nekustamas mantas nodokli nem 1,5% apmērā no kanitalizētās tīrās Delnas. Ņemsim piemēram namu. kas dod tīra atlikuma _ 10.000 latu gada.
Ņemot nodokli, šo sumu kaoitalize ar 5%, kas iztaisa 200000 latu. Valsts dabū no šīs sumas tikai
1bet pārējo saņem pašvaldības. Nemāt taead no
šīs sumas 1,5% un jūs dabūsat apmēram 3000 latu,
kas no tīra atlikuma sastāda, aomeram 30%. Ja
vēl ņemam ienākuma nodokli, atņemot 3000 latu no
10000 latu, paliek 7000 latu; ienākuma nodokļa tabelē redzams, ka nar šo sumu jāmaksā apmēram
500 latu, kas iztaisa:5%; tā tad maksimums, ko
maksā par namu. kam ir gada 10.000 latu tīras peļņas, ir 35% no tīrās peļņas. .
Cik tad maksā citi nodokļu maksātāji?
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Es domāju, ka finansu ministra kungam nebūs
iemesla šaubīties par tiem datiem, ko sniedz finansu
ministrijas oficiozs «Ekonomists». Pagājušā gada
«Ekonomista» 3. burtnīcā atrodam datus par progresīvo ienākuma nodokli. Šeit sakopots tabele, cik
katrs viens nodokļa maksātājs maksā šī nodokļa.
Lauksaimnieks maksā caurmērā 16 latus, algas strādnieks — 75 latus, tā tad gandrīz 5 reizes vairāk, tirgotājs — 152 latus, t. i. tikai 2 reizes vairāk kā algas strādnieks un namsaimnieks — 199 latus, ari ne
visai daudz vairāk par to, ko maksā vienkāršs al-

gas strādnieks. Tā tad te ir tas princips, ka vājākais ienākuma avots aplikts vissmagākL Fundetie
ienākumi saimnieciski un _ kultureli stipras valstis
vienmēr tiek aplikti stingrāki. Mumsšis princips ir
pretējs. Tas pats «Ekonomists» kāda cita pagājuša
gada burtnīcā, ļl. numurā, raksta sekojošo: «Kopā
valsts un pašvaldību nodokļi sastāda apmēram 16%
no visa tautas ienākuma, kamēr Ziemeļamerikas Savienotās Valstīs tie sastāda tikai 10,5% ...» Te ir
gan uzskaitītas citas valstis, kur šis ienākuma nodoklis attiecībā pret vispārējo tautas ienākuma avotu
sastāda augstāku procentu, bet ari te «Ekonomists»
tālāk paskaidro, ka nodokļa maksāšanas upuris ir
daudz smagāks oie maziem ienākumiem neka pie
lieliem, un Latvijas iedzīvotāji maksā nodokli nešāva trūcīgā ienākuma, kas tikko spēj apmierināt
visnepieciešamākās dzīves vajadzības un pa lielākai
daļai nepārsniedz^ eksistences minimumu.
Ari finansu ministrijas oficiozs atzīst, ka apstākļi pie mums nav normāli, ka mūsu apstākļos nav
nozīmes tam vien, kādas sumas absolūti tiek maksātas, kurš maksā vairāk, bet nozīme ir ari tam, ka
visa nodokļu nasta gulstas galvena kārta uz to iedzīvotāju pleciem, kuru ienākumi nenarsniedz pat
mušu
eksistences
mirilmumu. Patiesi
strādnieku un algoto darbinieku minimālās algas
svārstās ap 60—70 latiem mēnesī. Šis pats
«Ekonomists» ziņo, kādas algas pastāv tam
pašā laikā Vācijā: nekvalificētiem darbā strādniekiem līdz
170 latiem mēnesī un kvalificētiem — pāri par 230 latiem mēnesī. Redziet, tādas ir attiecības starp algām un nodokļiem, starp
vienkāršiem ienākumiem un izdevumiem citas valstīs. Tādos apstākļos apgalvot no šī katedra, _ ka
mums nav ne mazākā iemesla uztraukties un pārmest, ka mūsu nodokļu sistēmā būtu kas nekārtīgs,
ir, man liekas, mīksti teicot, nevieta.
Rezultāti no visas šīs mūsu savādās nodokļu un
saimnieciskās politikas ir tie, ka iedzīvotam vairākums ar katru gadu nokļūst vienmēr lielāka saimnieciskā atkarībā no valsts. Latvijas bankas šī gada
tautsaimnieciskā pārskata 8._ numura redzam, ka
iedzīvotāji ir kreditēiušies visa valsti par 440.000.000
latu. Ja mēs no šiem 440.000.000 latu rēķināsim
caurmērā tikai 10%, —_io procenti jāmaksā no
12%—4%. un tā kā vairākums šo operāciju ir īstermiņa, tā tad kredits. _ko izsniedz pilsētu kreditu
iestādes, tad 10% vidējā norma nebūs par augstu,
— un tad dabūjam 44.000.000 latu. Iedomājaties
valsti ar pāris miljoniem iedzīvotāju, kuriem par
oarādu procentiem vien gadā jāmaksā 44.000.000
latu. Ja jūs še vēl pieliekat klāt tos 10.000.000 latu,
nepiedzīto nodokļu, ko tekoša gada uzrada nodokļu
departaments, par kuriem ari par katru nokavēto
mēnesi jāmaksā ne mazāks soda procents,_ tad šī
suma sniegsies tuvu pie 4.000.000 latu m ene sī.
Ja kredītiestādēm no visiem Latvijas iedzīvotajiem
jāiekasē katru mēnesi caurmēra 4.000.000 latu, tad
tā ir suma. par kuru vajaga padomāt.
Pieejot pie mūsu valsts budžeta no šī viedokļa,
mēs nevaram tik vienkārši atraisīties_ no_ šī iespaida, kā viens otrs runātājs to te mēģināja, pa5*
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teicot, ka budžeta posteņi ir stabilizējušies, ienākumi pietiekoši, pat aug_ ar katru gadu, jo pieaug
budžeta kopsuma; tamdēļ viss mūsu mājās it kā
būtu kartība.
Vēl vairāk: ja tālāk apskatām izdevumu budžetu, tad redzam, ka izdevumu budžetā loti ievērojamu posteni ieņem tā sauktie «dažādie pabalsti.»
Šo dažādo pabalstu suma katru gadu grozās ap
3.000.000 latu, ,no 2,8 miljoniem latu līdz 3,6 miljoniem latu. Kas tie ir par pabalstiem? Tie ir pirmkārt pabalsti privātām un sabiedriskām skolām, tad
— kara izpostītiem un dažādām sabiedriskām un
kulturelam organizācijām. Ja paskatīsimies tuvāk,
ķas šos pabalstus saņem, tad pārliecināsimies, ka
šie dažādie pabalstu saņēmēji nav nekas vairāk, kā
dažādas sabiedriskas grupas, kas šādā vai tādā
veidā taņgē valdošo koalīciju. Ar, citiem vārdiem
sakot, šie dažādie pabalsti ir dažādu koalicionaru
p_o I i t j s k i e_ pabalsti. Tas ir nodoklis, kas
nak klāt iedzīvotājiem. Tas būtu pierēķināms tam
iepriekš minētam parādam 450.000.000 latu, t. i. kopā
ar nodokļu parādu.
Tā_ tad_ jūs, kungi, redzat, ka iedzīvotāji, vismaz trūcīgākie iedzīvotāji atrodas pilnīgā atkarībā
no valsts. Viņi ir tapuši par valsts saimnieciskiem
vergiem, par valsts vasaļiem, par tādiem, par kuriem valstij ir nevien politiska vara un noteikšana,
bet ari absolūta noteikšana saimnieciskā ziņā. Valsts
var iedzīvotājus saimnieciski izputināt un iznīcināt.
Aizvien viņa var turēt vienā rokā iedzīvotāju parādzīmi, bet otra — ūtrupes āmuru. Mūsu budžets
jau ilgu laiku kroniski slimo ar šo slimību, un mēs
neceram, ka varēsim novērst šo kronisko kaiti, ka
varēsim drīzumā nostādīt budžetu uz citiem, veselīgākiem pamatiem.
Kad finansu ministrs runāja par ārkārtējiem iz-

devumiem, tad" es no koalicijas aprindām dzirdēju
saucienu, ka lielāko daļu no tiem apēdot tautas labklājības ministrija, jo tās budžets šogad visvairāk
esot pieaudzis. Es nebūtu turējis par vajadzīgu runāt par šo jautājumu, jo es šos uzbrukumus uzskatu par maziskiem. Katram taču ir zināms, ka
tautas labklājības ministrijas izdevumu budžets sa^
stādās galvena kārta
no pensijām kara invalidiem,
slimiem karavīriem un dažiem veciem ierēdņiem.
Pensijas sastāda galvenā kārtā visu šo izdevumu
kopsumu. Tas dabū tie. kuri savus locekļus ir ziedojuši uz tēvijas altāra, kuri ir ziedojuši savas dzīvības. Teikt,_ ka tie ir tie. kas valsti apēd, man
liekas, ir pārak maziski. Tapec es negribu tālāk

pie šī posteņa apstāties.
Raksturīgi ir tas, ka tanī pat momentā, kad
šeit tika_ deklarēts un ne reizi ar starpsaucieniem
apstiprināts uzbrukums šīm tautas labklājības ministrijas izdevumu sumam, Latvijas laikrakstos parādījās «Lētas» telegrama: «Ko sola angļu konservativie_ velešanas»._ Un «Lēta» ziņo: «Konservatīvie rūpēsies pirmā kārtā oar bezdarbnieku aogādašanu. Viņi negrib apmierināties ar ouslīdzekļiem.
Ministru prezidents uzsvēra, ka protekcionisms aizsargmuitu politika ir galīei noraidāms; tānat nevar but runas par subsīdijām lauksaimniecībai.» —
Tas. ko Anglijas konservatīvie ir atzinuši par vaiadzīgu _ deklarēt pat velēšanu momentā savās mājas, izradās, mušu liberālai pilsonībai ir vēl nepieņemams, viņa vel nesasniedz_ šo ideālu, viņai liekas,
ka visas tas sumas, kuras mes dodam bezdarba apkarošanai, ir tādas noziedzīgas sumas. kuras vajadzētu strīpot un par kurām no šī katedra ir notikušas lielas un asas cīņas. Par tām sumām, kas aiziet sabiedrisko darbu sarīkošanai, par tām sumām,
kas caur slimo kasēm aiziet tautas veselības uzlabošanai, ir lauzti šķēpi šeit, ir izcīnītas vēršu cīņas;
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bet neviens vēl nav nācis un noteikti pateicis, kā
paglābt mūsu tautu no pauperizacijas pēc tam, kad
esam padarījuši mūsu iedzīvotāju lielāko daļu galīgi nabagu un vienu daļu galīgi bagātu.
Var būt, ka tam ir attaisnojums finansu ministra runā.. Finansu ministra kungs teica, ka
strādnieki labi dzīvo tādās valstīs, kur daudz bagātu uzņēmēju, kur daudz miljonāru. Diemžēl,
mums Latvijā tādu miljonāru neesot daudz. Ja mums
Latvijā būtu daudz miljonāru, tad Latvijas strādniecība varētu dzīvot daudz labāki, un nebūtu tāds
stāvoklis, kāds tagad ir. Citiem vārdiem sakot,
budžeta kārtībā jārada pēc iespējas vairāk miljonāru, un tad visi dzīvos daudz labāk. Kungi, tas jau
ir viens noteikts princips, tā jau ir noteikta politiska
linija, un ir ļoti patīkami, ka no šī augstā katedra

taču vienreiz atklāti šo principu deklarē.
Tomēr jāsaka, ka šī politiskā linija, šis poli-

tiskais princips nekad un nekur nevienā valstī nav
glābis tautas masas no pauperizacijas. Pat tāda
stipra valsts, tik bagāta valsts kā Savienotās Valstis, kur tiešo nodokļu skrūve ne tikai pastiprināta un netiešie nodokļi samazināti — šī valsts iet
pat tālāk šinī jautājumā, šīkapitālistiskā valsts ir nākusi pie atziņas, ka ar miljonāru palīdzību nevar
glābt tautas masas no pauperizacijas, kā to domā
mūsu finansu ministra kungs. Taisni tādēļ, ka šī
pauperizacija ar valsts saimnieciskās politikas pa-

līdzību tiek virzīta uz priekšu, tiek dzīta uz priekšu
intensīvā kārtā, ar lieliem soļiem, mēs nevaram šos

budžeta principus akceptēt un šādu budžetu pieņemt.
Es negribu šodien runāt par to, cik tālu šis pauperizacijas princips ir iesakņojies mūsu kredītpolitikā — īpar to varbūt būs jārunā atsevišķi pie finansu ministrijas budžeta, — bet raksturīgi ir tas,
ka Latvijas tautas bankas izdevums «Kooperatīvais
kredīts» atzīmē, ka visos kreditkooperativos, kuros
kreditējas galvenā kārtā lauku trūcīgākie iedzīvotāji
un tāpat ari pilsētu trūcīgākie iedzīvotāji, trūcīgākās
aprindas, lai, varbūt, samaksātu laikā valstij savus nodokļus u. t. t, ka visās šinīs iestādēs noteicošais vārds pieder ne viņām pašām, bet gan citiem.
«Kooperatīvais kredīts» pagājušā gada
Nr. 3/4.
raksta sekojošo: «Lauku krājaizdevu sabiedrībās
vecsaimnieki, jaunsaimnieki, rentnieki un pusgraudnieki sastāda 81% kopā, bet visās lauku sabiedrības absolūta noteikšana ir vecsaimniekiem, jo tie
^
sastāda
55,3%.» Tā tad ari kredītpolitikā valdošais
mums ir tas pats princips, kas mūsu vispārējā nodokļu politikā, un proti, ka saimnieciski vājākais
nastav valstī priekš tam, lai no viņa izpumpētu līdzekļus, un saimnieciski stiprākais priekš tam, lai
viņam šos līdzekļus vairotu.
Šāda nodokļu politika un ari šāds valsts budžets, kas dibinās uz šādu nodokļu politiku, nekādā ziņa un nekādos apstākļos nevar padarīt valsti
saimnieciski stipru. Tādēļ jo bieži rodas jautājums,
vai nepienāks moments , kad vismaz šis 10.000.000
latu lielais uzkrājies nodokļu parāds būs jādzēš. Šī
doma_ ne reti tiek stipri oopularizēta. Būs jādzēš
varbūt liela tiesa ari no tiem 440.000.000 latu aizdevumu, kas izsniegti iedzīvotājiem, iepriekš. izpumpējot no viņiem šos līdzekļus nodokļu veidā.
No otras puses mēs redzam to pieaugošo tendenci, _ ka iedzīvotāju parādnieciska atkarība, ja tā
drīkstētu izteikties, ar katru gadu pieaug. Ja vēl
divi gadi atpakaļ man no šī katedra nācās konstatēt, ka iedzīvotajioalikuši valstij oarādā nar nodokļiem _vien vairāk kā 5 miljoni latu, tad tekošā
gada, pēc nodokļu departamenta oficiāliem datiem, šisparads, ka es jau teicu, pārsniedz 9.500.000
latu. Ta tad. salīdzinot ar _ pagājušo gadu. tas ir
gandrīz dubultojies, un mēs neredzam Latvijas
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valsts pastāvēšanas laikā,_ka šī tendence mainītos.
Mēs vel nevaram konstatēt nevienu nozari, kur parādu_ uzkrāšanas ietu mazumā. Parādu pieaugums,
vispārēja nabadzības pieaugšana, tie progresē ātrāk,
es_ gribētu teikt, neka pats mūsu budžeta pieaugums.
Tapec, man šķiet, ir vienalga, vai mēs pieejam šim
jautājumam atklātam vai aizklātām acīm; ceļš ir
nenovēršami viens un tas pats. Ja to turpināsim
|ālakmus sagaida saimniecisks krachs, kas būs nopietnāks neka pārdzīvojamās plūdu briesmas.
Ievērojot to, ka šie līdzekļi ir ne tikai doti tādas valdības rokas, pret kuru mums nav ne mazākas uzticības, bet ari to, ka šo līdzekļu savākšana ir dibināta uz principiem, kurus mēs nevaram
atzīt un kuriem mes nekad neesam piekrituši, protiet
— uz plašu tautas iedzīvotāju slāņu pauzerizacijas principiem, mēs par šo budžetu balsot nevaram.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kallistratovam.
M. Kallistratovs (vecticībnieks; runā krieviski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kurcijam.
A. Kurcņs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists):
No šīs katedras jau aizrādīja, ka kreisajam spārnam nav pārstāvja budžeta komisijā. Tāpēc es ari
neieiešu sīkumos, nerunāšu par sīkākiem datiem
šinī budžeta. Celma kungs jau pietiekoši skaidri un
sīkumos analizēja šī budžeta datus. Tāpēc atļaujiet man pakavēties pie dažām budžeta tendencēm,
kuras man liekas loti raksturīgas.
Pirmā kārtā gribu aizrādīt, ka mūsu budžets
mūžīgi nak ar nokavēšanos. Šo parādību, mēs novērojam ne tikai šogad vien, bet tā ir bijusi pastāvīga parādība. Budžets, kam vajadzēja stāties
speķa 1. aprilī, tagad tikai ir mūsu apspriešanā.
Man liekas, ka liela nozīme ir finansu ministra
kunga paskaidrojumam budžeta komisijā, kur viņš
sacījis, ka valdībai nevajagot rēķināties ar likumu,
viņa varot darīt ari citādi. Un tiešām ari attiecībā

uz budžetu valdības darbībā mēs redzam tendenci
tādu pašu patvarību kā
politikā.
Latvijas valsts budžetu pēdējos gados raksturo
sekojošie skaitļi: 1925./26. budžeta gadā budžets
sastādīja 160.949.256' latus;
1926./27. gadā —
165.929.926 latus; 1927./28. gadā — 159.096.756 latus;
1928./29. gadā —164.109.650 latus un šogad, 1929./30.
budžeta gadā — 164.955.851 latu.
No šiem skaitļiem skaidri redzams, ka budžets
neievērot likumu, balstīt

neuzrāda sevišķu tendenci tte uz kāpšanu, ne uz
sevišķu krišanu, kaut gan normālā saimniecības attīstībā mēs varētu sagaidīt budžeta jpieaugšanu.
Man liekas, ka tas pierāda, ka tās mūsu nodokļu
maksātāju masas, no kurām šis budžets galvena
kārtā tiek izpumpēts, ir novestas līdz tādam stāvoklim, ka tālāk viņas nav vairs iespējams ekspluatēt. Viņas ir, kā deputāts Celma kungs sacīja, novestas līdz zināmai pauperizacijai, kas vairs nedod
iespēju izpumpēt līdzekļus budžeta paaugstināšanai.
Tas no vienas puses.
No otras puses jāsaka, ka nav izdevies ari
mūsu budžetu samazināt. _Celmiņa _ kungs taču, stādamies valdības priekšgalā, deklarēja, ka viņš centīšoties, un ka viņš cerot, ka viņam izdošoties nākamībā mūsu budžetu samazināt uz 120.000.000 latu,
ta tad apmēram par kādiem 35 %_ . Tagad skaitļi
rada, ka budžets nebūt nav mazāks ka pagājuša
gadā. Tas no otras puses pierada, ka ir tādi fakti,
i saimnieciski, i politiski, kas neļauj koalīcijai budžeta šumas samazināt. Ka šī koalicijā lai būtu
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.
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samazinājusi izdevumus baznīcām, kad tas spārns,
(rada uz labo spārnu) ir viens no noteicošiem tagadējā koalicijā? Un mēs redzam, ka baznīcām
pabalstu izmaksas šogad ir paugstinātas. Mūsu koalīcijai ir bijis gan pa spēkam samazināt pabalstus
ārpusskolas izglītībai, tautas namiem un jaunsaimniecību uzbūvei, bet samazināt pabalstus baznīcai
viņai nav bijis iespējams. Tas ir ļoti raksturīgi.
Mēs redzam, ka samazināt budžetu valdība nespēj,
jo tagadējās koalīcijas daba ir tāda, kas' to nepieļauj.
Kāds tad ir šis budžets? Valsts budžets ir sīks
pārskats par izdevumiem un ieņēmumiem tekoša
budžeta gadā. Lūk, šis pārskats tad ari rāda, kāda
ir tagadējās valdības saimnieciskā politika. Šisbudžets rāda, ka tā ir kapitālistiskās pilsonības un
lauksaimnieku saimnieciskā politika un tai ir ass
šķiras raksturs, vērsts ne tikai pret strādnieku šķiru,

bet vērsts vispārīgi pret patērētājiem, pret plašām
iedzīvotāju masām.
Asais šķiras raksturs, ar kādu Latvijas šī gada
budžets vēršas pret strādniecību, izteicas pirmkārt
tai ienākumu budžetā, ko mēs vērojam šogad. Tiešie nodokļi sastāda šī gada budžetā ļoti niecīgu
daļu, salīdzinot ar to, kādu vietu tiešie nodokļi ieņem citu Eiropas kapitālistisko valstu budžetos. Pie
mums šinī budžetā paredzēti tikai 14.000.000 latu,
t i. 7%—8%. Mēs redzam, ka šis tiešo nodokļu
procents ar katru gadu uzrāda tendenci pamazināties, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tā šogad ir atkritis ienākuma nodoklis; nekustamas mantas nodoklis ir samazinājies no 4V2 miljoniem latu
uz 4 miljoniem latu; tāpat atlaists nodoklis lauk-

saimniekiem un naudas noguldītājiem. Viss tas raksturo šo budžetu viņa šķiras vienpusībā.
Galvenie ienākuma nodokļi ir netiešie, un starp
šiem ienākuma nodokļiem pirmā vietā ir muitas.
Tā tad tas ir nodoklis, kas krīt galvenā kārtā uz
patērētājiem. Muitas dod ne mazāk, ne vairāk, kā
veselus 30%. No šiem 30% savukārt 90% dod
masu patēriņa priekšmeti, drebēs u. t t.
Te finansu ministra kungs nāca un pazobojās
par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ar netiešiem
nodokļiem nodzīti galīgā postā. Viņš sacīja, ka
baltmaizē — kvieši esot luksus lieta, un neesot ko
bažīties, ka kvieši un tamlīdzīgi luksus priekšmeti
tiekot aplikti ar nodevām. Saprotama lieta, izejot
no darba ļaužu interešu viedokļa, tāda zobošanas
kategoriski jānoraida.
Ņemot visu to kopā, jāsaka, ka uz_ patērētāju
masām, uz darba ļaudim gulstas nesamērīgi smagi
nodokļi, caurmērā ap 80 latu uz katru fizisku personu.

Pats ministra kungs atzina, ka

tiešam šis

nodoklis esot ļoti augsts._ Jākonstatē, ka Latvija
maksā nodokļus ari apgādājamie ģimenes locekļi un
zīdaiņi, maksājot tos aplinkus tanī pašā muitas nodokļu veidā. Rūpnieku un tirgotāju nodoklis taču
ari lielā mērā krīt uz patērētājiem, jo tāpat rūpniekiem, kā tirgotājiem parasti ir iespējams uzvelt savu nodokļu nastu uz masas pleciem. Ja ievērosim vēl to, ka no nodokļu maksātājiem piedzen
attiecīgas sumas ne tikai tekošām vajadzībām, bet
ari ārkārtējām vajadzībām, kas sasniedz 30%—45%,
tad mēs sapratīsim, kādassumas izspiež no patērētāju un darba ļaužu masām, lai uzturētu Latvijas
saimniecību un lai atjaunotu dzīvi.
Skaidrs ir viens ka tiešām latvju tauta saim^
pie zināmas robežas, par
nieciskā ziņā ir pienākusi
kuru viņa tālāk pagaidām nespēj iet Tapec ari šī
budžeta šķietamā stabilizācija pēdējos gados. Darba
ļaužu maksājumi ir mūsu budžeta ienākumu avots,
ir tas nodokļu politikas pamats, ko mušu finansu
ministrs meklē kaut kur citur. Ja lauksaimniecība
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ari ko dod, tad mēs tomēr nedrīkstam aizmirst tos
milzīgos pabalstus, kurus, varbūt bieži nelietderīgi
no iedzīvotājiem ieņemtam sumam valsts piešķir
lauksaimniecībai.
Par visām lietam jānoraida ta zināma mēra, gribētu sacīt, demagoģija, ko pilsonība vērš pret plašām laužu masām, pret strādniekiem, it ka latvju
strādnieki negribētu strādāt. Viņi gribot strādāt tikai 8 stundas dienā, viņi esot slinki, darbs neesot
viņu dzīves pamats, un tapec, luk, ari ceļoties visas
grūtības. Tur ceļas laikam ari ta grūtība, ko finansu
ministrs te minēja, ka Latvija neuzkrājoties kapitāls.
Es te, sakarā ar budžetu, gribētu pastrīpot, ka
Latvijas strādnieks strādā smagi un strada daudz,
un es gribētu to pierādīt jums ar oficiāliem datiem
no Latvijas oficiālās statistikas. 1925. gada Latvijas
iedzīvotāju skaitīšanas materiāli dod mums ari aizrādījumus par mūsu iedzīvotāju nodarbošanos, šīs
nodarbošanās veidiem. No šiem datiem pirmā
kārtā redzams, cik smagi un intensīvi strada
mūsu
darba ļaudis. Algotu darbu nestrādāapstākļiem priekš
jošu skaits, salīdzinot ar
ieņem
Latvija
mazinājies.
stipri
kara,
ir
pirmo vietu Eiropā, ja salīdzinām strādājošo
un apgādājamo ģimenes locekļu skaitu; smagi strādā ne tikai vīrieši, betari sievietes un nepilngadīga
jaunatne. Latvijā strādā 60,9% iedzīvotāju, Francijā — tikai 55,4%, Vācija — 51,3%, Austrija —
51%, Somijā — 47,2%, Ungārijā — 45,8%, Cekoslovaķijā — 45,3%, Zviedrija — 44,1%, Dānija —
44,10%, Ziemeļamerikas Savienotas Valstīs — tikai 39,9%. Tā tad Latvija šai ziņa ieņem pirmo
vietu starp visām šīm kapitālistiskam valstīm.Latvija

strādā vairāk kā citās zemēs. ne tikai vīrieši, bet ari
sievietes. Vīrieši Latvijā strādā 68,5%, Francija —
tikai 67,8%, Vācijā — 68% ; sievietes Latvija strada
56,3%, Francijā — 43,3%, Vācijā — tikai 35,6%,
lai gan mes zinām, ka taisni vācu pilsoņi tiek daudzināti ar to, ka pie viņiem strādājot mazs un liels,
vīrs un sieva. Tādu valodu runā šie skaitļi.
Skaidrs ir ari tas, ka_ tādos apstākļos nevar
sagaidīt tautas veselības stavokļauzlabošanos, pieaugumu iedzīvotāju ziņā un vispārīgas labklājības
nodibināšanos, kam taču jābūt galvenam mērķim
valsts tautsaimnieciskā dzīvē._ Uz šo galveno mērķi
tagadējais budžets un tagadējā valdības koalīcijas
saimnieciskā politika, saprotams, nespēj mus vadīt Mūsu darba tauta, kā jūs redzat, ir novesta
līdz pēdējai robežai; tālāk viņas izmantošana tad
ari nespēj iet.
Kādā virzienā tad nu aiziet mūsu izdevumi?
Taisnība — un to te pastrīpoja finansu ministrs —,
izdevumi _ socialai apgādībai, pensijām, slimo kasēm, ārstēšanai ir pieauguši, ja nemaldos, ir pavairojušies pēdējos gados par 54%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pilsoniskā valdība nav uzdrošinājusies ķerties pie sociālās apgādes likvidācijas,
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lietderīgo rīcību, tad vel, varbūt, šāda prasība būtu
motivēta. -Bet mūsu uzņēmēji, mušu pilsonība līdz
šim ir pierādījuši tikai savas korupcijas spējas. Tāpēc ari šāda pilsonības pretenzija ir noteikti no-

raidāma.

Vislielākā suma mušu izdevumu budžetā piekrīt kara ministrijai, un proti — veseli 40 miljoni
latu, kur sociālai apgādībai aiziet tikai 17 miljoni
latu, un izglītībai — 18 miljoni latu. Jāsaka, ka
šī militārā dūres vicināšana starp citam tautām
latvju tautai nevarēs radīt apstākļus, kas ļautu mīkstināt to trūkumu un postu, kādā latvju tautas vai-

rākums savā saimniecībā ir nonācis. Parejo, lielāko

daļu no mūsu izdevumu budžeta paņem iekšlietu
ministrija cietumiem, politiskai pārvaldei ar viņas
metodēm, policijas iecirkņiem ar viņu paņēmieniem,
kur pilsoņiem pārsper ar kājām pūšļus un mogada
tos līķu kambarī.
Lūk, tie ir tie paņēmieni, kurus vērš pret darba
ļaudim, pret strādniecību, kad darba tauta ar šo
izsūkšanas politiku ir novesta līdz izmisumam un
pretešķībai. Šāda pretešķībajr pilnīgi normāla tādos apstākļos, kādos tagad jādzīvo Latvijas tautas
darba ļaužu vairākumam. Visa mūsu saimniecība
līdz šim ir gājusi bez kāda noteikta plāna. Lielie
aizdevumi rūpniecībai, tirdzniecībai un citām vajadzībām nav sasnieguši savu mērķi, bet gan ir pārvērtuši šo laikmetu Latvijas saimniecībā par veselu
korupcijas eru. Miljoniem zaudējumu mūsu finansielā politikā ir sekojuši atkal miljoni. Pēc dažādiem «Transitiem», zemnieku bankām, lielmaņiem u. t. t. šo zaudējumu kopsuma sniedzas taču
vairākos desmitos miljonos latu. Jājautā, no kurienes šie desmiti miljoni latu ņemti. Un jāatbild: šie
desmiti miljoni latu ņemti no tām sumām, kas atlicinātas ne tikai tekošām vajadzībām, ne tikai mūsu
brīvības kariem un valsts nodibināšanai, bet no
tām sumām, kas atlicinātas jau pāri par to,_ kur
nodokļi ņemti lielāki, nekā tas tekošām vajadzībām
ir bijis vajadzīgs. Pēc statistiskiem datiem mūsu
tauta pa šiem mūsu valsts neatkarības gadiem tādā
kārtā ir atlicinājusi veselus 300.000.000 latu. Nodo-

dot šo sumu apšaubāmiem uzņēmumiem, bieži vien
tādiem, kas nav attaisnojuši savu mērķi, latvju
tauta ir padarīta par šiem 300.000.000 latu nabagāka. Lieta ir nonākusi tik tālu, ka pat mūsu pilsoniskā prese ir bijusi spiesta aizrādīt uz šo mūsu

budžeta un finansiālās politikas raksturu un sacīt, ka tā ir zināma metode, kā izpumpēt līdzekļus
no Latvijas trūcīgā iedzīvotāja, kā pārpumpēt tos
Latvijas bankā un _ tad visā klusībā nopludināt tālāk privātu uzņēmēju kabatās. Lūk, šī gada budžetā ir skaidri redzams, ka šis izsūkšanas darbs
vairs labi neveicas. Finansu ministrs gaužas, ka
kapitāli vairs nepieaugot, nepaplašinoties;tāpēc vajadzīgas visas tās represijas, kas vērstas pret darba
tautas masām, lai šīs darba tautas masas politiskā
par kuru pilsoniskā presē ir tik daudz runāts, un ziņā vēl vairāk nospiestu, vēl vairāk terorizētu, lai
turpmāk mēģinātu šīs atlicināmās, izpumpējamās
tieši tāpēc, ka strādniecības izmantošana, strādsumas
vēl paaugstināt. Skaidrs, ka tādai saimnieniecības posts vispārīgi plašās darba ļaužu masas
ciskas
dzīves politikai mēs nevaram sekot. Strādun aprindās ir tik liels, ir tādā_ mērā pieaudzis, ka
niecība šādu politiku var tikai noraidīt un protestēt
tas apdraud pat pilsonības stāvokli. Gribu tikai
pret to. Šādai politikai nevar ticēt neviens, kas
minēt to postu, kādu rada šinīs Izsūktās masās slimības, gribu minēt tos apmērus, kādos ir pieaudzis mūsu saimnieciskā politikā meklē kaut kādas tālākas izveidošanās iespējamības.
dilonis jeb tuberkuloze latvju tautā. Protama lieta,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
latvju tauta šinī ziņā stāv atkal pirmā vietā, starp
Opyncanam.
citām valstīm it sevišķi pēdējā laikā. To es ari
gribētu šeit pastrīpot. Finansu ministrs teica, ka
J. Opvncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemšos budžeta posteņus koalicijā neaizskaršot, bet viņš nieku un strādnieku partija): Augstais nams! Gadu
gan domājot, ka pārvaldēs, slimo kasu pārvaldēs un no gada šeitno referentiem mēs dzirdam, ka mūsu
citur turpmāk vajagot piedalīties ari uzņēmējiem. budžets esot pārāk liels, ka tas jāsamazinot, un ka
Ko tas nozīmē, to nav grūti saprast. Ja mūsu pilsonīgadu no gada tas pieaugot. Paralēli šaidomai katru
ba, mušu uzņēmēji līdz šim būtu spējuši pierādīt savu gadu no tiem pašiem referentiem Izskan doma, ka
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ik katru gadu mušu budžetā atliek neizlietotas lielākas sumas Man šķiet, ka šīs paralēles., kā no vienas
^
puses aizrāda,
ka budžets pieaug, bet no otras puses
— ka katru gadu atliek lielākas sumas. vajadzēja
pārdomāt, un valdībai, sevišķi koalīcijai budžetu vajadzēja sabalansēt tā, lai pilsoņiem neuzkrautu liekas nodokļu nastas. Pie mums sevišķi smagas nodokļu nastas ir uzkrautas galvenā kārtā nemantīgai,
nabadzīgākai iedzīvotāju šķirai — strādniecībai un
sīkzemniecībai. Mēs taču nedrīkstam nodokļu skrūvi saskrūvēt tik) cieši, ka mūsu iedzīvotāju nabadzīgākā šķira un strādniecība vispār nokļūtu galīgā
nabadzībā, bet budžetā atlikušās sumas gadu no gada uzkrātu, kuras kā pagājušā gadā Celmiņa kungls

teica, vajadzības gadījumā varētu paķert. Ja kādai
organizācijai, klādai labā spārna bankai vai citai iestādei draud bankrots, tad šīs sumas paķer un izlieto vienas šķiras labā. Man šķiet, ka tā ir nenormalība, kas katrā ziņā jānovērš.
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Še ir dati: progresīvais ienākuma nodoklis de<vis pagājušā gadā 5.500.000, šogad tikai_ 4.000.000_;
nekustamas mantas nodoklis devis pagājuša gada

4.400.000, šogad tikai 4.000.000; tirdzniecības un
rūpniecības nodoklis pagājušā gadā devis 4.800.000,
šogad — 4.725.000 ,latu. Tādā kārtā redzam, ka
Saeimā ir tendence samazināt nodokļus bagātam
šķirām. Tas pierāda, ka augstais nams patiešamiet
bagātnieku šķiras pavadā, kas ir še labajā spārna.

Blakus tam man) jāaizrāda, ka mūsu tirgotāji,
sevišķi lieltirgotāji un namsaimnieki, kuru Rīga un
citās pilsētās ir desmitiem un pat simtiem tūkstošu,
ir tāda šķira, kas patiešām nebūtu_ vajadzīga. Tanī
laikā, kad maza daļa viņu ir ražotāji, rūpnieki vai
mazu uzņēmumu pārzinātāji, lielākā daļa ir pilnīgi
eksploatatori. Šiebagātie ļaudis kā lāsts gulstas uz

Latviju. Tā ir eksploatatoru šķira, kas visā pasaule
un ari Latvijā būtu galīgi iznīcināma. Mes redzam,
ka Rīgā bagātie namsaimnieki dzīvo neko neražodami un tomēr iegūst labklājību, tanī laikā, kad simMēs lasījām avīzēs, ka zemnieku savienības tiem tūkstošiem strādnieku, bezzemnieku un štkkongresā, kas niesen atpakaļ sanāca, Ulmaņa kungs zemmieku atrodas postā un lielā nabadzība. Es do_
teicis, ka budžets jāsamazinot. Daži citi referenti
māju, ka katra pilsoņa pienākums būtu izdot tādus
aizrādījuši, ka nākošos gados katrā ziņā jāizskaužot likumus,
ar kuriem šie eksploatatori tiktu iznīcināti,
budžeta atlikumi. Mumis, sociālistiem, jākonstatē, lai katram cilvēkam būtu iespējams labi dzīvot un
ka mēs nevaram būt pārliecināti, ka mūsu koalicijā,
dabūt pilnīgu atalgojumu par savu darbu. Pie mums
labā spārna valdība mēģinās to darīt, jo viņas, jau
tas nav, jo šī eksploatatoru šķira tleķ atbalstīta, pat
kopš pastāv Latvija un it īpaši pēdējos 6 gados, atkultivēta. Man liekas, ja revolūcijas ceļā ir grūti
kārto no gada uz gadu to domu, ka budžets jāsama- šo šķiru iznīcināt, tad evolūcijas ceļa, atbalstot kozina un jānovērš tik lielu budžeta atlikumu pāri operatīvo kustību, dažādas organizācijas, starpniepalikšana.
kus varētu lielā mērā izskaust, jo viena otra organizācija spētu apgādāt ar vajadzīgiem priekšmetiem
Otrs ir tas, ka mūsu tagadējās valdības laikā
lielākas
iedzīvotāju, masas. Bet mesredzam, ka tagair manāma tendence nesamaziināt nodokļus, it īpaši dējā valdība neko negrib darīt, pat vel mēģina sanetiešos nodokļus, bet tiek pamazināti nodokļi no
mazināt nodokļus šiem bagātniekiem, lai_ viņi joproienākumiem, no nekustamas mantas, no tirdzniecījām dzīvotu labklājībā un turība tanī laika, kad mušu
bas. Pats par sevi saprotams, ka valdjba, kas balsīkzemniekU un strādnieki atrodas bezizejas stātam
minoritāstās uz namsaimnieku deputātiem un
tēm, kas visvairāk nodarbojas ar tirdzniecību ir voklī.
^
spiesta samazināt nodokļus šīm iedzīvotāju šķiram;
Tanī pat laikā, kad šeit augstajā namā daži deplašām iedzīvotāju masām, strādniecībai tiešie un
putāti, piemēram Reinharda kungs, uzstājas par algan tiekļ uznetiešie nodokļi netiek samazināt^ bet
kohola apkarošanu, mēs redzam, ka ienākumi no
likti vēl lielāki. Latviešu tautai būtu ļoti svarīgi saspirta un akcīzēm dod 40.000 latu, un pats spirta
mazināt nodokļus lielākai masai, strādniecībai un monopols dod 27.500.000 latu. (K- Ulmanis no viesīkzemniecībai. Tagadējais) mušu budžets uzveļ ļo- tas: «To vajaga samazināt!») Man liekas. kaRein»
ti lielus nodokļus klatram iedzīvotajam. Uz katras hrda kungam, kas šai Saeimā iekļuva tikai tapec, ka
pat
valdība
laika
lati.
Tanī
80—85
galviņas iznāk
pirms tam bija vairākas dienas izrunājies un uzstāsamazina nodokļus bagātam šķiram, namsaimniejies pret alkoholu {K, Ulmanis no vietas: «To vajakiem, tirgotājiem un citiem eksploatatoriem. īŠ buga izskaust!»), tajgad vajadzēja likt priekšā izskaust
džeta referents nāk nozemjniecības vidus. Viņam budžetā šo sumu* kā to jau ir darījusi Amerika un
būtu jāreferē par šo jautājumu joplaši, lai plašas madaudzas citas valstis. Man liekas, ka tas 'būtu pasas redzētu, ka viņas tiek apliktas ar nodokļiem. Pēc
reizāki, nekā nākt Saeimā un runāt, kla tas dara lielu
būtības referentam būtu jāreferē kaut kas cits, nevis
postu, bet tai pašā laikā mēģināt izpumpēt no tautas
neparāViņš
mums
priekša.
cēla
tas, ko viņš šeit
masām 27.000.000—28.000.000 latu. Ta ir nepielaidīja ainu, ka lielākās tautas masas ar smagiem nožama politika, ta ir liekulība ko vajaga izskaust.
dokļiem nostādītas bezizejas stāvoklī.
(Starpsauciens: «29.000.000 latu!») Nu redzat, man
saka, ka esot pat 29.000.000 latu, ta tad vel vairāk.
Aiznodoklis.
ienākuma
Tāpēc
es vēlreiz uzsveru, ka šāds ieņēmumu avots
Budžetā ir samazināts
bildinājās, ka tagad ir jauns likums un, tapēuĻ pats ir nepielaižams un būtu izskaužams. Daži deputātu
par sevi saprotams, nodoklis tiek samazināts. Nav
kungi še augstā namā grib to lietu nostādīt smieklīpastāvopamatotsuz
ka
budžets
tiek
gā stāvoklī, tomēr man jāsaka, ka šie smiekli nav
nozīmes tam,
šālikuma pamata. Jāskatās, kas to likumu izstrādāja. vietā, jo tas posts, ko šis nodoklis rada, ir ļoti liels.
To izstrādāja labais spārns un koalīcija un, pats par
Mums jādara viss, lai to' novērstu.
sevi saprotams, mēģināja to izdot tādu, lai budžets
paskatāmies
Kad aizbraucam uz laukiem un
tiktu samazināts uz ienākumu nodokļa rēķina. Tas
polstu.
Tur šie
tad
redzam
tur
lielu
lauku dzīvē,
pats jāsaka par nekustamas mantas un tirdzniecīsaprotam,
un
tad
mes
ari
asarām,
persmiekli
jaucas
ar
bas nodokli. Bet tanī paša laika mels zinām, ka
ka mums jāķeras pie radikālām reformām, jāpārveisonas nodoklis, kas gulstas kā smaga nasta uz laukta, lai mušu zeme plauktu,
strādniekiem un isīkzemniekiem, kuri maksa divus do visa mūsu saimniecība
lai;
cilvēki
varētu
ka tiešām augstajā nama
teikt,
un
nodokļus, sevišķi Latgalē, tika atstats, atcelts tikai
kas
ari
ko
dara. Tagad mes esam
vīri,
ievēlēti
tādi
joprojām
grūta
nasta
uz vienu gadu. Tādā kārtā šī
sastinguši, mēs sēžam gadu no gada un sakām, ka
pleciem.
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tam tā jābūt Ja pēc kādiem gadiem šīs reformas
realizēs, ja pašreizējos apstākļus pārveidos, tad atkal
te nāks un teiks, ka to jau agrāk vajadzēja izdarīt;
tad šī pārmaiņa jums būs pieņemama, bet tagad nē.
Man šķiet, ka mums no šī sastinguma jāiziet un kaut
kas jādara. Labais spārns, bez šaubām, to nedarīs,
tāpēc būtu jānāk pie varas kreisajam Spārnam, tiem
cilvēkiem, kas kreisās valdības laikā cik necik mēģināja kaut ko darīt, bet kam nedeva . iespēju strādāt
demokrātiskais centrs, kas aiz savtīgiem nolūkiem
izgāja no valdības, pārejot labā spārnā.
Tālāk runājot, jāaizrāda uz mežu izskaušanu, ko
centrs it kā grib novērst. Kad lauksaimniecības vai
pašvaldības komisijā pacēlās jautājums par to, ka
vajaga dot vairāk būvmateriālu jaunsaimniekiem urt
tiem,, kas pāriet no sādžām viensētās, tad demokrātiskā centra pārstāvji aizrādīja, ka tas grūti panākams, io esot liels mežu trūkums un neesot iespējams dot mežus ari jaunsaimniecībām, amatnieku
gabaliem un tiem, kas cīnījušies par Latvijas neatkarību; mežus vajagot saudzēt. Bet tanī pat laikā,
i pagājušā gadā, i šogad ienākumi no mežiem budžetā paredzēti samērā ļoti lieli. Tādā kārtā meži tiek
izskausti, un kad tos vajaga dot jaunsaimniekiem
un sīkzemniekiem, tad mēs redzam, ka tie dabū tikai
apmēram 10 kubikmetrus uz saimniecību. Tas nebūtu pielaižams, bet tas tā ir tāpēc, ka uz mežu
rēķina grib dabūt budžetā lielākas sumas, ko vēlāk
nodot labā spārna spekulatīvo organizāciju rīcībā,
lai bagātā šķira uz tautas nabadzības rēķina varētu
iedzīvoties. Tāda politika,' kas grib apspiest trūcīgās iedzīvotāju masas, (nav pielaižama.
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daždažādus pabalstus, gan operai, baznīcām un
daudzām citām nevajadzīgām organizācijām. Bez
šaubām, šīs organizācijas, sevišķi baznīcas ir vajadzīgas labajam spārnam, jo kā mēs zinām, baznīcas
līdz šim visvairāk ir pabalstījušas taisni bagātnieku
šķiru un nekā nav devušas trūcīgiem cilvēkiem,
darba tautai. Tāpēc ari ir saprotama labā spārna
koalīcijas rīcība,_atbalstot šīs organizācijas, ko viņa
dara tāpēc, lai būtu zināma bāze, uz kuras balstīties.
Baznīca, nabadzīgās darba tautas un trūcīgo atbalstīšanas vietā, atbalsta bagātnieku šķiru. Beldava
kungs pie preses likuma izteicāsi ka viņa stāvot par
taisnību. Kāds no kreisā spārna sauca, kas tad esot
taisnība! Ja ir tikai tāda taisnība, kādu aizstāv
mušu garīdzniecība, tad jāsaka, ka taisnības nemaz
nav.

Ir vēl viena savāda parādība, proti, ka mūsu
maza valstiņa, kas pati par sevi nav spējīga aizstāvēties pret lielo arejo ienaidnieku, kas tikai varbūt
noslēdzot konvencijas ar pārējām mazām valstīm
varētu daudz maz aizstāvēties, pret ārējo ienaidnieku,
ir paredzējusi ārkārtīgi lielas sumas bruņošanai.
^ būsim stipri tikai tad, kad .mums būs liela kulMēs
tūra, jo kultūru nevarēs iznīcināt nekādi ārpus Latvijas stāvoši ienaidnieki. Bet ja mums būs iekšējs
ekonomisks sabrukums, ja pastāvēs
netaisnība,
tad tie būs daudz lielāki ienaidnieki mūsu valstij.
Tanī laikā, kad mumis vajadzētu gādāt par tautas
labklājību, kā ari veicināt tautas izglītību, mēs redzam, ka tiek organizēts .atkal rupjš spēks. Blakus
četrām dažāda veida policijām mēs izsviežam, lielas sumas kara resoram;. Paskatoties jaunajā budžetā, redzam, ka tautas labklājības resoram paJa atceramies pagātnes grūtos laikus, tad seredzēti pavisam 17.760.206 lati un blakus ārkārtēvišķi labā spārnā un centrā Sēdošiem kungiem vajajos izdevumos vēl 306.343 latu, izglītības ministridzētu gādāt nevis par bagāto šķiru apmierināšanu,
jai — 18.184.236 lati un blakus vēl ārkārtējos izdebet par Latvijas darba tautas atbalstīšanu. Pats
vumos437.000 latu. Tādā kārtā kopļā šieimj divi resopar sevi saprotams, ja kādā vietā ir posts, tad līdzi
riem paredzēti pavisam 36.685.885 lati. Turpretim katam iet trūkums, rūgšana, dažādi pārpratumi un sadursmes, kas nāk no strādniecības, no trūkumu cietora resoram vienam pašam paredzēti 39.294.432 lati.
Mēs redzam, ka no vienas puses, lai savaldītu iekšās zemniecības pusas» La, savaldītu šos. tā saukšējos nemierus, izsalkušo tautu, mēs organizējam
tos, nemierniekus, lai savaldītu izsalkušās masas,
kas dienu no dienas vairāk nosveras uz kreiso pusi, policiju un izsviežam lielas sumas, kamēr no otras
^
puses atkal nezin kam organizējam lielu armiju.
ir jārada izeja, jo apstākli ir grūti. Šie
ļaudis netic
augstajam
viņi
kas
stāv
vairs
namam;
netic tiem,
.Armijas lielumam nebūtu nozīmes, jo katra pienākums, bez šaubām, ir aizstāvēt dzimteni. Gan nopie varas,- šo izsalkušo cilvēku savaldīšanai ir vajazīme ir ilgam laikam, kāds jādien pilsoņiem kara
dzīga robežu policija, ārējā policija, politiskā pārklausībā.
Tādā kārtā savos sliktos apstākļos mēs
valde un aizsargi. Mēs redzam, ka aizsargu orgaizsviežam
lielu sumu — apmēram 40.000.000 latu,
bija
nizācijai sumas ir palielinātas; pagājušā gadā
ko droši varētu samazināt, ja ne uz pusi, tad par
258.856 lati, šogad ir 313.403 lati. Pats par sevi satrešo daļu. Tas atsvabinātu daudzus pilsoņus, darja
protams,
tautā
āuģ
nabadzība,
rodas
ba cilvēkus no nodevām un nodokļiem, vai ari šo
ari vairāk zagļu un laupītāju, rodas ari politiski presumu varētu izmantot tautas labklājībai un izglītinieki pastāvošai valsts iekārtai, kas nav apmietībai. Tāpēc man šeit jākonstatē, ka es balsošu
rināti un redz, ka ir grūti cīnīties par savu eksistenci
pret
labā spārna budžetu, kas nav taisnīgs un ir
pie tās iekārtas, kāda valstī pastāv. Pats par sevi
pārāk liels, ir pārāk smaga nasta Latvijas darba
saprotams, ka mūsu valdība, tāpat kā agrākās Krietautai.
vijas cara valdība, mēģina šo nabagu rūkšanu izskaust un apkarot ar to, ka noorganizē žandarmēPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
riju, palielina policistu štatu, slepeno štatu u. t. t,
Vinteram.
Latvijā, kā demokrātiskā valstī, tauta savu domu
un,savu gribu izteic caur likumdošanas iestādi. Latvijā
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
mēs nekādā ziņā nedrīkstam pielaist tādu politiku, cietušo partija): Augstā sapulce! Budžeta nozīmi
kas iziet uz daždažādu žandarmēriju noorganizēšanu,
valsts dzīvē laikam neviens neņemsies apšaubīt.
uz rupja spēka stiprināšanu, bet jāgādā par to, lai
Ārzemju parlamentu budžeta apspriešanas prakse
tautā pieaugtu labklājība. Tikai tādā kārtā mēs ir mazliet citāda kā mūsu. Pie mums budžeta debamūsu zemē veicināsim imieru, un Latvijas pilsoņi,
tes un tā apspriešana irizvērtusēs par vienkāršu
darba tauta tad atzīs, ka patiešām viņi var justies nevajadzīgu formālismu, kādas kārtības attaisnoLatvijā kā savas valsts saimnieki, kā Latvijas piljums,, (laikam, meklējams jau drusku * atpakaļ kosoņi, ka Latvijas valsts viņiem ir devusitaisnību, ir alīcijas presē, kas paziņoja, ka tagadējās valdības
nesusi viņiem labklājību. Bet, diemžēl, tas tā nav.
koalicijā nepielaidīšot nekādus pārgrozījumus ieBlakus visam tam mēs redzam valsts budžetā sniegta budžetā. Tīri dabīgi iznāk, ka nav vajadzīgs
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klausīties debates, vispār nekādas debates nevajadzēja atklāt, bet tūliņ vajadzēja pāriet uz budžeta
nobalsošanu pa pantiem. Tādā gadījumāšī lieta būtu
nokārtota daudz atrak neka tagad. Izrādās, ka tagadēja budžeta apspriešana ir devusi jaunu virzienu,
radījusi zināmas interesantas tradīcijas " mūsu likumdošana, ievedot kartību, ka svarīgus valsts saimnieciskas dzīves likumus pieņem ar loti niecīga cilvēku
skaita piedalīšanos. Vienkārši komisija, kur ari ne
visi komisijas locekļi par to interesējas,'varbūt, kādi
5 vai 6 cilvēki no komisijas locekļiem, pieņem projektu, urn. ko viņi liek priekšā, tas jāpieņem ari pārējiem deputātiem, nemaz nepūloties, iedziļināties
budžeta skaitļos un vispār mušu valsts saimnieciskā
politika. Mūsu budžetu sabalansējot, tā pamatprincipi ir šablonisku pārņemti no agrākiem gadiem. Neko jaunu mes neredzam. Nav neviena jauna meklējuma, neviena jauna principa, neviena jauna posteņa, izņemot pabalstu posteņus dažām organizācijām. Budžeta ieņēmumu posteņi ir tie paši kas bija 1928.. 1927., 1926. un pat 1925. gadā, tikai ar nelieliem skaitļu pargrupejumiem. Tāpat izdevumu
posteņi ir tie paši un tādā pašā kārtībā. Šādos apstākļos izradās, ka budžeta sastādīšana un pieņemšana ir ļoti vienkāršs darbs, kas neprasa prāta,
smadzeņu piepulešanas. Ari skaitliski šī gada budžets ne ar ko neatšķiras no iepriekšējā gada budžeta. Tas ir tikai pieaudzis par vienu miljonu latu.
Finansu ministra kungs ar savādas matemātikas palīdzību mēģināja pieradīt, ka šī gida budžets esot
par 20% mazāks nekā pagājušā gada budžets.
Ta nu tomēr ir ļoti interesanta matemātika vai sofistika, ko finansu ministra kungam labpatika
mums sniegt, pieskaitot visas papildu budžeta sumas pie kartētā budžeta un tailsot salīdzinājumu,
ka šī gada kārtējais budžets par kādiem 20% mazāks nekā pagājušā gadā. Nenoliedzami izpaužas
sabiedrībā un presē domas, uzskati, ka tagad pieņemamais budžets ir par daudz smags, par dauz
liels mūsu tagadējai, saimnieciskā ziņā nenostiprinātai valstij. 85—88 lati uz galviņas — tas ir skaitlis, suma, kas gulstas uz visiem par daudz smagi,
lai Latvijas iedzīvotāji varētu to pildīt nejūtam!
savai saimniecībai.

Paši budžeta uzbūves principi atkal ir vecu
vecie. Nemaz nav ievērots tas, ka ari finansu zinātnē un vispār! budžeta politikā arvienu rodas
zināmi jauni moderni virzieni, zināmi pamatojumi,
bet šeitmēs it nekā no tā neredzam. Redzam tikai
to pašu vecu veco kārtību — sagādājam, meklējam ienākumus.
Vispirmā kārtā mēs ienākumus ņemam ar nodokļiem, netiešiem nodokļiem! Tālāk ņemam_ tiešos nodokļus. Ja vēl ir iztrūkums, tad atveļam
mūsu mežus izmantot pāri par saimniecisko gada
normu, vai atkal pieliekam pie ienākumiem no muitām u. t. t. Šādi principi neiztur vairs nekādas
kritikas no pareizas saimnieciskās politikas un
no modernas zinātnes viedokļa. Tas pats jāsaka
par nodokļu uzbūves principiem. Mes redzam, ka
50% no valsts ienākumiem balstās uz nodokļiem.
Tamdēļ nav nekāds brīnums, ka ir pārmetumi, izmisuma saucieni no laukiem un pilsētām, ka saimnieciskā ziņā valstij ir pienācis sastrēguma laikmets. Bet, budžetu sastādot, pārveidot kaut kāda
veidā mūsu ekonomisko politiku — pie ta neviens
no tagadējās koalicijas kungiem nav_ domājis apstāties. Ari tas princips, ka valstis pariet uz_ netiešo
nodokļu pakāpenisku .samazināšanu, pakāpenisku
izskaušanu, bet uz tiešo nodokļu paaugstināšanu,
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mums ir pilnīgi svešs. Ari šī gada budžets uzrāda
taisni netiešo nodokļu pieaugšanu un tiešo nodokļu
pazemināšanos. Protams, tā nav nejaušība, tā ir
apzināta saimnieciska gudrība jeb nemākulība, ar
kādu stājamies pie saimnieciskā stāvokļa atrisināšanas. Nekas nav domāts par to, ka vajadzētu rast
kāduisi jaunus ienākumu avotus, neskatoties uz to,
ka piemēram mūsu valstī izdevīgi jau pastāv divi
monopoli: spirta un linu'monopols. Ministra kungs
ļoti gaudās par to, ka tiešām nodokļu nastas esot
par augstām., bet viņš nemēģināja pieiet šim jautājumam tuvāk, nemēģināja meklēt kādu izeju. Noskaidrodams, ka monopoli dod ievērojamus valsts
ienākumus, viņš aizmirsa tādu ievērojamu ienākumu posteni, kāds ir baudas vielu monopols, kā tabakas u. c. monopoli. Bet te nu atkal valdības rokas ir saistītas, jo lielākā dala tabakas fabriku ir
minoritatu rokās, un tagadējā koalīcija pastāv no
minoritatu žēlastības.
Tālāk ministra kungs žēlojās ari par ļoti gauso
kapitālu uzkrāšanos,. Neviļus no viņa pamatojumiem varēja izlobīt, ka šī. gausā kapitālu uzkrāšanās vedama sakarā ar augstiem tiešiem nodokļiem. Starp citu viņš pieveda veselu rindu skaitļu
par tautas noguldījumu uzkrāšanos dažādos gados.
Bet ari še ministra_ kungs aizmirsa atrast jeb meklēt iemeslu. Varbūt viņš šo iemeslu zin, bet negrib nosaukt. Ja salīdzinām tieši šo noguldījumu
rašanos jeb kapitālu uzkrašanos,_ tad redzam, ka,
sākot ar Latvijas pastāvēšanas sākšanos, šī uzkrāšanās norit loti gausi. No 1924. gada ar 83.000.000
latu līdz 1928. gadam noguldījumi ir pieauguši tikai
uz 149.000.000 latu. Turpretim, ja salīdzinām noguldījumu pieaugšanu ar pirmskara skaitļiem,
tad pirms kāja atrodam nesalīdzināmi lielakuisi skaitļus.
Te būtu vietā apstāties pie iemesliem, kur meklējama vaina šai gausai kapitālu uzkrāšanai. _ Vispirms gribētos norādīt, ka pirmā vieta stāv ta nedrošība (saimnieciskā ziņā, kādu ar savu saimniecisko politiku rada tagadējā koalīcija. Nav vairs
nekāds noslēpums, bet ir jau atkllati izpaudies, ka
arvienu no jauna paceļas balsis par agrāko paradu
dzēšanu resp. lata kursa jiosišanu._ Un tiešam,
ņemot par pamatu visu mušu tagadējo aizde'vumu
politiku, visu šo veikalu un bankrotu politiku, mes
tiešām varam nonākt tāda stāvoklī, ka lata kursam neizbēgami būs jākrīt. Ta, luk, ir ta nedrošība,
kāpēc kapitāls nerodas, kapec kapitāls tik 'gausi
uzkrājas. Bet kapitāla gaulsai uzkrāšanai ir ari
citi motīvi, un proti — ta nedrošība, kas novērojama
mūsu kredītiestādēs, kontroles trūkumi atsevišķas
kredītiestādēs; kreditkooperativos u. t. t. īsa
laikā mums ir bijuši vairāki bankrota gadījumi,
kur kredita kooperatīvi ir nobankrotejuši tiklai tāpēc, ka nav bijis kontroles no valsts puses, ka ban'
kas direktori ir varējuši bezrūpīgi dzīvot, apkrāpt
naudas noguldītājus, sabāžot noguldītos kapitālus
savās kabatātet Tiks! pateicoties kontroles trūkumam varēja notikt šādas panamas.
Tālāk jāsaka, ka pie kapitāla neuzkrāšanās lielu
lomu spēlē ari ministra klunga partijai tuvu stāvošais likums, var ari teikt — komunistiska gara izdotais 1920. gada 18. marta noguldījumu konfiskācijas likums. Tas ir viens no galveniem iemesliem,
biet ministra kungs to negrib saskatīt, un tapec viņš
ari nevar saprast, kāpēc _kapitali neuzkrājas. Pec
manām domām vajaga but par daudz naivam, M
spēlētos ar naudu; kā lai pilsonis iedrošinās nogul-
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dīt naudu, ja viņš nav garantēts, ka pēc dažiem, mēnešiem nebūs cits lata kurss? Varbūt sanāks
zemnieku savienības kongress un pieņems rezolūciju, ka tagad jāizdod jauns parādnieku «apžēlošanas» likums, kas dzēš uzkrājušos parādus. Te
ir tas īstais ļaunums. Ja Jūs, ministra kungs, atcelsat šādus komunistiskas dabas konfiskācijas likumus, tad, ministra kungs, Jums nebūs jāžēlojas
par kapitāla gausu uzkrāšanos.

Piegriežoties budžeta izdevumu posteņiem, jākonstatē, ka izdevumi ir nepiemēroti, ka šos- izdevumus mūsu valsts nav spējīga nest, jo tie ir saskrūvēti līdz pēdējai iespējamībai. Tie_ izmanto,
varētu teikt, izsūc tautu, nodokļu maksātājus līdz
tādiem apmēriem, ka cilvēki nav vairs spējīgi tos
tālāk nest Tas pats atkārtojas katru gadu. Šādi
izdevumu posteņi ir budžetā gadu no gada. Bet
ir skaidrs, ka pie šoizdevumu samazināšanas agrāk
vai vēlāk mums būs jāķerasklāt, un nevis pie izdevumu samazināšanas par kādu miljonu latu, bet pie izdevumu samazināšanas par kādiem 40 līdz 50_ miljoniem latu. Ja mēs pie tā neķersimies, tad mes ari
nesagaidīsim nekādu uzlabošanos saimnieeisklā ziņa,
tad mēs ari nesagaidīsim nekādu nodokļu nastas
atvieglināšanu, nekādu saimniecisku uzplaukšanu.
Paskatīsimies, kur aiziet liela daļa šo izdevumu.
Interesanti ir, ka algām un pārvaldes izdevumiem
aiziet 38 miljoni latu, kas iztaisa pāri par 22%. Ta
tad ir pilnīgi skaidrs, ka šī valsts pārvaldīšana, kas
nerada nekādas" jaunas vērtības, bet ktur nauda tiek
izdota vienkārši pārvaldīšanas funkcijām, algām un
citiem izdevumiem, maksiā pārāk daudz. Pie šo
sumu samazināšanas būs jāķeras klāt un jāķeras ne
tikai —, kā Celmiņa kungs teica savā kongresa —
pēc gada vai vēlāk, ja viņa valdība varēs pastāvēt,
bet pie šo sumu samazināšanas jāķeras nekavējoties.

Raksturīgi ir tas, ka pieauguši ari kārtējie izdevumi. Būtu normāli šinī gadā, ja būtu pieauguši
valsts ārkārtējie izdevumi, bet raksturigiir tas, ka
pieauguši kārtējie izdevumi. Tāda ir ta_ taupība,
ka izdevumus dzen uz augšu! Līdz ar to jāpalielina
ienākumi, galvenā kārtā nodokļi.
Ne ar ko nav attaisnoti šinī budžetā ministru
prezidenta kunga solījumi vai deklarācija, ko viņš
deva, valdību sastādot. Viņš solīja taupību, īsolīja,
ka plūdu un neražas posta novēršanai tiks ziedoti
visi spēki, jo šis gads ir saimuieoisk: ziņa krīzes
gads. Nekā tamlīdzīga no šī budžeta skaitļiem, nevaram izlobīt, redzam, ka skaitļi ir palikuši agrākie.
Inventāra jauniegādāšanai, kā |au parasts citos gados, paredzēti 2.155.000 latu, pamatremontiem un
jaubūvēmJ — ' 2.495.000 latu. Ja salīdzinām tos
ar iepriekšējiem gadiem, tad redzam tos pašus
skaitļus; bet šinī gadā, pieturoties pie valdības galvas deklarācijas, varēja gan sagaidīt izdevumu samazināšanu, atliekot inventāra iegādāšanu uz lab-

vēlīgākiem laikiem. Varēja padomāt ari par dažu
būvju mebūvēšanu, atliekot to uz citiem gadiem.
Bet neko tamlīdzīgu neredzam. Gan redzam to, ka
visos resoros atsevišķos ierēdņos pastāv tieksme
par katru cenu izdarīt vai nu pamatre>montus vai
jaunbūves. Un tas notiek regulāri katru gadu, jo
citādi šie kungi nevar' attaiļsnot savu eksistenci.
No otras puses ir vēl viens iemesls, kas šinī jautājumā ir sevišķi svarīgs. Ir tāda_ raksturīga parādība, ka valstsi jaunbūvju izvedēji! loti ātrā laikā
iedzīvojas. Raksturīgi vel ir ari tas, ka no godīgiem būvju uzņēmējiem ienāk ziņas, ka viņi nevar
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saņemt šīs būves, jo katra resorā ir viens atsevišķs uzņēmējs, kas regulāri gadu no_ gada izdara
attiecīgā resora būves. Tas nu _ katrā ziņa ir ļoti
zīmīgi un it sevišķi zīmīgi vēl_ mušu apstākļos.
Līdz ar to mēs redzam ari, ka tās vadošas personas, kas stāv resoru priekšgalā vai atsevišķo pārvalžu priekšgalā, ari jūtami uzlabo savu materiālo

stāvokli.
Šī gada budžetā ari ir paredzētas ievērojamas
sumas ostu izbūvei, bet mēs līdz šim vel neesam
redzējuši kaut kādu ostas izbūves plānu._ ViUas
šīs sumas bez kaut kādas sistēmas, bez kāda noteikta plāna, bez kāda noteikta aprēķina tiek dotas gadu no gada, tiek_ sastādīti zināmi izdevumu
skaitļi un ielikti budžetā. Ari šī gada. budžeta ir
paredzētas ievērojamas sumas. Man jaaizrada,_ ka
ari šeit augstajam namam būtu sakāms savs zināms
vārds. Beidzamo dienu piedzīvojumi rada, ka ar
visām tām ostu būšanām kaut kas nav kartība.
Mūs tagad pārsteidz plūdi. Varētu domāt, ka tas ir
pilnīgi neatkarīgi no kaut kāda ierēdņa, no cilvēka
spēkiem, tā ir dabas nelaime. Plūdi atnes mums
miljoniem zaudējumu u. t._ t, bet ta tīri tā lieta nav.
Nesen atpakaļ mēs lasījām laikrakstos ziņas, ka
jūrniecības departamenta augstākas amata personas kopā ar ostais priekšnieku bija izbraukušas un
pārbaudījušas acumirklīgos ledus apstākļus osta.
Vairāk mēs nekā neredzējām, ka ļoti skaistas fotogrāfijas laikrakstos par ledus kalniem, uz kuriem
iedzīvotāji svētdienas izceļoja tos apbrīnot. Bet
šīs amata personas nebija iedomājušas, kādu postu
varētu nodarīt šie Iļedus kalni. Tagad ir pilnīgi
noskaidrojies, ka šie ledus kalni, kas ir gan skaisti
uz fotogrāfijām un ko braukuši apskatīt gan ostas
valdes priekšnieki, gan departamentu direktori kopā ar saviem inženieriem, ir bijuši vainīgi pie plūdu
nelaimes. Mūsu ledlauzis «Krišjānis Valdemārs» ir
izrādījies vēlāk pilnīgi bezspēcīgs izārdīt šos ledus
kalnus, kas radījuši aizdambejumusi. Tagadējais
ledus sastrēgums un plūdi nav vis kādas katastrofas
vai dabas apstākļu,, biet gan atsevišķu personu nolaidības vaina. (Sauciens pa kreisĻ «Nevar taču
skaistumu bojāt!») Ja tas naktu par labu atsevišķu
personu kabatām, tad_ gan, bet valsts interesēm tas
nevarētu neko nozīmēt
Tālāk, iedziļinoties citos izdevumu posteņos,
redzam, ka izdevumi reprezentācijai nav samazinājušies, neskatoties uz slikto gadu,, bet ir palikuši
pāri par 9.000.000 rubļu tāpat kā agrāk. Ārzemju
komandējumi, kas: sāk izvērsties par ienesīgu nodarbošanās veidu atsevišķiem augstakielm ministriju ierēdņiem, ari sastāda ļoti ievērojamas sumas
izdevumu budžetā. Tālāk — gandrīz vai katram
departamentam iznāk savi periodiski izdevumi, un
tie atkal prasa piemaksas, ka «Iekšlietu Ministrijas
Vēstnesis», kas ne tikai saņem_ valsts piemaksas,
bet kas ir par cēloni ētiskā ziņa daudz nevelamaKām lietām nekā. šīs piemaksas. Nevienam taču
nav noslēpums, kādā veida vervē sludinājumus šim
«Iekšlietu Ministrijas Vēstnesim» un kā to var kvalificēt no tīri juridiska viedokļa.

Interesants postenis ir pabalstu_ sumas. Pabalsti ne tikai budžetā, bet ari tagadējā valdībā ieņem ievērojamu vietu. Vispirms pabalstu sumas
saķitē atsevišķas valdības koalīcijas frakcijas; ar
pabalstu sumām. apmierina šīs koalicijas atsevišķus
deputātus. Iedziļinoties šinīs pabalstu suimasun
apskatoties tuvāk, kur tās aiziet, kādām tautībām,
kādām biedrībām, skolām u. t. t, dabūjam pilnīgi
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skaidru ainu, ka šīs pabalstu sumas nav nepieciešamības, lietderības izsauktas, bet tās ir izsauktas
no tagadējas valdības koalīcijas pastāvēšanas viedokļa. Pabalsti sabiedriskām un privātām skolām
ir tādi, ka, saskaitot kopa, minoritatu skolām ir tikpat daudz, kļa latviešu tautības sabiedriskām un
privātam skolām, kaut gan nevienam nav noslēpums, cik mušu valstī ir minoritatu un cik latviešu
tautības iedzīvotāju. Ka pabalstu sumas minoritatu
un latviešu tautības skolām ir vienādas, tas atkal
lieku reizi pierada, ka pabalsti, ko atvēl tagadējā
valdības koalīcija, nav nepieciešami, bet ir pilnīgi
nevajadzīgi.
Tagadējā budžeta pamatprincipi, saņemti īsuma kopa, ir šādi. Vispirms šis budžets jākvalificē
ka izšķērdības budžets. Ja tas ir izšķērdības budžets, tad līdz ar to tas ir ari valsts izsaimniekošanas budžets. Ievērojot to, ka šinī budžetā ļoti ievērojamus posteņus dod spirta un degvīna monopolis,_ ka _ ari akcizes un reibinoši dzērieni — kopsuma paripar 28.000.000 latu, — šis budžets jākvalificē ka tautas apdzirdīšanas budžets. Uz šādu
budžetu mēs taču nevaram balstīt mūsu valsts saimniecību. Jau agrāki cariskā Krievijā valsts domē
stipri strīdējās par apdzirdīšanas budžeta pieņemšanu. Dīvainākais šinī lietā ir tā nespējas apliecība,
ko izrakstīja finansu ministra kungs tagadējai valdībai. Ministra kungs burtiski teica, ka valdība
neesot spējīga samazināt valsts izdevumus. Ja viņš
atrod, ka valdība nav spējīga samazināt valsts izdevumus, ja viņš atzīst, ka būtu jāsamazina nodokļu
nastas, atzīst, ka nodokļu tarifi būtu jāsamazina, tad
neizprotama ir tālākā valdības taktika vispārīgi pastāvēt pē': tādas nespējas apliecības izrakstīšanas.
Uz ko tac valdība būtu spējīga, ja viņa nevar samazināt budžeta izdevumus . , ja viņa nevar radīt tādu
budžetu, kāds pieņemams patiesiem mūsu saimnie-

ciskiem apstākļiem, kas radītu mūsu tautas labklājības uzplaukšanu? Tīri dibināti rodas jautājums,
vai pārējie ministru kungi ari solidarizējas ar finansu
ministra kunga slēdzienu par savu nespēju. Ja viņi
solidarizējas, tad patiešām būtu grēks pret Latvijas valsti un Latvijas tautas nākotni, ka šāda nespējīga valdība turpina saimniekot
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Priekšisedetaijs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vispārīgās debates izbeigtas. — Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Godātie deputātu kungi!
Šis budžets ka savos ienākumu avotos, tā pēc izdevumu posteņiem ir apmēram tāds pat, kā iepriekšējo gadu budžeti, un tāpēc ari principiālie iebildumi,
kādus nupat dzirdējām, atkārtojas savos galvenos
vilcienos no gada uz gadu, ir vieni un tie paši. '
Viens no galveniem, principiāliem iebildumiem,
kas izskanēja šī gada budžeta debatēs, bija vērsts
pret ieņēmumiem no netiešiem nodokļiem ar norādījumu, ka vajadzētu ienākuma smaguma punktu no
netiešiem nodokļiem pārnest uz tiešiem nodokļiem.
Šinī norādījumā tuvāk iedziļinoties un ieskatoties
mūsu saimnieciskos apstākļos, ar mūsu nelielo uzņēmumu skaitu un nelieliem kapitāliem, kas mūsu
lielākās saimniecības nozarēs ieguldīti, jāsaka, ka
tiešie nodokļi kā ienākuma avots var dot samērā
maz. Tāpēc nav nekādas iespējas samazināt netiešos nodokļus uz šīs kalkulācijas pamata. Ja iedzīvotāju vairumam netiešie nodokļi ir par smagiem un mēs visi atzīstami, ka tie Jāsamazina, tad
vienīgā izeja ir— samazināt budžieta kopsumu.
Tomēr tagadējos sliktosi saimnieciskos apstākļos
jāsaka, ka budžeta kopsumas samazināšana šogad
vairāk nav iespējama, jo prasības no valsts ir ļoti
lielas. Tāpēc jāatzīļst, ka tagadējais budžets visumā
ir piemērots mūsu saimnieciskiem apstākļiem, kādēļ es lieku priekšā pariet uz pantu lasīšanu.
Prieksēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz budžeta lasīšanu pa daļām. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz 'budžeta lasīšanu pa daļām. (Saucieni pa kreisi: «Acīmredzot vairākums!»
— Jautrība.) Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
pāreju uz budžeta lasīšanu pa daļām. _ Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par pāreju uz budžeta lasīšanu pa daļām nodota 51 balss, pret —
30 balsis, atturējies 1. Pāreja uz budžeta lasīšanu
pa daļām pieņiemta. Vēla laika deļ prezidijs liek
priekšā sēdi Slēgt Iebildumu nav? Pieņemts.—
Nākošā sēde būs šodien pīkst 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.50 dienā.)
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celties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.

ziņot 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — d e p u-

(Atklāta pīkst. 5.07 pēc pusdienas.)
Saturs.

t a t a F.

1.

Priekšlikums grozīt dienas kārtību . noraida):
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)

151

2.

Deputāta- F. Cielēna u. c. iesniegtais steidzams pieprasī? jums par senāta š. g. 15. marta lēmumu (debatu turpinājums ; pieprasījumu noraida):
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
....

152
153

3.

155
160
166

centrs)

sīkgruntnieku partija) . 167

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)
....
Tautas labklājības ministja atbilde uz deputāta P. Lejiņa
u. c. iesniegto jautājumu par strādnieku atlaišanu Liepājas drāšu fabrikā :
V. Rubulis, tautas labklājības ministrs

4.

5.

Iekšlietu ministja atbilde uz deputāta L.

iesniegto jautājumu par arestiem Daugavpilī, Ventspilī un citur:
E. Laimiņš, iekšlietu ministrs
Pieprasījumu komisijas ziņojums Valkas-Ipiķu dzelzceļa
līnijas lietā (pieprasījumu noraida) :

169

170, 176
172

Pārgrozījums preses likumā (pirmā lasījuma turpinājums):
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
177
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . .

7.

168

Jeršova u. c.

K. Pauļuks, referents
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
6.

168

. .

Nākošā sēde

182
190

Priekšsēdētājs P.. Kalniņš: Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kartība:

prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies agrāk izsludinātās dienas kārtības apspriešana. — Pie dienas kārtības deputāti F. Cielens, V. Bastjānis u. c. ar vajadzīgo parakstu skaitu

iesnieguši priekšlikumu:
.Dienas kārtības 8., 17., 30., 29. un 33. punktus skatīt
ka 6., 7., 8., 9. un 10. dienas kārtības punktus."

caur

Vārds deputātam Rozentālam pie šī priekšlikuma.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Mums jau ilgāku laiku, jau no pagājušās sesijas,
stāv dienas kārtībā daži steidzami jautājumi, ko nebūtu vēlams ilgāki atlikt. Starp šiem dienas kārtības punktiem ir 3 sociāli likumi, 8. dienas kārtības punkts ir pārgrozījums noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos. 17. dienas kārtības punkts ir
pārgrozījumi likumā par darba laiku. 30. dienas

kartības punkts ir pārgrozījumi likumā par algotu
darbinieku apdrošināšanu nelaimes un aroda slimību
gadījumos. Tālāk 29. dienas kārtības punkts grib
nokārtot_ zemes ceļu lietošanas jautājumu. 33. dienaskārtības punktā ir likums par Kuldīgas apriņķa
brīveiemu sadalīšanu viensētās. Šie jautājumi, kā
jus redzat, ir steidzami, tāpēc es lūdzu augsto namu
pieņemt manu priekšlikumu, t i. apskatīt minētos
dienas kārtības punktus kā 6., 7., 8., 9. un 10.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Lieku deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pa-

Ci e 1 ē n a u. c. iesniegtais

stei-

par
senāta
š.
g. 15. marta 1 ē.m u m u. Turpinās debates par
būtību. Vārds deputātam Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! 15. marta senāta lēmums ir saviļņojis uz
laukiem sevišķi jaunsaimniekus. Tas ari ir pilnīgi
saprotams, jo ja reiz mums bija izteiciens, ka jaunsaimnieku mājas ir jātaisa uz riteņiem, tad tagad
tas ir piepildījies dzīvē, un droši vien vairākiem
jaunsaimniekiem būs jāatstāj savas iemīļotās dzīves
vietas, būs jāatstāj sava darba vieta, kur viņi ir
dzams

A. Bergs (nacionālais bloks)
F. Cielens (sociāldemokrāts)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un

Beidzot

lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 21 balsis, pret — 29 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Vairāk nekādu iebildumu pret dienas
kārtību nav? Dienas kārtība skaitās par pieņemtu.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi. — Prezidijam nekā nav ko
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pieprasījums

strādājuši, un visa iedzīve. Lai šāds stāvoklis neturpinātos, ir iesniegta interpolācija, kas būtu pieņemama, lai šo nenormālo stāvokli novērstu.
Tamlīdzīgs senāta lēmums nav pirmais; mūsu
senāts ir jau metis kūleņus ne vienu reizi vien, un
laikam ari šis nebūs beidzamais kūlenis, ko senāts
met, jo dažus gadus atpakaļ senāts pieņēma pretēju
lēmumu līdzšinējam. Ja tagad senāta lēmums ir
iznācis ļoti nevēlams agrārai reformai, tad, saprotams, tas ir sakarā ar to garu, kāds tagad valda
augstajā namā. Demokrātija tiek apspiesta gadu
no gada atpakaļ, un reakcija pie mums aug ne pa
dienam, bet' pa stundām. Šo reakciju tagad izmanto muižniecība, kas ir viena no tagadējās valdības galveniem balstiem un grib tos zaudējumus,
ko viņa ir cietusi brīvības cīņās, atkarot atpakaļ. Te
vel jāaizrāda, ka šinīs _ cīņās to sekmīgi atbalsta kā
mušu jaunsaimnieki, tā vecsaimnieki; viņi ir sadevušies kopa, tā sakot, sazvērējušies pret mūsu agraro _ reformu un grib viņai kaitēt, kur vien tas ir
iespējams.
Šeit no dažām aprindām aizrāda, ka esot tomēr
jāievēro likums un jāievēro likumība; bet šo likumu
ievērošanu _ nekad neprasa no stiprākās puses, bet
gan no vājākās puses. Es domāju, kungiem pa labi
nav_ noslēpums, kādā veidā muižniecība ir tikusi pie
agrākām rentes mājām. Es domāju, labā spārna
juristiem nav noslēpums un ir zināms, ka mums rentes
māju nemaz nevarēja būt. Es, kungi, domāju, ka
jus atceresaties tās_ cīņas, ka_s priekš kara norisinājās agrāka Krievija. _ Tur nāca viena sūdzība pēc
otras,_kurās bija aizrādīts, ka rentes mājas nepareizi
paturētas muižnieku rīcībā, jo agrākā Krievijā bija
likums, kas noliedza muižniekiem pārdotas mājas
pirkt atpakaļ. Betfaktiski bija gan tā, ka tad, kad
saimnieks savas mājas bija iepircis un pa daļai izmaksājis, bieži vien radās tādi apstākļi, ka šis saimnieks iekļuva parādos un, mājas nāca apgabaltiesā

pārdošana; tad nu kaut kāds vai nu barona radinieks vai kāds viņa dienesta cilvēks šīs mājas no- .
solīja_ un uzdāvināja atpakaļ muižniekam. Sakait,
vai ta nebija rupja likuma pārkāpšana.
Ja tikai no likuma redzes viedokļa mēs gribētu
skatīties, tad būtu jājautā, uz kāda likuma pamata
ir radusies_ Latvija.
Vai Krievijas likumos bija
kaut kur kāds noteikums, ka Krievijā pastāv demokrātiska Latvija? Šāda likuma nekur nebija, bet
demokrātisko Latviju savā laikā izcīnīja pati tauta.
Līdz ar tautas uzvaru tauta deva pati sev likumus.
Reiz tas ir tā, tad mēs nevaram atsaukties uz kaut
kādiem bijušiem likumiem. Mēs nevaram atsauk-
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ties uz šiem likumiem tagad pēc tik ilgiem gadiem,
kur mums ir mušu pašu izdotie likumi, kur tauta
pati ir bijusi likumdevēja, kur tautas priekšstāvji ir
bijuši likumdevēji. Tagadjūs gribat atgriezties atpakaļ un meklēt vecas pēdas. Ja mēs tā sāksim
meklēt, tad ir skaidrs, ka atradīsim visu agrāro reformu un pašu mušu valsti par nelikumīgu.
Bet ja ejam tālāk un paskatāmies, kā ir cēlies šis tagadējais senāta lēmums, kas satricina agrāro reformu pašos pamatos, tad redzam, ka tas ir
cēlies no tagadēja ministra kunga un dažiem senatoriem, kuri savās tiesībās vēl nemaz nav apstiprināti. Laikraksti ziņo, ka šie senatori — Konrādi un
Balodis — iecelti jau Juraševska laikā, bet līdz
šim laikam vel tieslietu ministris nav licis priekšā
augstajam namam tos apstiprināt. Es neesmu jurists un negribu šeit nodarboties ar juridiskiem strīdiem, bet no morāliskā Viedokļa nekad nav pielaižams, ka varētu tik ilgi pastāvēt un rīkoties senatori, kuri nav savā amatā apstiprināti. Ja reiz ministra kungam Ienāks prātā griezties pie augstā
nama ar lūgumu apstiprināt šos kungus savās vietās, tad būs interesanti redzēt, kādu seju rādīs dažādas augstā nama frakcijas. Mēs lasām šīs dienas
avīzēs, ka kaut kāda jaunsaimnieku urt sīkzemnieku
apspriede lēmusi, ka šos senatorus nekad nedrīkst
apstiprināt viņu vietās, jo tie strādā pretī mūsu likumu garam un tautas vairākuma gribai. Būs interesanti redzēt, vai jaunsaimnieki izpildīs savu vēlētāju gribu, kā acumirklī viņi to ir solījuši.
Es paredzu, ka šis pieprasījums tiks noraidīts,
jo mēs jau tagad dzirdam, ka tas esot stipri nepamatots, tāpēc ka esot jau iesniegts likumprojekts, uz
kura pamata jau tikšot novērstas visas tās nebūšanas, ko acumirklī ir radījis senāta 15. marta lēmums.
Protams, citādu atbildi mēs nemaz nevarējām gaidīt, jo tie kungi, kuru aizvējā radās šāds senāta lēmums, taču necīnīsies paši pret sevi. Galu galā cīnīties pret visu šo lietu atliek tikai mūsu demokrātiskiem slāņiem, uz laukiem sevišķi jaunsaimniekiem.
Mūsu jaunsaimniekumasas ir stipri aizmirsušas savas vecās cīņas un ir stipri nosvērušās uz labā spārna
pusi. Bet šoreiz, kā par laimi, labais spārns šiem
saviem draugiem sniedz labu pamācību, cik tālu
mēs varam nonākt, ja aizmirstam vēsturi. Man
šķiet, ka šī pamācība mūsu jaunsamniekus uzmodinās no miega, kurā viņi patlaban taisījās iemigt,
un jaunsaimnieki saviem aizstāvjiem, ko viņi šeit ir
ievēlējuši, dos tādu spiedienu, ka ja ari mūsu interpelaciju nepieņems, tad labajam spārnam turpmāk
būs jāizvairās no tādām parādībām, kādas acumirklī
redzam, un gribot negribot jāgroza sava reakcionārā politika. Ja mēs to panāksim, tad _šīs interpelacijas nolūks būs sasniegts. Tāpēc mes sociāldemokrāti — mazinieki balsosim par šī pieprasījuma

pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un _zemnieku frakcija):
Aigrarļiautājums tagad ir pacēlies ne tikai še
Saeimā, bet visā zemē. un tas nav tikai zemes jautājums vien. bet gan vispārībās politikas jautājums.
Ta šis iautāiums šādā veidā varēta pacelties, t. i.
šinī gadījumā ar attiecīgu senāta, lēmumu, tad katra
zinā tam jāmeklē tālāki un dziļāki cēloni. Šis jautājums varēja pacelties tāoēc, ka visā Vakareiropa
pieņemas politiskā reakciia. Pec revolūcijas uzplūdiem un panākumiem buržuāzija, kas visas ze\ mēs atkal ir tikusi pie varas, izmanto šo varu, lai
varētu iznīcināt revolūcijas iekarojumus — ari agrāro reformu Latvijā. Raksturīgi, ka visas nasaules
reakciins fronte nirniā Vnrta ir vērsta r^etndomut
Savienību. Kāpēc? Vispirms tāpēc, ka Padomju

sesijas

6.

sēde

1929.

gada

23. aprilī

154

Savienībā agrārā reforma līdz galam ir izvesta revolucionāri. Padomju Savienībā visi bijušie muižnieki, lielie zemes īpašnieki ir vai nu iztriekti no
zemes, vai padarīti pilnīgi nekaitīgi. Mēs, atrazdamies Padomju Savienības robežās un Krievijas oktobra revolūcijā ieguvuši šo zemi, tagad tomēr atrodamies cīņas frontē, politiskā cīņas fronte pret
Padomju Savienību, un reizē ar to mūsu reakcija ir
cīņas frontē pret agrāro reformu. Te ir ļoti skaidra
loģiska sakarība. (Starpsaucieni.)
Bet būtu nepareizi, ja sacītu, ka tikai Baltijas
baroni vien, bijušie baroni vien ir tie, kas šo agrāro
reformu gribētu likvidēt. Baroni, protams, gluži dabīgi to vēlas. Tas jau ir viņu_ zaudējums, tas ir
viņu sakaušanas rezultāts. Bet mēs zinām un redzam,
ka Latvijas zemnieku savienība ar visiem Latvijas
pelēkiem baroniem vēlas to pašu. Bet reakcija nav
tikai baronos un pelēkos baronos. Šī reakcija iet
tālāk. Šīs reakcijas gājiens pret agrāro reformu iet
ari uz centru, uz visu šo centru, kās te sed Saeima,
uz visiem tiem,kas sakās aizstāvam agrāro reformu.
Šiecentra ļaudis Saeimā, kurus ievēlējuši taisni šīksaimnieki, taisni tie, kuri ar agrāro reformu, ar revolūcijas iekarojumiem ir dabūjuši savu zemi, taisni
šo sīkzemnieku aizstāvji Saeimā taču nodod šo agrāro reformu, nodod savu vēlētāju intereses. (A
Bļodnieks no vietas: «Ko nu niekus runa!») Saka,

ka tie esot nieki. Kā tie var būt nieki, ja visi šie
centra ļaudis iet kopā ar baroniem?! Td zin visa
tauta! (Saucieni: «Algots kalps!») Tagad tiešām
būs redzams visai tautai, visiem tiem sīksaimnie-

kiem, jaunsaimniekiem, kuru visas cerības versas
uz agrāro reformu, kā" aizstāv viņu intereses še
Saeimā ievēlētie deputāti. Protams, viņi it ka aizstāvēs to intereses. Bet tagad būs skaidri redzams,
kā tas notiek. Šie priekšstāvji viņu intereses nodeva, kā jau es atzīmēju.' Ja tagad zem jaunsaimnieku spiediena dažas centra grupās pasteidzas iesniegt likumprojektu, pārgrozījumu, agrārās reformas likuma 12. pantā, tad tas ir tikai tāds sikumiņš
(sauciens no vietas: «Pats sīikumiņš!»), tāds ielapiņš, lai varētu atkal ? joprojām nomaskēties savu
vēlētāju, jaunsaimnieku priekšā. Šis sikumiņš faktiski neko nevar dot, vai Saeima to pieņemtu, vai nepieņemtu, — nevar tāpēc, ka visi šī sīkumiņa iesniedzēji joprojām turpinās to _pašu agrārās refor!
mas iznīcinātāju politiku. Tāpēc velti sacīt, ka te
vainīgs tikai senāts, ka te vainīgs tieslietu ministris
kā ģenerālprokurors.- Nē, viņi tikai ir darījuši savu
loģisko darbu, t i. sasnieguši stāvokli, kura viņus
ir nolikusi zemnieku savienība un centrs; citu neko
viņi nevarēja darīt, jo tad viņi nebūtu aizstāvējuši
savas grupas intereses, nebūtu i izteikuši savu velētāju domas.
Bet es gribētu sacīt, ka ne tikai labais reakcionārais spārns, ne tikai reakcionārais centrs, bet ari
sociāldemokrāti šinī virzienā _ ir līdzvainīgi, jo sociāldemokrāti, protams, bija tā partija, kas zem revolūcijas spiediena nevarēja necīnīties, Jai revolūcijas iekarojumi tiktu kaut cik nostiprināti, jo nevarēja taču būt neviens tāds muļķis, kas 1919., 1920. un
1921. gadā būtu iedrošinājies atņemt to zemi, ko latviešu strēlnieki ieņēmuši, ko Latvijas darba tauta
iekarojusi. Tad neviens to nebūtu iedrošinājies at^
ņemt caur Saeimu likumdošanas vai citādā ceļa.
Protams, ka tiem', kas stāvēja opozīcija, bija_ nepieciešams aizstāvēt agrāro reformu tādā veida ka
tagad, kompromisa veidā. Kad barons Firkss te
nesen runāja, viņš atzīmēja rto_ sava viedokļa loti
pareizi: viņš nebrīnoties, ka strādnieku un zemnieku
frakcija uzbrūkot baroniem u. t. t, ka komunisti
varot tik asi nostāties, bet viņš brīnoties, ka sociāldemokrāti ari, tā sakot, nostājoties pret tādu nieku,

»
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kā pret senāta 15. marta grozījumu. Tāda bija barona Firksa doma. Ja paskatāmies tikai 10 gadus
atpakaļ vēsturē, tad Meta kļūst ļoti saprotama,
jo taču reizē ar baronu Firksuari sociāldemokrāti
ienāca Rīgā no Liepājas. Vairāk te nav ko teikt.
(Sauciens pa kreisi: «Sāciet to vēsturi no Maskavas!») Toreiz Rīgā bija latvju darba tautas karaspēks, un baronu te nebija. Ari tagad šī sakarība
diezgan labi redzama. Bet nerunāsim par vēsturi,
ja viņa tā uztrauc. — Ņemsim piemēram Igauniju.
Igaunijā taču nupat pagājušā nedēļā ieradās divi
Vācijas sociāldemokrātiskās valdības sūtītie baroni: fon Šaks un fon Martius, kuri veda sarunas
par agrārās reformas skaidrošanu ar Igaunijas sociāldemokrātisko valdību, t ļ. lai Igaunijas darba
zemniecība maksātu, lai varētu izspiest no darba
zemniecības un strādniecības atmaksu par baroniem atņemtām zemēm. Es domāju, ka te vēsture
atkārtojas, tikai citādā pozā. Tāpēc, neskatoties uz
to, ka sociāldemokrāti ari aizstāvot agrārās reformas likumu, jāsaka, ka mums nav iemesla paļauties
un ticēt, ka agrārā reforma ar šiem ielāpiem būs

nodrošināta. Man liekas, un ari visai darba zemniecībai drīz būs skaidrs, ka lai patiesi nostiprinātu
agrāro reformu, vēl būs jāķeras pie ieročiem, pie
jaunas revolūcijas! (Saucieni «Oho!«)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie deputātu kungi! Ka ari pie mums pastāv opozīcija,
tā ir saprotama lieta, jo neviena pozīcija nevar but
bez opozīcijas. Tas ir dabīgi. Dabīgi ir ari tas,
ka šī opozīcija iesniedz interpelacijas; parlamentariska iekārtā tas pat ir opozīcijas uzdevums. Par

ko katru reizi iesniedz interpelacijas, par to ari nav
ko runāt, jo tā ir pašu interpelantu darīšana. Viņi
var par visu runāt, kas tiem liekas labs un derīgs.
Te nekādas robežas nav, bet ja ir, tad vismaz tas
ir ļoti plašas.
Un tomēr man jāsaka, es_ gribētu apgalvot, ka
ir lietas, par kurām nevajadzētu runāt, vismaz nebūtu ieteicams runāt. Par tām nevajadzētu runāt
aiz divi iemesliem. Pirmkārt ir tādas lietas, par kurām ir velti runāt, jo uz tām mēs nevaram atstāt
nekādu iespaidu. Ja piemēram mēs sāktu spriest
par to, ko valdība nodomājusi darīt, lai rītu spīdētu
saule, vai ari lai rītu lītu lietus, tad tā būtu veltīga
salmu kulšana. Otrkārt ir tādas lietas, par kurām
ir kaitīgi runāt. Tās ir lietas, kas mums visiem ir
svētas, kur mums visiem kopīgas intereses, kuras
aizskart būtu nevietā, tāpēc ka šī aizskāršana, runāšana vien jau viņām ,kaitē. To, man liekas, ir
aizmirsuši interpelacijas iesniedzēji ar Cielēna kungu
priekšgalā, kurš pirmais motivēja iesniegto interpelaciju. Ja mēs no interpelantu un sevišķi Cielēna
kunga augstām frāzēm izlobām kodolu, tad tur nekas cits nav pateikts, kā vienīgi tas, ka senāts nespriež tā, kā interpelanti vēlas, un ko valdība domā
darīt, lai senāts spriestu tā, kā viņi grib. Tas ir
jūsu interpelacijas īstais kodols. Jums nepatīk, ka
to tā formulē, jo tā pārāk skaidri nāk redzama tās
aplamība. Bet citādi to nevar formulēt. Izlobait
konsekventi un loģiski savu interpelaciju, un jūs tur
neko citu neatradīsat, citu slēdzienu nevarēsat gūt.
Tāda ir jūsu interpolācija.
Un kādu atbildi tad jūs_ gaidāt uz savu interpelaciju? Acīmredzot, jūs gribētu, lai nāk ministru prezidents, vai tieslietu ministris un pasaka: jā, ļoti
cienītie interpelantu kungi, esam vainīgi, bet lūkosim labot, lūkosim novērst. Mēs mēģināsim iespaidot senatu,_ lai viņš tā nespriež. — Tāda, Cielēna
kungs, ir jūsu interpelacijas loģika. Vai jūs tagad
manāt, kur jūs esat nonākuši? Bet ja tiešām nāktu
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kāds ministris vai ministru prezidents un teiktu to,
ko jūs no viņa gaidāt, vai jūs_ neredzat, ka tad viņu
vajadzētu nodot tiesai, jo mušu satversmē _ir rakstīts, ka mūsu tiesas ir neatkarīgas, un ja kāds ministris teiks, ka viņš grib iespaidot senātu, tad ta
būs satversmes pārkāpšana. Tas ir jūsu interpelacijas kodols, uz to viņa iziet, bet pašo ceļu mes jums
līdz neiesim. Ja jūs gribat likvidēt neatkarīgas tiesas, uz ko loģiski jūsu interpelacija iziet, tad tur
mēs jums nevaram sekot.
Es saprotu, ir bieži diezgan grūti piesavināties
kādu abstraktu idejupien a ram tiesu neatkarību,
un samierināties ar tas pr< Ktiskam konsekvencēm.
Tas nākas grūti ne tikai Jums vien, līdera kungs. Atļaujiet, ka par to es jums pastāstu kādu vēsturisku

notikumu.
Man gadījās nesen lasīt kņaza Meščerska memuārus, kuros viņš stāsta ari par tiesu reformu
1864. gadā. Toreiz Krievijas senāts taisīja kādu
spriedumu, kas ļoti nepatika galma aprindām. Tika
iesniegts ziņojums Aleksandram II, un viņš uzrakstīja rezolūciju, ka vainīgais senators atceļams no
amata. Lielas mokas bija tieslietu ministrim grafam Palēnam caru pārliecināt, ka senatorus nevar

atcelt.

Kad Aleksandrs II jautāja, kas šādu likumu

parakstījis,_ tam atbildēja, ka viņš pats to izdevis,
uz ko pēdējais teica: vai tiešam es tādu dumjību
esmu parakstījis? Viņa psieholoģija neietilpa, ka
var būt kāda vara, kasr. v viņam padota. Ar
Jums, Cielēna kungs, ir tāpat, — ari _ Jūsu psicholoģijā neietilpst neatkarīgas tiesas. Jūsu stenograma
es lasu sekojošo: «Senāta spriešanai vajaga aizšaut
priekšā šīberi», — un kādā citā vieta, atkal: «Tas ir
nepielaižami, ka mums blakus pastāv vel otra iestāde, kas rīkojas neatkarīgi. Gluži tāda pat psieholoģija, kāda bija Aleksandram II, ir ari Cielēna kungam. Ari viņš nevar saprast, ka blakus Saeimai var
pastāvēt kādā iestāde, kas ir pilnīgi neatkarīga
no tās. Jums, Cielēna kungs, ir cariska psieholoģija.
Kādu laiku atpakaļ no šī katedra es aizrādīju, ka,
ja jūs mazliet pakasa, tad parādās komunisms. Tagad man jāsaka: ja jūs drusku pakasa no otras puses, tad parādās jūsu cariska psieholoģija. ( V. Bast
jānis no vietas: «Kā Jūs drīkstat runāt par caru?»)
Redziet, ari tas jums liekas nesaprotams. Kungi,
jums ir jāapmierinās ar to, ka mušu valstī ir neatkarīga tiesa, ko mēs nevaram iespaidot, ko _ mes
nedrīkstam iespaidot, ko mēs nedrīkstam mēģināt
iespaidot. Jums, kungi, jāapmierinās ar to, ka
mūsu valstī pastāv iestāde, kuru mes esam no savas kompetences izņēmuši laukā. Tāpēc par to
mums nav ko runāt, mēs nevaram tai tikt klāt, ka
ari jūs to negribētu. Ir pilnīgi velti par šo lietu
runāt, tāpat kā veltīgi ir runāt par sauli vai lietu.
Es nejūtos kompetents un uzskatu par principiāli nepielaižamu še kritizēt senāta spriedumus, vai
ari tos aizstāvēt. Tas, kā jau teicu, nav mušu kompetencē, un tāpēc ar to es nenodarbošos. Bet gan
es gribu aizrādīt uz dažām Cielēna kunga aplamībām, ko viņš cēla priekšā, kritizējot senāta sriedumu.
Ko viņš teica? Viņš ņēma agrāro likumu, 1923.
gada koroboracijas likumu, ņēma viena un otra
likuma pantus un nāca pie slēdziena, ka viņam viss
«ir pilnīgi skaidrs», t i. skaidrs, ka senāts spriedis aplami. Vārdu sakot ar pāris vilcieniem viņš
izšķīra to, kas mūsu tiesām bija neskaidrs, par ko
senatori sprieda un debatēja. Tam visam viņš tika
pāri ar nedaudziem vārdiem. Viņam tur «vissir
skaidrs». Jā, augsti godātie deputātu kungi, ir tādi
cilvēki, kuriem «viss ir skaidrs», kuriem nav nekādu
problēmu, kuri ne par ko nedomā. Citiem cilvēkiem
ir grūti problemi, un tie pūlas ap filozofijas jautāju-
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miem,_doma par problēmām jurisprudencē un citās
zinātnes. _ B _et ir atkal cilvēki, kuriem viss tas aiziet
garām, tapec ka viņiem «vissir skaidrs». Man
liekas, ka Cielēna kungs ir nostājies šo cilvēku rindās. Bet tādus cilvēkus mēdz uzskatīt par paviršiem, un ļaut viņiem kritizēt mūsu senātu būtu nevieta, jo ari te taču lieta grozās ap ļoti komplicētu
jurisprudences jautājumu, kas pieder pie tā saucamiem mūžīgiem jautājumiem jurisprudencē, jo tas
nekad nenoiet no skatuves. Šis jautājums, ap ko
grozās senāta lēmums, ir tas, kā šķirt privātās tiesības no publiskam tiesībām. Par šo jautājumu ir
ļoti daudz debatēts literatūrā, un par to ir sprieduši
vai visu zemju senāti. Ari agrākās Krievijas senāts
par to ir taisījis simtiem spriedumu un ari ir spriedis vienreiz šā un otrreiz atkal citādi.
Šķirstīdams, sakarā ar šo jautājumu, agrākās

Krievijas senāta spriedumus, es atdūros uz tādu
piemēru, kas liksies visai dīvains visiem, kas spriež
ar tādu pašu «skaidrību», kāda Cielēna kungam ir
pie rokas visos juridiskos jautājumos. Krievijas senāts, kas taču nav tik viegli ņemams, jo tur sēdēja
labāki juristi nekā Cielens, piemēram ir spriedis tā:
ja kāds aizņem ceļu tā, ka neviens pa to vairs nevar braukt, tad tas ir jautājums, kas piekrīt administratīvai varai, un te valdība uzstājas kā valsts varas rīkotāja. Bet ja kāds aizņem ceļu tā, ka viņš
neaizsprosto visu ceļu, tā ka pa to vēl var braukt,
bet aizņem tikai kādu gabalu no ceļa platuma, vai
ari tā, ka kavē braukt tikai kaimiņam, vai zināmai
personai, tad jautājums izšķirams civilā tiesā, jo tā
ir «npaBO vnacria o6maro», kas ir civiltiesisks institūts, par ko jāstrīdas civilā kārtā. Redziet, kungi,
te atkal Cielens ar savu «skaidrību» var teikt, kas
tās par aplamībām, ka par kādu ceļa gabalu jātiesājas civilā, bet par visu ceļu — administrativā
tiesā. Bet, iedziļinoties lietā, mēs atrodam, ka tur
atspoguļojas mūžīgais jurisprudences jautājums, kur
šķiras, privātās tiesības no publiskām tiesībām.
Ar šo juatājumu nu ir nodarbojies ari mūsu senāts un ir mēģinājis to izšķirt. Es nebūt_ negribu
teikt, ka senatori, kas palikuši mazākuma un pie
savām atsevišķām domānv būtu sprieduši nepareizi.
Šinī jautājumā var būt dažādas domas, to dažādi var
saprast, jo civilo tiesību un publisko tiesību robežas saiet loti cieši kopā. īr nepareizi teikt, ka senātam vajadzējis spriest tā vai citādi, ka viņš, izšķirdams jautājumu, ir lēmis nepareizi;. nevar _ ari
teikt, ka tas ir «skaidrs» un tapec ar to nav jāno-

darbojas.
Es gribu teikt, ka pat no jūsu pašu «'biedru»
viedokļa senāta spriedums nav nepareizs. Gribu
jums atgādināt 1924. gadu, kad jūsu_ frakcijas
«biedrs» Buševics, kura piekritējs es nebūt neesmu,
bet kurš laikam gan ir labāks jurists neka_ Cielens,
atzina par vajadzīgu iesniegt likuma ierosinājumu,ar

ko gribēja panākt to, ka visas agrarlietas izspriežamas senāta administratīvā departamenta. Kapec
tad Buševica kungs to iesniedza? Acīmredzot aiz
tā iemesla, ka, saskaņā ar mūsu pastāvošiem likumiem, senāts, pilnīgi pareizi spriezdams, naktu pie
tāda slēdziena, pie kāda tagad ir nācis. (Starpsaucieni. N. Kalniņš no vietas: «Ne jau tapec, bet tāpēc, ka tiesās bija strīdi!») Buševica kungs, būdams
jurists, saprata, ka saskaņā ar mūsu pastāvošiem
likumiem, kad mums nebija vēl ne 1926., ne 1928.,
ne 1929. gada spriedumu, senāts nāks pie šāda slēdziena. Buševica kungs, acīmredzot, jau toreiz a
Priori ir piekritis tagadējam senāta spriedumam.
Citādi viņa ierosinājumu nemaz nevar saprast. Bet
nu Cielēna kungs ir noķēris senātu pie pretrunām.
Vienā un tanī pašā jautājumā tas esot pieņēmis trīs
dažādus spriedumus. Pirmais spriedums esot 1926.
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gadā Karjakina lietā, tad 1928. gadā Levenšterna
un Brūmmera lietā, un beidzot, gluži pretēja satura,
šā gada 15. martā jauns spriedums. Te nu esot tā
lielā pretruna.
Augsti godātie deputātu kungi! Ir tādi cilvēki,
kas labprāt ķer citus uz pretrunām; un tas pat ir
diezgan viegli. Ir bijis reiz kāds vīrs, vārdā Fuschē,
kas teicis, «uzrakstait man trīs rindiņas, un es jums
pierādīšu, ka jūs esat uzrakstījis sev nāves spriedumu.» Tikai trīs rindiņas bijušas vajadzīgas šim
Napoleona laika policijas ministrim, lai pierādītu visu, ko tik grib; un vai tad nu būtu
brīnums, ka Cielēna kungs no veseliem trim
senāta spriedumiem taisa viņam nāves srpiedumu. Bet
ja nopietni
grib
skatīties
uz
lietu, tad jāredz, ka Cielēna kungs nav ievērojis vienu, ar ko šī šķietamā pretruna izskaidrojas. Es neņemos iztulkot senāta spriedumus, jo sevišķi ne še, nejuristu sapulcē, bet uz vienu es gribētu griezt jūsu vērību, ar ko var izskaidrot šīs it
kā pretrunas šinīs trīs spriedumos. Lieta ir tāda, ka
1926. un 1928. gadā senātam nācās nodarboties ar
rūpniecības gabaliem, kas atsavināti, par kādas personas tiesībām uz rūpniecības gabaliem. Turpretim
tagad, 15. marta spriedumā, ir runa par lauksaimnieciski lietojamu zemes gabalu. Es neņemos iztulkot senāta spriedumus, bet tas var būt viens no
iemesliem, kāpēc spriedumi visos šinīs gadījumos
nav vienādi.
Bet ja nu ari ir pretruna, vai tad to nu tā tik
viegli var pārmest Nav jāaizmirst, ka mūsu tiesu
prakse vēl nav nodibinājusies, nav vēl nodibinājušies tiesiski jēdzieni par dažādām jaunām parādībām mūsu tiesiskā dzīvē, un janu senāts būtu spriedis vienreiz vienā virzienā un otrreiz citādā, vai
tur būtu kāds liels brīnums. No visu zeimju senātiem, augstākām kasācijas tiesām mēs zinām, ka
viņas ar laiku maina savus uzskatus. Kāpēc to

nevarētu darīt ari mūsu senāts? Katrs cilvēks, kas
nav pārkaļķojies, kas iet uz priekšu, revidē savus
spriedumus.
Un vai tad senāts ir vienīgais, kas to dara?
Mēs paši šeit augstajā namā savus spriedumus grozām vēl daudz vieglāki nekā senāts. (Sauciens pa
kreisi: «Kādus spriedumus?») Es jums tūlīt teikšu,
kādus spriedumus mēs esam grozījuši. Vienā jaukā
dienā mēs šeit augstajā namā nolēmām izdot tiesāšanai vienu no jūsu deputātiem, Bruno Kalniņu. Dienu
pēc tam šinī pašā namā — bija pagājušas tikai 24
stundas, nevis gads, kā pie senāta sprieduma — nolēma viņu tiesāšanai neizdot. — Redziet, tā jūs grozāt savus spriedumus. Jūs gribat vēl citus piemērus? — Vienā un tanī pašā dienā nāca balsošanā
valdības pieprasījums izdot tiesāšanai uz sodu likumu 533. panta pamata apsūdzētos Eliasu un mani.
Eliasu neizdeva, mani — izdeva. (Sauciens pa kreisi:
«Loti žēl!») Ko jūs pārmetat senātam, ja jūs paši
tā svaidāties. Redziet, spriedumu grozīšana notiek
visur. Bet pie katra no senāta spriedumiem turklāt
vēl ir bijuši sevišķi apstākļi. Tāpēc senātam viņa
spriedumus nemaz nevaram pārmest. (Starpsauciens pa kreisi.) Jā, citi apstākļi! Es jau aprādīju,
ka vienā lietā bija runa par lauksaimniecības gabalu
un otrā par rūpniecības gabalu. Citādos apstākļos,
protams, jāspriež citādi.
Un ja nu senāts tulko likumus, mūsu labākie juristi, kas nostādīti mūsu jurisdikcijaspriekšgalā, pūlas, debatējot savā starpā, izšķirt vienu no
mūžīgiem jurisprudences jautājumiem, tad nāk Cielēna kungs un saka, ka viņi spriežot mala fide.
Ar to Jūs sakāt, ka viņi apzinīgi ir sprieduši pret
savu sirdsapziņu, pret zvērastu, t i. viņi ir izdarījuši noziegumu. Cielēna kungs, vai Jums ir kaut
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mazākais pierādījums, ka kaut viens senata_ loceklis
spriedis mala fide? Vai Jums ir kāds pierādījums?
Ja nav, tad neņemat atbildību uz sevi par to, ko Jus
teicāt. Es Jums par godu pieņemšu, ka Jus vienkārši nesaprotat, ko Jūs teicāt, ka Jūs nesaprotat,
ko nozīmē latiņu vārdi mala fide. Jus laikam gribējāt teikt, ka senāts spriedis tā, kā Jūs nevēlaties,

bet tas nav mala fide.
Vēl viena lieta. Cielēna kungs ļoti uztraucās,
ka mūsu senatori nodarbojoties vairākās vietās.
Bez šaubām, tā ir nevēlama lieta, kas būtu jānovērš. Turklāt Cielēna kungs ļoti pukojās par augstām algām, kādas saņemot mūsu senatori. Vai
patiešām tās algas ir tik augstas? Viņas taču nav
augstākas par algām, ko jūs nedēļas 2 atpakaļ gribējāt dot mums visiem. (Bruno Kalniņš no vietas:
«Vai tad Jūs negribējāt?») Gluži pareizi, es ari
gribēju (R- Dukurs no vietas: «Koalicijas lēmums!»),
bet es senatoriem nepārmetu, ka viņiem būtu augstas algas. Bet sakait, kungi, vai mēs varam salīdzināt, vai varam stādīt pretim senatoriem deputātus. Jūs paši zināt, ka no deputātiem retiem ir nobeigta augstskolas izglītība un daudziem nav ari vajadzīgās dzīves skolas. Kā tad mēs varam deputātus salīdzināt ar senatoriem, kam ir augstskolas
izglītība, kam ir daudz piedzīvojumu, liels juridisks
stāžs u. t. t? Kā mēs varam stādīt pretim viņu
kvalificētam darbam mūsu darbu, kas bieži vien ir
nesekmīgs? Man šķiet, ka mums nav tiesības brīnīties par to, ka viņi saņem augstākas algas. Bet
jums, kungi, vajaga zināt, ka tie senatori nemaz

tānespiežas uz tām «augstām» vietām. Bieži vien
mēs tos piespiežam pieņemt šīs vietas. Tā alga nav
tik augsta, lai tur būtu jāspiežas. Jūs,kungi, atcerēsaties, ka ari kāds no jūsu biedriem bija reiz senators. Bet vai viņš tur ilgi palika? Jūs viņu iecēlāt
te augstā vietā. Bet vai pēc tam viņš gāja atpakaļ
uz senātu? Nē, viņš to nedarīja. Viņš izmeklēja
sev citu vietu. Acīmredzot, tā' viņam bija patīkamāka. Ja senatori meklē blakus nodarbošanos, tad
ņe tāpēc, ka tas viņiem patīk, jo laikam gan viņi
būtu laimīgāki, ja varētu palikt pie savām aktīm.
Bet ja viņi ar savu algu nevar iztikt, tad viņiem
citas izejas nav. Cielēna kungs, vaj Jūs, runādami
par . senatoru «augstām» algām tikai nesmejaties par
to, ka mes esam tik nabagi, ka nevaram maksāt tik
daudz, ka senatori varētu iztikt. Saprotama lieta,
ja,_ piemēram, Anglijā tiesnešiem maksā 8000—10.000
mārciņas sterliņu, tad viņi neiet meklēt blakus nodarbošanos, bet ja mēs esam tik nabagi, ka nevaram
to maksāt, tad mēs ari nevaram pārmest, ka senatoriem ir_ blakus nodarbošanās. Lai viņi iet un
strada vietas, kas viņu amatu netraucē. Pie tam
jāsaka, ka senatora neatkarība nebūt necieš no tā,
ka viņš ieņem kādu vietu kādā akciju bankā. Neatkarību nevar nodrošināt ne ar kādām augstām algām, ne ar ko citu. Tā ir vienkārši cilvēka rakstura
īpašība. — Cits ļaujas iespaidoties pat pie vislielākās algas, kamēr cits ari pie mazas algas paliks neatkarīgs.

Jūs, interpelantu kungi, liekaties ļoti norūpējušies par mušu senāta cieņas glābšanu, mūsu likumu stabilitāti u. t. t un prasāt par to atbildību
no valdības. Tas ir velti. Es jau teicu, ka valdība
šinī ziņa nekādu atbildi nevar dot, jo tas ir temats,
ar kuru valdība nemaz nedrīkst nodarboties. Bet
jautājumu, kā nodrošināt mūsu tiesu prestižu, es
gribētu adresēt jums atpakaļ: ko jūs domājat darīt,
lai_ no jūsu aprindām nenāktu pastāvīgi uzbrukumi
mušu tiesu iestādēm, kuri tās grauj, kuri ir nepielaižami tapec, ka te ir runa par ļoti subtilu lietu,
kas ir neaizskarama. Ko jūs domājat darīt, lai jūsu
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līderi pārak nesaudzīgām rokam nepieskartos lietām, kas būtu jāsaudzē?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Ciel ēnām.
F. Cielens (sociāldemokrāts):

Jautājumā par
agrārās reformas tiesisko stabilitāti noturēja vienu
lekciju par dažiem tematiem godātais jurista kungs
Arveds Bergs; un viņš gāja uz savu sēdekli ar
ļoti lielu prieku. Zemnieku savienība to saņēma ar
saviem lieliem piekrišanas saucieniem, bet man tikai
jāaizrāda, ka savā laikā, kad šo jautājumu par agrāro reformu ari apsprieda no juridiskā viedokļa un

kad zemnieku savienība atradās tuvāk šiem notikumiem, kad agrārā reforma tika izcīnīta, viņā bija
daudz juristu, kuri ar visu krūti likās iekšā šais juridiskos strīdos un uzbudinājās tik stipri, ka dažas
dienas pēc tam mira ar sirdstrieku. Tas ir godājamais senators Siimaņa kungs, kurš ieņēma loti asu
cīņas pozīciju ari juridiskā ziņā. Atļaujiet man šodien turpināt šo juridisko strīdu ap agrāro reformu.
Kad mēs iesniedzam šo interpelaciju, tad te nāk
Berga kungs un mēģina padarīt šo jautājumu visā
visumā par smieklīgu, nevajadzīgu un neesošu. Un
ko tad viņš pateica? Berga kungs uzstājās kā ļoti
liels tieslietu speciālists, atsaucās uz Aleksandru II,
uz Krievijas senāta spriedumiem. Bet pirms kāda
persona grib runāt par kādu tematu, tad viņai vispirms labi jāpārvalda temats. Pakavēdamies pie
senāta tulkojumiem, Berga kungs visu laiku operēja
ar diviem senāta spriedumiem, ar 1926. gada un
1929. gada spriedumiem. Visu laiku Berga kungs
operēja ar
šiem diviem spriedumiem, pilnīgi
nepārvaldīdams šo tematu un nezinādams visa šī
jautājuma vēsturi. Tāpēc, cienītie kungi, atļaujiet
man vēlreiz pakavēties pie šī temata visumā, visā
pilnībā un atgādināt Berga kungam un citiem kungiem šī jautājuma vēsturi.
Pavisam ir bijuši nevis divi senāta spriedumi,
bet senāts ir pakavējies pie šī jautājuma četras
reizes. Mums nemaz nevajaga atgādināt šeit Krievijas senāta spriedumus, Nikolaja I vai Aleksandra II

spriedumus; pakavēsimies pie mūsu pašu senāta
spriedumiem. Kā jau teicu, senāts ir pārspriedis šo
jautājumu četras reizes: vienu reizi civilā departamentā, pēc tam administrativā departamentā un
divas reizes kopsapulcē. Tā tad pavisam četras
reizes senāts ir nodarbojies ar šo jautājumu. Pirmo
reizi senāts ar šo jautājumu ir nodarbojies 1923. gada. Senāta civilais departaments ir pieņēmis spriedumu šinī jautājumā un atzinis, ka visi strīdi ap
jautājumu par zemju ieskaitīšanu valsts zemes fondā
izšķirami civilprocesa kārtībā. Tas bija 1923. gada
novembrī. 1924. gada martā senāta administratīvais
departaments,ari kasācijas sūdzības kārtībā, ir pieņēmis principiālu spriedumu, ka visas šādas sūdzības izšķiramas tikai un vienīgi administrativā tiesā.
Jau 1924. gadā par šo jautājumu radās divi vienlīdzīgi tiesu iestāžu principiāli spriedumi, no kuriem
meklēja izeju daži mūsu augstā nama locekļi un ari
juridiskā komisija 1924. gada rudenī. 1924. gada rudenī Buševics, uz kuru atsaucās Arveds Berga kungs,
lai iznīcinātu šo kontroversiju starp divu vienlīdzīgu
augstākās tiesas iestāžu — senāta civilā departamenta
no vienas puses un senāta administratīvā departamenta no otras puses — spriedumiem, kur līdzīgās
lietās ir diametrāli pretēji principiāli tulkojumi, lai
izvairītos no šīnenormālā stāvokļa, iesniedza priekšlikumu likumdošanas ceļā gādāt pietiekošu skaidrību,
ja kaut kur kaut kam šis temats nav skaidrs. Arveds Bergs šodien atsaucās uz Buševicu: redziet,
toreiz Buševics licis priekšā pavisam ko citu, jautājums bijis neskaidrs, likums ari neskaidrs, nekādi
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spriedumi un tulkojumi nav bijuši.Nē, Berga kungs, par to, kādā procesuālā kārtībā izšķirams strīdus
par kāda zemes gabala, rentes mājas, vai cita objau līdz Buševica ierosinājumam pastāvēja šie divi
augstākas tiesas iestādes principiālie izskaidrojumi,
jekta ieskaitīšanu valsts zemes fondā, strīdus par
pret kuriem likumdevējs jau toreiz gribēja ieņemt
zemkopības ministrijas nepareizu vai nelikumīgu
stāvokli Šis likumprojekts tika apspriests juridiskā
rīcību, ieskaitot šos objektus valsts zemes fondā.
komisija, kur sava laika nelaiķis godājamais Šīmaņa Tas ir bijis tikai procesuāls strīdus, tikai runa par
piekritību, vai tā pieder civilām tiesām, vai admikungs ļoti kategoriski uzstājās par papildinājumu civilprocesa likuma, kas likvidētu šo procesuālo nenistratīvām tiesām. Te objekti nespēlē nekādu lomu.
skaidrību. Plenārsēde toreiz šo ierosinājumu noraiTe spēlē lomu jautājums, vai zemkopības ministrijas rīcība ir pārsūdzama civilprocesa kārtībā, vai
dīja. Es nepakavešos pie motīviem, kāpēc to noraidīja, jo toreiz ļoti plaši pacēla jautājumu par visadministrativās tiesas kārtībā.
pārējo civilo un_ administratīvo tiesu kompetenci,
Šo jautājumu, šo principiālo procesuālo jautāka vispārīgi jautājumi, kas galīgā veidā izšķirti adjumu, šo piekritības strīdu senāts 1926. gadā izministratīvā kārta, nekādā situācijā nevar atgriezskaidrojis vienā virzienā.
1929. gada uz mata to
ties civilās tiesās. Aiz tā motīva, ka jautājums tika
pašu
procesuālo
jautājumu,
to' pašu piekritības
nostādīts pārāk plaši, Saeima toreiz šo ierosinājumu
zemkopības
ministrijas
strīdu,
kur
un
kā
izšķirama
noraidīja. Lai izvairītos no kontroversijas starp
novērtējama par likupārsūdzama,
kur
tā
kur
rīcība,
divām augstākām tiesu iestādēm, senāta kopējā samīgu vai nelikumīgu, kur vēlreiz pārskatāms jaupulce 1926. gadā pieņēma galīgu likumīgu sprietājums par objektu ieskaitīšanu valsts zemes fonda,
dumu, ar ko likvidēja kontroversiju starp civilo un
civilā tiesā vai administrativā tiesā. Temats viens
administratīvo departamentu. Tāda ir lietas fakun tas pats. Principiālais strīdus viens un tas pats,
tiskā puse, kuru Berga kungs absolūti nepārzin, rubet
principiālais tulkojums 1926. gadā viens, 1929.
nādams par Buševica toreizējo ierosinājumu kā par
gadā — diametrāli pretējs. Berga kungs patiesība
nevajadzīgu, ko būtu izsaukušas mūsu likumu nenemap neaizskāra šos jautājumus pēc būtības, noskaidrības. Nē, šo ierosinājumu nebija izsaukušas
gāja "garām šiem principiāliem jautājumiem. Berga
koroboracijas likuma neskaidrības, bet gan tie prinkungs
neaizskāra daudz_ jautājumu_ par piekritības
cipiālie likuma tulkojumi, kādus toreiz — 1923. gada
izšķiršanu. Es negribu tālāk pakavēties pie šim liebija izdarījis senāta civilais departaments.
tām, bet ir skaidrs, ka no 1926. gada līdz 1929. gadam
Pārejot tālāk pie temata par šo jautājumu, jā- kādi jauni likumi, kāds jauns tiesisks moments nav
saka, ka Berga kungs mocījās ar problēmu, ko viņš devis senātam kādus jaunus materiālus. Nekas nav
patiešām nepārvalda un ari nesaprot. Kapec? Viņš
nācis klāt, tie paši likumi ir pastāvējuši abosgadīsaka, ka interpelanti griezušies pie valdības, lai valjumos. Tikai nav izprotams, kāpēc varētu būt dadība iespaidotu tiesu iestādes, lai pieņemtu spriežādi spriedumi, dažādi tulkojumi.
dumu, kas valdībai vajadzīgs politiska nolūka. Ne,
Tagad pāris vārdu ari par to mala fides, par to,
interpelanti to nav teikuši un nesaka ari šodien. ko es teicu savā pagājušā sēdes runā, ka senāts
Interpelanti jau interpelacijas [iesniegšanas diena
apzināti aiz politiskiem iemesliem viena gadījuma ir
teica un ari šodien saka sekojošo. Mes redzam,
pieņēmis vienu spriedumu un otrā gadījumā — otru.
ka mūsu augstākā tiesu iestāde — senāts sava kopTas, ko es teicu pagājušā sēdē, nebija manas runas
sapulcē jau 1926. gadā ir pieņēmis lēmumu, bet 1929. pārsteigts izteiciens. To es šodien, ar to pašu apgadā tā pati kopsapulce ir pieņēmusi diametrāli prezinīgumu, kategoriski atkārtoju un atkārtoju aiz setēju lēmumu.
kojošiem iemesliem. Kāpēc?
Tāpēc, ka tas vaiVispirms vēlreiz pāris vārdos pakavēšos pie
rākums, kas 1929. gada 15. martā izšķīra šo jaušiem diviem senāta kopsapulces lēmumiem, un tad
tājumu diametrāli pretējā virzienā, neka 1926. gada,
pāriešu pie temata, ko interpelanti prasīja un prasa
sastāv no senāta civilā departamenta kungiem, kas
gribēja apmierināt savu godkārību, savus politiskos
no valdības.
nolūkus, lai panāktu savu uzskatu uzvaru, ko viņi
Berga kungs šeit uzstājās kā zvērināts advobija gribējuši jau 1926. gadā. Viņigribeja apgāzt agkāts, kā senāta 1929. gada principiālo lēmumu aizrāko lēmumu, tāpēc ka 1926. gada viņi bija palikuši
stāvis, motivētājs un tulkotājs. Ka Berga kungs
mazākumā un Šīmaņa kungs un citi juristi bija vaipēc būtības motivē šo 1929. gada senāta spriedumu?
rākumā kopsapulcē., Kāpēc es saku, ka tas ir mala
par
civilproViņš teica, ka pēc būtības esot strīdus
cesu, par administratīvām tiesām, par publisko tiesību fides? Tas pats civilā departamenta vairākums, kas
1929. gadā pieņēma savu principiālo lēmumu, tie
jautājumiem un par civiliem tematiem. _ Pec būtības
varētu
nopaši
civilisti 1923. gadā savos motīvos pie pirmā
jo
tad
mes
pie šī jautājuma nepakavešos,
civilā departamenta sprieduma sacija:_ «Augšminēta
iet par tālu, bet pāris vārdos pakavēsimies pieta,
apspriestā piekritības kārtībā zināmā mēra ienes
kā Berga kungs izskaidro šos diametrāli pretējos
triju
laika.
pārgrozības 1923. gada 31. martā izdotais «Likums
gadu
pareizāki,
spriedumus divu, vai,
_
par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakara ar
Berga kungs teica, ka 1929, gada strīdus bijis par
agrārās reformas likumu», bet šo pārgrozību novienu objektu, bet 1926. gada — par otru objektu,
prinzīme dotā gadījumā no senāta nav apspriežama,
gada
pieņemt
vienu
tāpēc senāts varējis 1926.
jo šī lieta iesākta pirmā instancē un pabeigta otra
cipiālu spriedumu, bet 1929. gada — otru. Cienītie
instancē
pirms minētā likuma spēkā nākšanas.» —
sapratīsat,
kungi, it sevišķi juristu kungi, jus viegli
Lūdzu
kungi!
Paskataities tagad 1929. gada 15.
tematam.
pilna
mēra
garam
ka Berga kungs runāja
marta senāta motivējumā, ko šie paši civilisti saka
Ne 1926. gadā, ne 1929. gadā senāts nesprieda par
par koroboracijas likumu. Tagad viņi . _ saka, ka
šiem iesniegtiem strīdus gadījumiem pec būtības.
koroboracijas likumam šinī jautājuma pec būtības
Pēc būtības šos strīdus var izspriest jau apgabalnav absolūti nekādas nozīmes. Ludzu kungi! 1923.
tiesa un palāta no vienas puses pec civilistu ideologada koroboracijas likumam ir gan nozīme, un tas
departaments
no
otras
ģijas vai administratīvais
rada jaunu stāvokli, bet tā kā ta konkrēta lieta, par
puses. Senāts abos šajos gadījumos ir spriedis tikuru bija senāta principiālais motivējums 1923. gada,
kai par piekritības jautājumu, apspriedis tikai propiebija ierosināta vēl pirms koroboracijas likuma, tad
tulkojis
cesuālo jautājumu. 1926. gada senāts ir
gadījumā koroboracijas likums
kritības jautājumu — un tikai. Nekāda runāšana senāts saka, ka šinī
bet zināma mēra rada pārlomu,
pronespēlē
nekādu
par lietas būtību nav notikusi. Ir tikai tulkots
kungi!, Tie paši kungi,
Lūdzu
grozības
stāvokli.
jautājums,
ir
spriests
cesuālais jautājums, piekritības
Krājumā Saeimas stenografiskā
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kas 1923. gadā atzīst, ka koroboracijas likums dod
svarīgus motivus, tie paši 1929. gada pasaka, ka
koroboracijas likums šī procesuāla jautājuma noskaidrošanāneko nenozīmē. Šie kungi ta tad groza
savus spriedumus, tapec ka viņiem nav juridiskas
sirdsapziņas; viņiem ir tikai, politiski motivi un politiska sirdsapziņa. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!»)
Un ja es runāju par mala fides, tad es domāju viņu
politisko sirdsapziņu un viņu politiskos nolūkus.
Par šiem politiskiem motiviemes te šodien nerunāšu, jo par tiem jau runāju pagājušo reizi. Man
tik jāsaka, ka senāta lēmums iziet_ uz to lai varētu
^ mēģināt
tādā vai citādā veidā, tādā vai citādā apmēra
tricināt mūsu agrārās reformas pamatus. Var tikai dziļi nožēlot, ka tās partijas un grupas, kas
skaita sevi par zemnieku pārstāvjiem, ir aizmirsušas mūsu neseno vēsturi, ir aizmirsušas politiskas
un sociālās. cīņas starp Latvijas tautu un vācu
muižniecību. Tās cīņas nenotika starp latvjiem un
vāciem, bet, kā jau teicu, starp latvju_ tautu un vācu muižniecību. Ja Latvijas valsts sakuma jus ari
no sava vidus izvirzījāt juristus, kas aizstāvēja
Latvijas agrārās reformas stabilitāti, tad tagad tie
ir pārvērtušies par klusu cietējiem, varētu ? teikt,
par «šlepentregeriem», kas aizstāv lielo feodālu,
muižnieku intereses, kas _ groza savus uzskatus pec
viņu politiskām simpātijām. Sevišķi mes to varētu
l)ārmest mūsu centra grupām, kas sevi uzskata par
jaunsaimnieku aizstāvjiem. Zemnieku _ savienību
agrārās reformas likums mazāk interese, jo viņas
deputāti taču ir lielsaimnieku pārstāvji, bet man
jābrīnās, kā jau teicu, par centra grupām, par Bļodnieka grupu, kas šeit augstajā nama un ari sabiedrībā mēģina aizstāvēt jaunsaimniekus, tāpat ari
par demokrātisko centru, kas it ka teorētiski grib
. reprezentēt sabiedrības vidus slāņus ka šeit augstajā namā, tā ari ārpus tā. Man šķiet, viņiem
gan vajadzēja saprast, ka agrāras reformas stabilitātes uzturēšana ir politisks jautājums. Ja mes
griežamies pie valdības ar interpelaciju, tad mes
gribējām zināt, kā valdība skatās uz agrāras reformas stabilitātes nodrošināšanu.
Mēs zinām, ka valdībai attiecībā uz šo jautājumu, attiecībā uz šo tematu jāieņem zināms viedoklis. Mēs zinām, ka bijušiem muižniekiem bija
strīdi Tautu Savienībā, kur tie ari mēģināja tricināt agrārās reformas pamatus. Tāpat ari prese
vēl tagad parādās dažādi uzbrukumi agrārai reformai. Valdības orgāniem atkal jāsper zināmi soļi,
lai ar oficiālo aparātu aizsargātu mūsu agrāro reformu gan iekšzemē, gan ārzemēs; visas Eiropas
valstīs ārlietu ministrijak cik tālu viņas _ līdzekļi
sniedzas, jāaizstāv agrārā reforma pret tas tricinātajiem.
Šinī gadījumā mēs gribam zināt, ko valdība
domā darīt pret šiem senāta tulkojumiem. Ir tikai
divi veidi, kā šo senāta lēmumu likvidēt, ir divi
veidi, kā to padarīt neesošu. Viens veids ir — ar
likumprojektu pie civilprocesa likuma izdot noteikumus, kas dotu jaunus imperativus nevis mūsu
likumdevējiem, bet kas būtu tieši vērsti pret senāta paskaidrojumiem. Šādā vai citādā veida tas
varēs likvidēt senāta paskaidrojumus. Otrkārt, cienītie kungi, mēs zinām, ka senāta sastāvs vēl nav
apstiprināts šinī augstajā namā; senātā ir vairāki
locekļi, kas vēl nav dabūjuši _ šī augstā nama
sankciju. Mēs gribam zināt, kā valdība izturēsies
un vai viņa nebūs -tik laipna un tik pieklājīga šos
senāta locekļus celt priekšā augstā namā apstiprināšanai. Sociāldemokrātu frakcija grib atbildi
ari uz šo jautājumu; šinī gadījumā mēs gribam
ari zināt, cik ātrā laikā un kad valdība prezentēs
šos neapstiprinātos senatorus. Tā tad ir vesela
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rinda politiski-praktisku jautājumu, kur ari valdība
var ieņemt stāvokli pret agrāras reformas tricinātajiem, par agrārās reformas stabilitātes nodrošināšanu.
Vēl atļaujiet man pāris vārdos pakavēties pie
agrārās reformas nodrošinātajiem no šis zāles dibengala. Augsti godātais Eglīša kungs uzkāpa uz
šī katedra un ar lielu patosu uzmetas par agrāras
reformas aizstāvi; šīs dienas sēde, gan ne ar lielu
patosu un ne ar lielu drosmi, bet tāda liriska tonītī ari Laicena kungs uzstājās par agrāras reformas lielu aizstāvi un, kā tas jau parasts pie_ mūsmāju legāliem komunistiem, katra gadījuma., vai
tas vajadzīgs, vai nē, iedeva paris ēzeļa spērienu
sociāldemokrātiskai frakcijai. Tapec lai man būtu
atļauts pāris vārdos pakavēties pie šiem agrārās
reformas «atbalstītājiem». Es negribu pakavēties
pēc būtības pie tās politiskas_ pornogrāfijas, ko no
šī katedra mums cēla priekša Laicena kungs, ka
sociāldemokrāti kopā ar baroniem esot nožņauguši Latvijas strādniecību un revolūciju, kopa ar
baroniem esot spīdzinājuši Latvijas tautu, esot situši Latvijas tautu un apspieduši revolūciju. Uz šādu politisku pornogrāfiju es neturu par vajcdzīgu
no šī katedra atbildēt Bet es gribu gan atbildēt
par to, kā agrāro reformu ir sargājuši tie,, kas šodien mēģināja uzstāties agrāras reformas aizstāvju lomā. Jūs visi atminaties, kā Latvijas komunisti
1919. gadā Latvijā izveda savu agrāro reformu. Viņi to darīja tā. Visas zemes viņi pārvērta ta sauktās komūnās, tā sauktos «sovhozos» jeb, ka toreiz
^
«kamolos».
vietējie zemnieki šīs komūnas sauca,
Šinīs tā sauktos kamolos tā nu sadzina iekša visus
bezzemniekus. Bet mēs zinām, ka toreiz Latvijas
bezzemnieks, ari viens no Latvijas revolūcijas dzilauku bezzemnieks, kurš ari
nējspēkiem, Latvijas
stājās cīnītāju rindās un bija viens no Latvijas revolūcijas dzinējspēkiem blakus pilsētu proletariātam, šis lauku bezzemnieks ar mietu roka dzina
šos komunistus prom, lai varētu iztikt lauka no šim
komūnām, no šiem «sovhoziem», no šiem «kamoliem». Ja 1919. gadā komunismadiktatura sabruka,
tad nevis tāpēc, ka tā sabruka arēji, sabruka militārā sadursmē, bet sabruka vispirms sava iekšienē ar savām pretrunām, ar savu_ nespēku. Ta sabruka tāpēc, ka pret viņu nostajas_ Latvijas bezzemnieki, kuri, jāatzīstas, gan stāvēja par viņiem
tad, kad lielinieki ienāca Latvija. 1919. gada janvārī, ienākot lieliniekiem _ Latvija, jo plašas Latvijas
tautas masas kā pilsētas, ta uz laukiem, apsveica
viņu ienākšanu, jo vēsturiska situācija Latvija bija ta
sagrupējusies, ka zem toreiz izsludinātas Latvijas
demokrātiskās republikas karoga atradās fon der
Golca bandas, atradās karaspēks, kas gribēja Latvijā realizēt muižniecības kontrrevolūciju. Toreizējā Latvijas demokrātiskā pilsoniska valdība
bija faktiski bezspēcīga, un zeme liela mēra valdīja un noteica fon der Golca un dzelzsdivizijas
bruņotā dūre. Tāpēc no vācu okupācijas varas cietušie Kurzemes zemnieki un ari pilsētu masas uzņēma latviešu lieliniekus kā atsvabinātājus. Ne
tikai pilsētas strādnieki un uz laukiem bezzemnieki, bet pa daļai ari Kurzemes un Vidzemes saimnieki apsveica lieliniekus. Bet šīs_simpatijas' latviešu
lielinieki-komunisti zaudēja sava_ 5 mēnešu valdīšanas laikā. _ Mēs zinām, ka Rīga strādnieku arodbiedrību vēlēšanās lielinieki tika izgāzti cauri. Mes
zinām, ka toreiz Latvijā plosījas_ bads un trūkums
un bezzemnieki bija neapmierināti ar šo komunistisko agrāro reformu. Bezzemnieki kļuva aktivi
cīņā pret šiem komunistiem, un komunisti sabruka
galvenā kārtā pateicoties savai nepareizai un politiski
nesaprātīgai ekonomiskai politikai, pateicoties vi-
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ņu nesaprātīgai agrārai reformai. Varbūt, cienījamais Laicena kungs man teiks tā: es neesmu komunists, labāka gadījuma es esmu legāls komunists
un par nelegāliem komunistiem neatbildu; par visu, kas irbijis 1919. gada, par visu, ko raksta Krievija «Cīņas Biedrs», par visiem nelegālās komitejas uzsaukumiem, par visu to es neatbildu; es atbildu tikai par savu frakciju un par saviem 5 zeļļiem,
5 frakcijas biedriem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Es lūdzu
nelietot attiecība uz deputātiem tādus salīdzinājumus.
F. Cielens (turpina): Šie 5 politiskie mācekļi,
kopa ar šo meisteru, uzstādamies šeit augstajā
nama, man pateiks: mes par šo komunistu nelegālo
darbību neatbildam. Es viņiem neuzveļu un negribu uzvelt atbildību par komunistu nelegālo partiju, par 1919; gada valdību. (Starpsaucieni.) Toreiz dažs labs no viņiem, piemēram Jankus, bija
mazs bērns, kas nevar atbildēt, ko 1919. gadā komunisti ir darījuši Latvijā. Bet piegriezīsimies legāliem komunistiem, legālai komunistu literatūrai
agrāras reformas jautājumos. Ko saka Laicena
domu biedri, kreisie arodnieki? Kādā grāmatā —
«Agrāras reformas jautājums Latvijā» Fr. Goliāts
ari raksta par šo jautājumu. Šinī legālā komunistu
literatūra sastopam šādus vārdus par Latvijas agraro _ reformu. — Es citēšu tikai dažas vietas, jo
pretēja gadījuma ta «virca» par mūsu agrāro reformu būs loti stipra, un ja es nolasītu tās vietas visā
pilnība, kas kvalificē mūsu agrāro reformu, tad tur
būtu jānolasa lamu vārdi, kas nepiederas no šīs katedras. Es pakavēšos tikai pie agrārās reformas
politiskā kvalificējuma. — Tur izteikti šādi atzinumi: «Latvijas agrārā reforma uz Satversmes Sapulces pieņemta agrārās reformas likuma pamatiem nav priekš strādniekiem, bezdarbniekiem, bet
gan priekš kara laika spekulantiem un citādas sugas
liekēžiem.» (Smiekli.) — Tālāk: «Šie karalaika marodieri ir bijuši tie, kas visskaļāk uzgavilēja mūsu
agrārai reformai.» Tik brīnišķīgu novērtējumu ir
devuši mūsu legālie komunisti par agrāro reformu,
par šo svarīgo notikumu Latvijas vēsturē. Tālāk:
«Mūsu socialdemokratfi, sekmēdamti zemes dalīšanu
un nostādamies zemes dalītāju pusē, ir galīgi sakompromitējušies, jo izrādās, ka viņu uzskati saskan
. ar reakcionāro pilsonību, nevis ar revolucionāro
strādniecību.» — Tālāk: «Zemes dalīšana ne kulturelā, ne saimnieciskā, ne politiskā' ziņā nav vedusi uz priekšu, bet gan atpakaļ, atpakaļ uz vidus
laiku feodālo iekārtu.» (Saucieni pa labi: «Vai Dieviņ!») — Beidzot vispārīgs novērtējums: «Ir daudz
traģiskas,
dažādu parādību pasaulē: komiskas,
bērnišķīgi naivas un ēzeliski muļķīgas. Pie kādām parādībām pieskaitīt zemes dalīšanu?» Šodien mēs noklausījāmies, ka Laicena kungs taisni
uzstājās par šo tematu, kas taču aizskar_ jaunsaimnieku privāto īpašumu_ juridisko nostiprināšanu. Par
šo juridisko nostiprināšanu ir taisni strīdus ar šo
interpelaciju. Bet šo pašu strīdu, šo juridisko_ nostiprināšanu Goliāta kungs ir nosaucis par bērnišķīgi naivu, par ēzeliski muļķīgu. Es negribu teikt,
ka Laicena kungs darīs to pašu, kvalificēs savu uzstāšanos tāpat, kā to kvalificē Goliata_ kungs.
Es domāju, mēs tikai varam priecāties, ka beidzot ir uzaususi zināma politiskagudrība pie šiem
elementiem, ka agrārā reforma jāaizstāv. Bet šie
kungi lai nemaz neiedomājas un neuzdrošinās pārmest Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai agrārās reformas nepietiekošu sargāšanu, agrārās reformas nepareizu vēsturisku saprašanu, kopa
iešanu agrārās reformas _ lietas ar baroniem.
Latvijas darba tauta, kā pilsētas, ta uz laukiem, zin
ka 1920.gadā izdotais agrāras reformas likums, vē-
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lāk izdotais koroboracijas likums un likums par atlīdzības nepiešķiršanu bijušiem muižu zemju īpašniekiem, bez kādas slavas piešķiršanas Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai, ir viens no
svarīgākiem Latvijas sociāldemokrātiskās partijas
galveniem nopelniem Latvijas jaunlaiku vēsturē.
Šos jaunlaiku vēstures notikumus mēs
neļausim
tricināt nekad un nevienam; šos jaunlaiku vēstures
notikumus, pretēji jūsu atsevišķu grupu uzskatiem,
mēs neļausim tricināt ne Latvijas bijušiem muižu
īpašniekiem, ne kādiem citiem viņu palīgiem. Šinī
cīņā par Latvijas tautas jaunieguvumiem mēs vienmēr uzstāsimies mūsu likumdevējā iestādē Saeimā,
lai ari tās partiju sastāvs būtu kāds būdams. Šie
jaunlaiku vēstures notikumi Latvijas tautā ir tik
stipri, ka jums neizdosies agrāro reformu satricināt
ne ar kādiem senāta tulkojumiem, ne ar kādiem juridiskiem ekivokiern' ne no vienas, ne no oltras pu-

ses.

(Reti aplausi.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Juraševskim.

Vārds

deputātam

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienītie deputātu kungi! Piegriežoties šīs interpelacijas apspriešanai, man jāatzīmē, ka šī interpelaciju
ir viena no visneizdevīgākām. (Sauciens pa kreisi: «Jā, priekš Jums!») Pieprasījumus mēs iesniedzam svarīgos gadījumos, iesniedzam ar tādām
tieksmēm un tādu vēlēšanos, lai viņiem būtu kādas sekas. Ja piegriežamies interpelacijai no šī
viedokļa, tad man jāaizrāda, ka šai interpelacijai
seku nevar būt Mēs zinām, ka mūsu tiesas ir neatkarīgas. Ir dīvaini, kā interpelanti var griezties
ar šo interpelaciju pie ministru prezidenta un uzstādīt viņam jautājumus un grib, lai ministru prezidents — izpildu vara — būtu atbildīgs par neatkarīgo tiesu varu. Interpelanti, iesniegdami interpelaciju, šo viedokli nemaz nav iedomājušies. Bet
ja atcerēsimies tos momentus, kādi bija, sanākot
šai sesijai, tad redzēsim, ka jau pašā sākumā redzējām saspīlēto gaisu ap šo jautājumu. Senāta
lēmums šai lietā ari pēc mūsu uzskata nesaietas ar
agrārās reformas garu. Kāpēc tas nesaietas ar
šo garu un kur, to es jums jau aizrādīju, motivējot
mūsu ierosinājumu. Dīvaini, ka Cielēna kungs ir
aizmirsis, ka pusotras nedēļas atpakaļ taisni demokrātiskais centrs un jaunsaimnieki iesniedza šo
likuma ierosinājumu. Ja mums būtu bijis iemesls
būt mierā ar senāta lēmumu, tad mēs šo ierosinājumu nebūtu - iesnieguši, bet tā kā pēc mūsu pārliecības senāta lēmums iet pret agrārās reformas garu, tad mēs iesniedzām ierosinājumu. (Sauciens pa
kreisi: «Jūs to nevarat realizēt!») Ja jūs mums
palīdzētu, varbūt, tad mēs to realizētu. (Troksnis.) Jums ir iemesls un izdevība attiecīga juridiskā komisijā nākt ar priekšlikumiem un rediģēt
pantu. Starpība starp mūsu ierosinājumu un jūsu
domām ir tikai tanī lietā, ka mēs gribam ietilpināt
grozījumu agrārās reformas likumā, bet jūs — procesuālā likumā. Starpība ir ne pēc būtības, bet pēc
vietas.
Otrs ir aizrādījums par šī pieprasījuma mazapsvērtību, ko pierāda tas, ka zem šī pieprasījuma
trūkst daži jūsu paraksti. Ja mēs,_ cienījamie deputātu kungi, iesniedzam kādu jautājumu par speciālām agrārām lietām, ja iesniedzam pieprasījumu
vai jautājumu, tad mēs tur meklējam agronomu,speciālistu parakstus, kas nodarbojas ar agronomiskām lietām. Kungi, vai jūs atrodat zem šī
pieprasījuma sociāldemokrātu juristu parakstus?
Ja šis ierosinājums bija labi domāts, ja tas bija iepriekš pārrunāts, tad tur nedrīkstēja trūkt sociāldemokrātu juristu parakstu. Man gribētos dzirdēt paskaidrojumus no sociāldemokrātiem, kapec
6*
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viņu juristu parakstu tur nav, kapec to nav parak(Starpsaustījuši Nikolajs Kalniņš un Menders.
cieni pa kreisi.) To jus dabusat zināt
Pagājušā sēdē Cielēna kungs atrada Ameriku,
proti, ka Juraševska valdība ir tā vainīga, kas iecēlusi pēdējos 2 senatorus. Pareizi! Tos 2 senatorus iecēla pagājušā valdība, bet viņa bija spiesta
to darīt, jo vakantas vietas nevarēja ilgāki atstāt
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nē, nemaz nereaģēja uz šo lēmumu. Tikai tad, kad
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija bija noturējusi centrālās komitejas sēdi un jau publicējusi
laikrakstos protestu pret šādu lēmumu, ari Rudevica kungs atmodās kā no miega, ari kreisais

spārns sāka rakstīt, kliegt un brēkt pret to, kas noticis šī gada 15. martā. Vēl vairāk. Kad nu viņi
bija tā izkliegušies un _ izrakstījušies, tad redzējām,
Senātā jau tā bija uzkrājies daudz darba. Un tie ka sabiedrotos kreisajā spārna tik un ta nedabūsim. Mums bija vieniem pašiem, kopa ar citam
taču kādreiz bija jāyeic. Saskaņā ar mūsu tiesu iecentra grupām, jāiesniedz likumprojekts, kas ierokārtu, tiesu iestādēm ir tiesības uzstādīt kandidābežotu
agrārās reformas apdraudēšanu. Un ka
tus, un man jāsaka, ka šie kandidāti uzstādīti nevis
par
brīnumu,
tiklīdz mēs bijām iesnieguši likumSkujenieka
(J.
valdības
laikā.
Juraševska, bet
Breikšs no vietas: «Pareizi!»). Tā tad, redziet, projektu, Rudevics un Cielens atkal atmodās kā no
miega, izberzēja acis un uz ātru roku iesniedza innevainojiet tikai Juraševska valdību vien. Apterpelaciju, kurai, kā iepriekšējais runātājs Jurabija
jau
Skujenieika
kandidātu
uzstādīšanai
stākli
valdības laikā, kurā tačuarijūs aktivi piedalījāties. ševska kungs aizrādīja, nav apakšā pat jūsu pašu
Te pārmeta, ka iecelts vācietis, bet to darīja tapec, juristu parakstu. Kad nu mūsu likumprojekts jau
ir iesniegts, un jūs paši par šo likumprojektu esat
ka vāciem bija vakanta vieta, jo Disterlo bija aiznobalsojuši,
— pie kam šim likumprojektam piegājis. Tāpēc ari valdībai nebija iemesla ņemt vāņemta
steidzamība,
un tas _ tiks virzīts uz priekšu,
ciešiem šo vietu.
tā ka briesmas, kas draudēja agrārai reformai, ar
Laicens savā runā aizrādīja uz demokrātiskā mūsu rīcību ir pilnīgi novērstas, — mēs tiešām cecentra reakcionāro politiku. Debatēt par šīm lierējām, ka jūs būsat tik godprātīgi un savu intertām ar Laicenu man nav ne mazākā prieka, ne laipelaciju kā pilnīgi nevajadzīgu noņemsat Bet jūs
ka. Man tikai gribētos aizrādīt vienu un jautāt,
interpelaciju ne tikai nenoņemat, bet turpināt ilgi
vai tiešām jūs domājat, ka mēs, deputāti un klauun
gari debatēt par to, tā kavējot Saeimas likumsītāji, visi esam tādi bērni, kas nezin, kas ir reakcidošanas
darbību. Tāpēc mēs uzskatām šo interpeonārs, kas absolūtisms, kas demokrātisms u. t t. Ja
laciju par novēlotu un nevietā nākušu, par laušanos
jūs gribat definēt reakciju, tad, man liekas, mēs to
atklātās durvīs. Mēs nevaram par viņu balsot, tāviegli definēsim, ja nosauksim par vienas šķiras
pēc ka esam jau iesnieguši likumprojektu, ar kuru
valdību, ja salīdzināsim to ar absolūtismu. Sakait, jau
izsmeltas tās prasības, ko jūs esat iesnieguši.
vai jūsu centieni pēc vienas šķiras valdības nav abPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
solūtisma centieni? Tāpēc atļaujiet runāt ari ciJeršovam.
tām šķirām, lai nebūtu absolūtisma.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
Šī interpelacija ir nedibināta ari tāpēc, ka ja runā krieviski.)*)
sociāldemokrātu frakcija, interpelacijas
iesniedzēji, grib kaut ko labot, tad ceļš taču ir viegli zināms. Cielēna kungs aizrāda, ka senatori nav apstiprināti. Tad, lūdzu, nāciet ar priekšlikumu vie-

nas nedēļas vai divu nedēļu laikā tos celt priekšā
Saeimai apstiprināšanai. Tad augstais nams varēs šo jautājumu ventilēt un par tiem nobalsot Bet
par senatoriem, kas apstiprināti šinī augstajā namā,
nerunāsim — par tiem mēs esam jau balsojuši un
par viņu darbiem ari jums jānes atbildība, jo tā ka
augstais nams tos ir apstiprinājis savos amatos,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda neviens
vairāk nav pieteicies. Debates pēc būtības izbeigtas. — Nobalsošanā nāk pieprasījuma pieņemšana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par pieprasījuma pieņemšanu. Tagad
lūdzu
pacelties
tos,
kas
ir pret pieprasījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par pieprasījuma pieņemšanu nodotas 31 balsis, pret — 41 balss, atturējušies 9. Pieprasījums noraidīts. — Līdz ar to šis
dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — taumēs tiem neko pārmest nevaram. Senāts ir pieņētas
labklājības ministra atbilde uz
mis lēmumus, kas nesaietas ar viņa agrākiem lēdeputāta
Lejiņa u. c. iesniegto jaupraksē
mumiem; bet tiesu
mēs nevaram noteikt, lai
tājumu
p a r _ strādnieku
atlaišanu
kāda pārliecība visos sīkos gadījumos paliktu nedrāšu fabrikā.
Vārds tautas
grozīta. Ja senātā sēž vairāki senatori, tad ne Liepājas
labklājības ministrim Rubulim.
tāpēc, lai klausītos, ko viens saka, bet lai katrs vaTautas labklājības ministris V. Rubulis:
Augrētu izteikt savas domas un mēģinātu tās pierādīt.
Šeit svaru kauss nosvēries drusku citādāk nekā stais nams! Ministru prezidenta kunga uzdevumā
citas reizes. Bet te senātam nekas nav pārmetams, uz deputāta Lejiņa un citu iesniegto jautājumu man
jo savu slēdzienu viņš attaisno ar pastāvošo likuir tas gods atbildēt sekojošo.
mu. Pārmetumus, ko te raidīja pret demokrātisko
Uz jautājuma pirmo daļu, vai ministru prezicentru un progresīvo bloku — mēs atraidām. Man
denta kungam ir zināms, ka Liepājas drāšu fabrika
ir tas gods paziņot mūsu stāvokli un pastrīpot vēl
ar 28. martu atlaiž 700 strādniekus, man jāatbild,
ari toka beidzamais senāta lēmums neapmierina ka _ tas valdībai ir zināms. Pēc ievāktām ziņām,
ari mūs. Tāpēc mēs esam ierosinājuši likuma grodrāšu fabrikā patiešām ir bijis paziņots, ka sakarā
zījumu un pie balsošanas par šo interpelaciju attuar jēlvielu trūkumu ar 28. martu pagaidām darbi
rēsimies.
tiek pārtraukti uz nenoteiktu laiku un par darba
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam atjaunošanu tiks paziņots atsevišķi. Ievācot tuvāMiilbergam.
kas
ziņas, izrādījās, ka fabrika pieder privātam
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku īpašniekam — ziemeļvakaru metalurģiskai, mechapartija): Tautas vietnieki! Noklausoties šeit, tā niskai un koku būvētavas akciju sabiedrībai. Pasakot, trīsvīru cīņu vieglatlētikā starp dēlēnu, Arrasti bieži vien atgadās, ka šī fabrika pārtrauc savedu Bergu un Laicenu, mums nebūtu sevišķu ievus darbus jēlvielu un izejvielu trūkuma dēļ. Kā
bildumu, ka viņi šeitviens ar otru izcīnās un izraujas.
vēlāk noskaidrojās, tad patiesībā ari šoreiz tā bijis.
Bet te nu ir viena cita lieta, proti, ka pēc tam, kad Pašlaik darbi fabrikā ir atjaunoti, lai gan ne pilnos
bija pieņemts kļūmīgais senāta lēmums, šī gada 15.
marta, faktiski neviena grupa, ari kreisais spārns
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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No 700 atlaistiem strādniekiem jau strādā ap 200 cilvēku, un pārējos fabrikas administrācija solās atkal pieņemt darba visdrīzākā laikā.
Tālāk man jāsaka pāris vārdu, kas gan attieksies uz jautājuma otru daļu: ko valdība ir nodomājusi darīt, lai pec 28. marta apgādātu drāšu fabrikas
^
strādniekus līdz ar ģimenēm. — Noskaidrojot lietas
apstākļus, izradījas ka šo darbu pārtraukšana jū^^
tamu iespaidu Liepājas
bezdarbnieku stāvoklī nav
atstājusi. 15. marta Liepājas darba apgādē bija reģistrēti 1215 nenodarbināti bezdarbnieki. Bet pašlaik bezdarbnieku skaits ne tikai nav palielinājies,
bet ir samazinājies. Patlaban Liepājas darba apgāde reģistrēto nenodarbināto bezdarbnieku skaits
irmazāks. Līdz ar darba atjaunošanu drāšu fabrika atkrīt tālākais jautājums par bezdarbnieku nodarbināšanu. Tagad, sākoties lauku darbiem, bezdarbnieku nodarbināšanas jautājums vispār zaudē
asumu. Ka jau minēju, Liepājas drāšu fabrikas
darbu pārtraukšana, ka tas redzams darba apgādes datos, bezdarbnieku skaita palielināšanu nav
izsaukusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.
Pārejam uz 4. dienas kārtības punktu — iekšlietu
ministra atbilde
uz deputāta
L. Jeršova
u. c. iesniegto
jautājumu par arestiem Daugavpilī, Ventspili un citur. Vārds iekšlietu ministrim tai-

miņam.

Iekšlietu ministrisE. Laimiņš: Augsti godātie
deputātu kungiļ Jautājums, ko iesniegusi š. g. 20.
marta sēde strādnieku un zemnieku frakcija, ir īss
un skan šādi: «Vai iekšlietu ministrim ir zināms,
ka bez kāda pamata Daugavpilī, Ventspilī un citur
notiek pilsētas domju locekļu un slimo kasu darbinieku, kā ari skolnieku aresti!» — Uz šo jautājumu
maņ noteikti jāatbild, ka man nav zināmi tādi fakti,
ka bez kaut kāda pamata būtu izdarīti aresti vai nu
līdz jautājuma iesniegšanas dienai, vai ari pēc tam.
Ir taisnība, ka līdz jautājuma iesniegšanas dienai,
ka ari pēc tam, līdz šai dienai aresti ir izdarīti dažādās aprindās. Starp arestētiem ir daži pilsētu
domnieki, daži slimo kasu darbinieki, augstskolas
un vidusskolu audzēkņi, kā ari citas personas. Visas šīs personas nav arestētas bez kaut kāda pamata, bet šiem arestiem ir bijuši ļoti svarīgi iemesli, un proti — piretvalstiska darbība, kas ir izpaudusies gan līdzdalībā nelegālās organizācijās,
gan pretvalstiska satura rakstu sacerēšanā un izplatīšanā, gan attiecīgu runu turēšanā sapulcēs un
citādā veidā.
Šī darbība bija kļuvusi aktīvāka beidzamos
- mēnešos, un paskaidrojumus šim apstāklim varam
atrast vienā no komunistiskās partijas centrālās
komitejas lēmumiem, kas pieņemts novembra beigās. Tur, starp citu, apskatīta _ mūsu Latvijas komunistu darbība un ari doti zināmi aizrādījumi nākošai darbībai. Šie aizrādījumi ir sekojošie: «Partijas t. i. komunistu skaitliskais pieaugums iet loti
gausiem soliem uz priekšu un ir tālu atpakaļ palicis
no revolucionārās kustības tempa. Pēdējos gados,
sakarā ar legālā darba straujo attīstību, stipri plašs
partijas kadrs ir izpeldējis sabiedrisko ciņu virspusē, un partija ir izmetusi pirmajās pozīcijas gandrīz visus galvenos spēkus un palikusi ar stipri niecīgām rezervēm. Lūk, kādēļ centrālkomitejai nācās konstatēt, ka visa cerība jāpiegriež savas aizmugures paplašināšanai un nostiprināšanai. Aizmugures nostiprināšanos partijā, protams, nevar
izdarīt, atvelkot spēkus no legāla darba, bet vienīgi pievelkot partijā jaunas biedru masas.» — Tālāk daudzās instrukcijas noradīts, ka to panākt, ka
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šo darbu izdarīt. Ir norādījumi, kā jārīkojas pilsētu pašvaldībās, kur ir strādnieku frakcijas biedri,
kā jārīkojas lauku pašvaldībās, kļā jārīkojas slimo
kasēs un fabrikās.
Šīs direktīvas izpildīt, starp citiem, ir uzņēmušas, diemžēl, ari personas, kas ir atrodamas starp
domniekiem, vidusskolu un augstskolu audzēkņiem,
un slimo kaii.u darbiniekiem.. Beidzamos mēnešos
šī darbība bija aktīvāka. Komunistu partijas instrukcijās atrodams, ka martā un aprilī, beidzot ar 1. maiju, jārealizē tā saucamā pavasara kampaņa, tas ir—
šinīs mēnešos jāstrādā visaktivāki, kā presē, tā sapulcēs un citādā veidā. Ja apskatām kreisos izdevumus, kas izlaisti šinīs mēnešos un no kuriem lielākā daļa konfiscēta, kā ari citāda veida komunistu darbību, tad redzam, ka mūsu komunisti pēc
iespējas ir centušies šīs instrukcijas izpildīt. Un
visastās personas, par kurām' ir runa jautājumā,
par šādu darbību ari arestētas. Liela daļa no viņām
nodota tiesas iestādēm saukšanai pie tiesas atbildības, kā, piemēram:, tie, kas piedalījušies skolnieku
nelegālā organizācijā, tā sauktā komunistiskās jaunatnes organizācijā Rēzeknē, Rīgā un citās pilsētās,
tāpat daži augstskolas un vidusskolu audzēkņi, dažādu slimo kasu darbinieki un domnieki. Saprotams,
ka nebija iespējams ļaut mierīgi šo pretvalstisko
darbību — mūsu valsts iekārtas pamatu graušanu
turpināt, tāpēc bija jāsper visi soļi, un tādēļ šīs
personas bija jāapulietina. Citādi nav iespējams rīkoties, jo attiecīgām iestādēm un ari man jārūpējas
par to, lai šāda pretvalstiska darbība valstī nenotiktu; tāpēc ari uz priekšu, ja tāda darbība atkārtosies, tiks sperti tādi paši soļi ķā līdz šim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pieprakomisijas ziņojums.
Referents
K. Pauļuks. Vārds referentam.

sījumu

Referents K. Paujuks: Godātie deputātu kungi!
Pieprasījumu komisija nodarbojās ar iesniegto pieprasījumu vairākās sēdēs un vispirms pūlējās noskaidrot lietas faktisko pusi. Izrādās, ka strīdus
ir par šaursliežu dzelzceļu, apmēram 65 kilometru
garumā, no Valkas gar Igaunijas robežu, t i. daļu
no dzelzceļa, kas Isavā laikā piederēja pirmai Krievijas pieveddzelzceļu sabiedrībai, pie kam šī dzelzceļa lielākā daļa palikusi Igaunijā. Tagad šī dzelzceļa daļa pieder Ziemellatvijas dzelzceļu sabiedrībai. Šīs sabiedrības statūti apstiprināti Saeimā
likumdošanas kārtībā 1924. gadā un publicēti «Valdības Vēstnesī». Saskaņā ar statūtiem, jaunās sabiedrības pienākums ir, pirmkārt, būvēt dzelzceļu
no Rīgas uz Rūjienu un, otrkārt, iegūt minēto dzelzceļa līniju no Valkas gar Igaunijas robežu līdz Ipiķiem. Pirmais darbs — būvēt ceļu no Rīgasi uz Rūjienu,atkrīt, joar likumu, kas iznāca 1928. gadā, valdība pati ir apņēmusies to darīt.
Otro pienākumu — iegūt minēto ceļu, biedrība
ir izdarījusi. Viņa to ir ieguvusi. Saskaņā ar likumu biedrībai vajadzēja atbrīvot šo ceļu no obligācijām, kals ari ir noticis. Bez tam viņai vajadzēja
uzņemties tos izdevumus, ko valdība izdevusi par
šī ceļa atjaunošanu. To viņai vajadzēja izdarīt līdz
1925. gada 31. decembrim. Tas nav noticis. Saskaņā ar biedrības statūtiem, koncesija viņai ir līdz
1982. gadam, bet valdībai ir tiesība izpirkt šo ceļu
jau 1931. gada 31. augustā. Tas varētu notikt tanī
gadījumā, ja biedrība būtu pārņēmusi dzelzceļu isavā rīcībā līdz 1925. gadam.. To viņa nav darījusi.
Tāpēc valdībai ir tiesība to izpirkt tūliņ, samaksājot
<
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ceļa vērtību, bet ja nav iespējams vienoties, tad liekot minēto Ceļu uz torgiem.
Tagad pēdējā laikā, 1929. gada 15. janvāri, kā
interpelanti aizrāda, ministru kabinets nolēmis pagarināt biedrībai izpirkšanas laiku vēl uz dažiem
gadiem, līdz 1936. gadam. Jautājot, kāpēc tas noticis, īsatiksmes ministrs paskaidroja, ka viņš nav
bijis pret biedrības lūgumu tāpēc, ka pēc viņa domām valdībai nav nekādas vajadzības steigties tagad ar ceļa izpirkšanu, jo ceļš dod zaudējumu, pie
kam tagad būs jāsamaksā izpirkšanas suma, ko satiksmes ministrs rēķināja apmēram uz 2.000.000 latu,
Ministrs ziņoja, ka patlaban valdībai vispār , esot
grūts materiālais stāvoklis, jo esot daudzas ceļu būves, un mazie ceļi vispār neatmaksājoties. Patlaban valdībai neesot brīvu līdzekļu, lai izdotu tos
ceru izpirkšanai. Valdībai grūti izpildīt visus tos
pienākumus, ko viņai uzliek pēdējie likumi, kas pieņemti par lielāku ceļu jaunbūvēm,.
Pārkonlrolējot
citus interpelacijā uzdotos faktiskos datus, komisija
konstatēja, ka patiešām tāds lēmums ir bijis.
Tālāk, attiecībā uz otru jautājumu, vai biedrība
ir pārņēmusi savā rīcībā un samaksājusi valdības
izlikto naudu par ceļa atjaunošanu, komisija konstatēja, kia tas nav noticis. Pieprasīts tas ir šī gada 16.
janvārī, bet biedrība ir cēlusi strīdu pret šo sumu,
.apgalvodama, ka šinī sumā, kas bijusi uz 1927. gada
decembra mēnesī, pēc valdības aprēķina, ? 276.000
latu liela, apaļos skaitļos rēķinot, esot viena, daļa
tādas sumas. kas attiecas uz eksploataciju un kas
viņai nav jāmaksā. Viņa neatzīst, piemēram, gulšņu atjaunošanu. Gulšņi nav atjaunoti pilnīgi, bet
tikai pa daļai. Biedrība domā, ka tā ir suma, kas
sedzama no ekspluatācijas. Tāpat ceļ iebildumus
par tiltu, kas kara laikā nodedzināts; sabiedrībai
par to nav jāmaksā. Bez tam biedrība ir aizrādījusi, ka viņai būtu ari tiesība prasīt zināmu atlīdzību par ceļa lietošanu no valdības puses, šis jautājums tā tad ir palicis strīdīgs.
Tālāk interpelanti runā par līdzekļiem un aizrāda, ka biedrībai nav nekādu līdzekļu, ar ko viņa
vispār varētu rīkoties, un ka viņa neesot samaksājusi pat alļgas saviem ierēdņiem,. Tika konstatēts,
ka ceļš savā laikā novērtēts uz 2.600.000 latu. Tas
bija sakarā ar to, ka biedrība samaksāja ar to savu
akciju kapitālu. Brīvu līdzekļu biedrībai nav, bet ir

sesijas

6.

sēde

1929.

gada

23. aprilī

172

interpelacijas
jautājumu par
Pārejot
uz
ko
interpelanti
dibinātību, t
i. vai
tas,
proti,
apgalvo,
ir,
ka,
tiešām
tā
ari
atteicoties izpirkt tagad šo ceļu, varētu celties lieli
sarežģījumi ekspluatācijas ziņā, jāsaka, ka pēc lietpratēju aizrādījumiem, kā ari ministrijas pārstāvju
aizrādījumiem nekādi lieli sarežģījumi nevar būt un
vispārīgi šis jautājums nav akūts, jo Rūjienas ceļš
vēl nav gatavs. Paies vēl vairāki gadi, kamēr Rūjienas ceļš būs gatavs, un pēc ministra domam tad
būs ari iespējams šo jautājumu tuvāki apskatīt un
pārbaudīt. Pašreiz šis jautājums nav akūts. Tāpēc
šinī jautājumā ir pilnīgi nedibināti pārmest valdībai, ka viņa nebūtu ievērojusi valsts intereses.
Otrs, ko pārmet interpelanti, ir tas, ka valstij
celšoties miljoniem lieli zaudējumi, un tāpēc prasa,
kāpēc ministru prezidents pielaidis šādu valstij neizdevīgu lēmumu. Komisija savā vairākumā — ne
vienbalsīgi, bet balsīm daloties 3 pret 2 — atzina,
ka ar šo lēmumu valstij nekādi zaudējumi nav nodarīti. Kā jau teicu, dzelzceļa eksploataMija dod
zaudējumus, un ja vēl būs jāmaksā_ izpirkšanas suma, vai nu tā būs 2.000.000 latu, kā ministra kungs
teica, vai drusku vairāk, vai mazāk, katrā ziņā ta
būs lielāka suma, tas valstij dos vēl lielākus zaudējumus. Bez tam stāvoklis paliek tagad faktiski
tāds pat, kāds bija pirms šī lēmuma. Ja biedrībai
būs līdzekļi, tad viņa izpirks šo ceļu, un valsts dabūs atlīdzību ne tikai par savu ieguldīto naudu, bet
atsvabināsies ari tas inventārs, ko talgad valdība
ii izlietojusi uz šī ceļa. Ja turpretim biedrībai šo

līdzekļu nebūs, tad paliks pašreizējais stāvoklis, un
valdībai klatrā brīdī ir tiesības izpirkt šo ceļu, tiklīdz tas viņai izrādīsies par labāk pieņemamu neka
tagadējos grūtos saimnieciskos, apstākļos. Tapec
komisija neatrada par iespējamu uzskatīt valdības
lēmumu šinī ziņā kā valstij kaitējošu un ļaunu. Komisijas vairākums atzina, ka šī interpelacijā nav
pieņemama, un lūdz augsto namu to noraidīt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Atklāju debates. Vārds deputātam Bastjānim
V. Basijlānis '(sociāldemokrāts): Ziemieļlatvijas
dzelzceļu sabiedrība ir nodarbinājusi Saeimu «āvos
iepriekšējos sastāvos jau vairākkārtīgi, gan izdodot
statūtus, gan šos statūtus grozot. Neskatoties uz
to, ka no šo statūtu pieņemšanas ir pagājuši jau kā-

di 4—5 gadi, tomēr statūtos spraustie mērķi vēl šodien neviens nav pildīti. Mums ir tikai solījumi un
piesolījumi, kā te referenta kungs teica, par ārējo
aizņēmumu Ziemeļlatvijas sabiedrībai dažu uzdevumu veikšanai.
Statūtu 1. paragrāfā teikts, ka statūti izdoti um
biedrība dibināta diviem nolūkiem,: Rīgas-Rūjienas
dzelzceļa būvei un Valkas-Igaunijas robežas dzelzsavas tiesības, vai ir pagarinājusi dzelzceļa izpirkceļa
līnijas iegūšanai. Patiesībā tas būtu viens uzsarežģījumi
šanu vēl uz vairāk gadiem, var celties
.
devums, jo šī sabiedrība, būvējot Rīgas-Rūjienas
teuihniskā ziņā, jo tur, kur šis ceļš satiktos ar valsts
dzelzceļu, gluži dabīgi gribēja pievienot to mazo ceceļu — tas varētu būt pie Valkas — tur būtu divi
ļa
gabaliņu no Igaunijas robežas līdz Valkai, uz kuru
pusaimnieki: no vienas puses valsts un no otras
iziet
Rīgas-Rūjienas dzelzceļa linija. Šo uzdevumu
ses šī privātā biedrība, vienā dzelzceļa stacijā; tādā
sabiedrība nav veikusi.
kārtā varētu celties lieli sarežģījumi ekteploatacija.
Statūtu 10. paragrāfs paredz, kas notiek tādā
Mēs konstatējām, ka zināmi sarežģījumi gan varētu
^ mūsu ceļu
gadījumā, ja biedrība šo uzdevumu neveic.
būt, bet sevišķi lielu lomu tie nevar spēlēt
Tur
teikts, ja Rīgas - Rūjienas dzelzceļš netiek uzbūvēts
ekspluatācijā. Valkā telpas
gan ir drusku paun paliks tikai jautājums par otru ceļa gabalu —
knapas, un šinī ziņā kaut kas nu būs jādara, lai vaValka-Ipiķi, kas ir likts akciju kapitāla pamatos,
rētu ērtāki rīkoties. Citi nekādi sarežģījumi tomēr
nevar būt. Šim ceļam, par kuru tagad ir strīdus, biedrībai vispirms jāatmaksā visi valsts ieguldītie
proti Valķas-Ipiķu ceļam, ir maza, nozīme priekš kapitāli. Otrkārt valdībai ir tiesība šo ceļu pārvalsts ceļiem, jo tas ir tikai mazs pievedceļš tām maņemt savā rīcībā, par cenu — kā statūtos teikts —
ģistrālēm,kas nāk no Valkas vai Rūjienas uz Rīgu.
vienojoties. Ja vienošanās nav panākama, lieta
Tālāk, kā jau teicu, tika konstatēts, ka tagad nokārtojama vienkārši pārdodot šo ceļu ūtrupē.
šis ceļš dod zaudējumus.
Ja tagad ceļš nav uzbūvēts, tad taču skaidrs,

konstatēts, ka viņai ir piedāvāts aizņēmums, apmēram 875.000 latu. Parāds, kas skaitās Šai biedrībai
kā nesamaksāts, nav biedrības parāds ierēdņiem
vai kalpotājiem, bet valdes atalgojums, ko valde nav
ņēmusi un kas pēc grāmatām skaitās kā parāds valdei. — Tik daudz par biedrības stāvokli.
Aizrāda, ka ar to, ka valdība nav izmantojusi
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ka valdības uzdevums bija, _ pec šī jautājuma noskaidrošanas, t i. pec pagājuša vasarā Saeimā izdota likuma, ka Rīgas-Rūjienas dzelzceļu būvēs valdība, pieprasīt no šīs dzelzceļa sabiedrības nekavējoties samaksāt valsts ieguldīto sumu, kas, kā referenta kunlgs jau konstatēja, ir ap 300.000 latu liela,
kā tas minēts ari interpelacijā. Šis jautājums nav
nokārtots vel šodien. Referenta kungs teica, ka
pieprasījums samaksāt šo sumu iesniegts tikai 1929.
gada sākumā. Man jāaizrāda, ka komisijā noskaidrojas, ka pieprasījumi par valsts parādu .nokārtošanu ir bijuši ari agrāk, bet dažādu iemeslu dēļ tie nav
ievēroti un izpildīti, jo sevišķi tāpēc, ka valdība tomēr cerēja, ka šī sabiedrība būvēs Rīgas-Rūjienas
dzelzceļu. Tagad, pēc pagājušās vasaras, kad noskaidrojas jautājums, ka šo dzelzceļu būvēsi pati
valsts, šim pieprasījumam vajadzēja būt kategoriskam, lai panāktu valsts ieguldīto sumu samaksu, jo
valsts nekādas procentes nesaņem. Tas nav izpildīts.
Rodas jautājums, kādu iemeslu deļ tagad valdība, pretēji statūtu noteikumiem, vēl uz 8 Igadiem atstāj šo dzelzceļa līniju minētās sabiedrības rokās?
Ja mūsu interpelacijā, kas bija iesniegta jau 19. februārī, tiek apspriesta tikai šodien, 23. aprilī, tad tas
tikai pierāda, ka jautājumus, kas nepatīkami koalīcijas vairākumam, ari Saeima var marinēt.
Šinī interpelacijā mēs nerādījām uz dažiem faktiem, vispirms uz to, ka tur guļ valsts līdzekļi, kurus neatmaksā. Otrkārt norādījām, ka šai sabiedrībai nav naudas, lai iegādātu inventāru, lai uzsāktu
pati savu saimniecību uz šī ceļa. Šai sabiedrībai nav
pat naudas, ko samaksāt saviem darbiniekiem par
algām. Protams, ka tādos apstākļos nevar pat būt
runas par kādu inventāru, un ja ceļš tiek apsaimniekots, tad vienīgi ar valsts ritošo inventāru. Tāpēc ari mēs iesniedzām pieprasījumu ministru prezidentam, kāpēc šāds lēmums pielaists, un vai tiks
kaut kas darīts, lai šo lēmumu grozītu un ceļu pārņemtu valsts īpašumā.
Kā no referenta kunga dzirdējām, komisijas vairai
kurnam ir tāds ieskats, ka viss ir labi un kārtība, ka
nevajaga neko darīt Bija pacēlies pat tāds jautājums, vai gadījumā, ja mēs pārņemtu šo ceļu, nebūtu
dažas sumas sabiedrībai jāpiemaksā. Liekas, ka te
ir viens no tiem piemēriem mušu priekša, kas atklāj,
kā var izsaimniekot valsts līdzekļus un. valsts mantu draudzīgām organizācijām, vai, patiesību sakot,
kā iespējams nodrošināt atbalstu _ ar valsts līdzekļiem, uz valsts rēķina organizācijām, kuras to prasa un kurās ieinteresētas zināmas iespaidīgas per^ pašas valdības likteņi.
sonas, no kurām atkarājās
Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrība ari šodien nav
ieguvusi nekādus līdzekļus, un ja te ir runa par kādu piedāvājumu, tad jums jazin, ka tanī piedāvājumā ir viens drakonisks noteikums, ar ko iepazinās
ari komisija no piedāvājuma oriģināla; tur teikts,
ka aizdevumu Ziemeļlatvijas dzelzdeļu sabiedrība
var dabūt tādā!gadījumā, javiņa izdod p _ i r mi o obligāciju uz tām ceļa grupām, kas aizņēmumu ņem.
Tikai tad! Ko tas nozīmē? Tas nozīme ka valsts
parādi, kas guļ tur virsū, paliks beidzama^ kategorijā, un. protama lieta, ja reiz nonāks pie šī dzelzceļa
likvidēšanas, varbūt jau pēc 8 gadiem, tad valdībai būs jāsamaksā ietaisītie paradi par šī ceļaun
par inventāra būvi un pašai savs parāds bus jāierakst a skurstenī, kā viņa tagad ir ierakstījusi skurstenī Latvijas bankas parādus un finansu ministrijas
Parādus, ko sataisījušas līdzīgas organizācijas. _
Cik sen atpakaļ mūsu deputāts un toreizējais
ministru prezidents Juraševska kungs no šīs katedras teica, ka Heimaņa lietas ir tik drošas, kla pat
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nauda nav ņemama pretim? Tad apgalvoja, ka nauda esot jau tikpat kā kabatā. Kas notika pēc tam?
Šos miljonus ierakstīja skurstenī. Man liekas, ka
tas pats būs ar Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrību.
Piedāvājumā, uz kura še pamato visu argumentāciju, guļ iekšā noteikums, ka vispirms valdība samaksās parādus, kurus sataisījusi šī sabiedrība, bet
savu parādu varēs ierakstīt skurstenī, jo to niekad
nedabūs. Tāpēc nav saprotams;, kāda drošība var
būt valdībai ielaisties ar sabiedrību, kurai nav pat tik
daudz līdzekļu, kā samaksāt saviem darbiniekiem.
Šīs sabiedrības pārstāvis!, valdes priekšsēdētājs
Berga kungs komisijā pateica, ka alga nav izmaksāta pat direktoram. Ne tikai neizmaksā algas, bet
ir viens līgums, par kuru nav samaksāts pat zīmognodoklis — 40.000 latu. Un šādai sabiedrībai grib
atdot ceļu, lai viņa to pārņem un saimnieko pēc tam,
kad valsts desmit gados šo ceļu ir atjaunojusi, ieguldīdama tanī, kapitālu! Liekas, nav neviena
saimnieciski saprotama motīva, lai šādu soli spertu.'
Vienīgais motivs ir tas, ka šī sabiedrība saka: ja
jūs mums šo ceļu nedosat, tad mēs valdību nestulēsim. Tagad dabū pakalpīgu satiksmes ministri

Ozoliņa kungu un finansu ministri Petrelvica kungu,

kas pasaka, ka viss ir labi. Ari Pauļuka kungs šodien pateica, ka viss esot labi, ka nekādi zaudējumi
necelšoties. Vīšanu pāriet vienkārši pāri.
Tagad mums draud un mūs baida sakot, ka nelaime ir tāda, ka ceļam esot briesmīga vērtība, un
ja ceļu pārņemšot valdība, tad viņa nevarēšot samaksāt vajadzīgo sumu. Kungi, komisijā mes jau
dzirdējām, cik liela vērtība ir šim ceļam;. Tur jau
dzelzceļu galvenais direktors Rodeun teehniskais
direktors Timuška izrēķināja, ka pēc viņu datiem
šī ceļa vērtība, pārrēķinot no zelta valūtas mušu
latos, būtu — sīkumos skaitļus neatkārtošu. ' bet
ziņošu gala rezultātu,—ap 900.000 latu, vislielākais
1.000.000 latu. Šī kalkulācija tika pārbaudīta, pielīdzinot to Rīlgas-Rujienas dzelzceļa būves izmaksai
un Liepājas-Alšvangas dzelzceļa izmaksai. Pie tam
jāaizrāda, ka no -šī 1.000.000 latu 300.000 latu minētā ceļā jau bija ieguldīti_ uz 1927. gadu. Tagad uz
šo gadu būs ieguldīts vel vairāk, jo tur ir izdarīti
dažādi būvdarbi. Tāpēc, ja valdība gribētu izpirkt
šo ceļu, tad būtu vajadzīga samēra neliela suma.
Ja te referenta kungs aizrāda, ka savā laika šis ceļš
notaksēts uz 2,6 miljoniem latu, tad to jau var .pielaist Taksāciju toreiz neizdarīja valdība, bet _gan
privatsabiedrība; tad! valdība ari _ neinteresējas,
kā to notaksē. Tad varēja izkalkulet 40.000 _ latu
par kilometru; bet tik augstu sumu nemaksa pat
mūsu jauno dzelzceļu būve ar visiem uzbērumiem
u. t t, kur nu vēj tādu sumu var maksāt par nolietotu ceļu. Igaunija šo pašu ceļu nopirka par 9000
latiem kilometru. Te aizrādīja, ka Igaunija par to
devusi kādu koncesiju, bet komisija no_skaidrojas,ka
tāda koncesija gan dota, bet tai nav vērtības, jo tur
teikts, ka par katru izraktu degakmeņa pudu ir jāmaksā. (A. Bergs no vietas: «Bet-koncesija tomēr
ir dota!») Jūs teicāt, ka tai ir liela vērtība, bet ta
tas nav. jo par diegakmeni ir jāsamaksā noteikta
suma. To es pārbaudīju ari vel tagad, būdams Igaunijā. Te nevar celt nekādus iebildumus_ ari par naudas veltīgu izsviešanu, jo pēdējā laika taču sviež
naudu uz visām pusēm,, lai tikai stutētu koalīciju.
Ja tālāk mums saka, ka ceļa ekspluatācijā nebūšot nekādas sevišķas grūtības, tad tas_ nav taisnība. Dzelzceļu kungi ari komisija aizrādīja, ka
nodot 65 kilometru garu ceļu ir techniski ļoti neērti, neatkarīgi no blakus momentiem. Ievērojot
vēl to, ka jāsatiekas Valkas stacija, kura jau tagad
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ir nepietiekoša, sekas būs tās, ka valsts būs spiesta uz sava rēķina izbūvēt Valkas staciju, ieguldot
tur lielus līdzekļus. Un tur nauda būs kā labajam
spārnam, tā centram. Otrkārt Rūjienas stacijā
būs jānodod un jāpieņem 65 kilometru gara ceļa
visu vagonu un lokomotivu transports un Valkā
atkal no jauna jānodod un jāpieņem, kas radīs atkal
jaunas neērtības. Ja Pauļuka kungs saka, ka Rūjienas ceļš vēl nav gatavs, ja viņš domā, ka Rūjienas
ceļu būvēs vēl 8 gadus un ātrāki to nevarēs izbūvēt,
tad vajaga to skaidri pateikt, jo mums ir likums, kas
nosaka, ka Rūjienas ceļš izbūvējams 3 Igados.
Ar vārdu sakot, šis jautājums ir viens no tās
kategorijas jautājumiem, kas atsedz visas koruptivās darbības pamatus un parāda, kā var nokārtot
juridiskiuz ārieni patīkamā un skaidrā veidā tādus
jautājumus, kas ir ļoti nepatīkami zināmām aprindām, bet kas ir vajadzīgi, lai saturētu kopā tagadējo koalīciju un kuros ir ieinteresētas iespaidīgas
personas. Es nezinu, vai vēl pie kādas interpeīlacijas ir bijis sastopams tāds gadījums ,kā pie 1šis interpelacijas. Es nolasīšu komisijās 1. marta sēdes
protokolu, kad pieņemts slēdziens par šo lietu; tur
ir vienbalsīgi atzīts: «Sakarā ar to, komisija vienbalsīgi konstatē: 1) ka ministru kabinets savā 1929.
gada 15. janvāra sēdē nolēmis atteikties
vēl
u z 8 g ad i e m, t. i. līdz 1936. gada 31. decembrim no
Valkas-Ipiķu dzelzceļa līnijas pārņemšanas valsts
īpašumā; 2) ka Valkas-Ipiķu dzelzceļa linijas atjau-

nošanai un izlabošanai valsts i e|g„ul dī j us i Ls
276.486.04, bet Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrība
atteicās šo sumu atmaksāt; 3) ka Ziemeļlatvijas
dzelzceļu sabiedrībai naudas līdzekļu nav,
bet ir ārzemju kredita piedāvājums; 4) ka ar
Valkas-Ipiķu dzelzceļa linijas atstāšanu Ziemeļlatvijas dzelzceļu sabiedrībai šai līnijai pieslējušos valsts
dzelzceļu saimniecībā radīsies zināmas grūtības.»

— Pēc šiem konstatējumiem, kurus es jums šeit nolasīju, komisija tomēr pieņēma lēmumu interpelaciju noraidīt. Man šķiet, ka kurš katrs, Izlasot šos
lēmumus un interpelaciju, neieejot nemaz sīkumos,
skaidri un gaiši sapratīs, ka bija jādod pavisam cita
atbilde, un proti — interpelaciju pieņemt. Kādi motīvi ir bijuši valdībai, kāpēc viņa nav pasteigusies
av parādu piedzīšanu no šīs sabiedrības? Valdībai
būtu jādod atbilde uz visu to, mums būtu jādzird tie
motīvi, kas spieda valdību ieņemt šādu pilnīgi" nesaprotamu un neattaisnojamu saimniecisku stāvokli
dzelzceļu saimniecībā. Ja nu tas tā ir noticis, tad
būtu jāzin, kas tam ir bijis par motiviem.
Izejot no visa tā, man beigās jāapstājas vēl pie
viena apstākļa, un proti, pie centra grupām. Presē
parādījās ziņojums, ka centra grupas balsošot pret
interpelacijas pieņemšanu un it kā laikam gan tāpēc,
ka viņu pašu ministrs Ozoliņš ir tas, kas piedalījies
šī jautājuma nokārtošanā._ Te man būtu jāatgādina
centra kungiem viņu skanīgie vārdi un morāle, ar
kādiem viņi izbrauc sabiedrībā un presē, — «Centra
balsī»; tur mēs lasām— man šķiet, tas būs (paša
Kiršteina rokas rakstīts — sekojošo:
«Stāvot gandrīz visu laiku pie tautas maka,
šai veikalojošai pilsonībai bija iespēja viegli savus
uzņēmumus veicināt ar valsts naudu. Bet līdzekļi,
kas vieglā ceļā nāk, viegli ari aiziet. —
Pat tās partijas, kurām līdz šim nebija veikalu,
piekļuvušas «dalīšanas aparāta» tuvumā, uz ātru
roku dibina savus veikalus. Pārāk lielus pasūtījumus izdod uzņēmumiem,, kuru slava nav augsta un
drošību maz.» —
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Kiršteina kungs, vai šai organizācijai ir tā lielā drošība, un vai tās slava ari ir augsta ? _ Es domāju, Jums būs jāatbild, ka tā nav. — Tālāk:
«Veikalu bankrota dēļ paši politiskie veikalnieki, kā ari tauta, kuras sūri grūti krātos grašus tie
tērējuši, novesta tuvu materiālam un_ morāliskam
bankrotam. Sašutums par veifcailojošās pilsonības
kļūmīgo darbību un korupciju sasniedzis lielus apmērus. —
No ārienes klauvē sarkanais klomunistu rēgs,
atbalsodamies jau mūsu augstajā namā, iekšiene
glūn melnais korupcijas nezvērs, kas var netieši
sagatavot sarkanajam ceļu. Moments ir visai nopietns. Tādēļ mēs brīdinām no mums Pa labi stāvošo pilsonību viņas pašas, visas pilsonības un
mūsu valsts labā atminēties tautas beidzamo brīdinājumu pagājušās vēlēšanās. Vairāk augstākas apziņas, nesavtības, tīrus un atklātus Ceļus. Ne tik
vien vārdos un solījumos, bet ari darbos pilnīgu
skaidrību. Ja tās nebūs — mēs neļausimies ari sevi
ieraut korupcijas netīrumu zaņķī — mūsu ceļi var
šķirties.»
Kiršteina kungs uņ demokrātiskā centra kungi,
vai jūs ļausaties šinī zaņķī ierauties, vai nē, par to
mums daudz nav ko spriest. Jūs jau esat tur
iekšā. Ari šodien šīs interpelacijas nobalsošanā
mēs redzēsim, vai jums būs kaut cik dūšas pacelties

un teikt: nē, šī lieta mums nav pieņemama; tas iet

pāri mūsu spēkiem, un mums jābalso pret to. —
Ja Jūs, Juraševska kungs, meklējat glābiņu kā slīkonis un sakāt, ka komisija to ir pieņēmusi, tad Jūs
nerunājat par sevi, ka vairākums, ko Jūs brīdināt, to ir pieņēmis, un Jūs tikai parakstāties. (PJuraševska
Juraševska, kungs,
starpsauciens.)

Jums ir atlikusēs tā bēdīgā loma ar savu avīzīti uz

ārieni pateikt: mēs esam nesavtīgi un gribam visu
to lietu nokārtot labi, bet labā spārna pilsonība tikai
rauš mantu un valsts grašus sarauš savā kabatā; mēs
jūs brīdinām. (P- Juraševskis no vietas: «Nav pierādīts!») Juraševska. kungs, ja viens negrib kaut
ko saprast, tad viņam var skaidrot, cik ilgi grib,
un pierādīt, kā grib, viņš tomēr, it kā!nesaprazdams,
vienmēr teiks: nav pierādīts. Es domāju, ka es
esmu pietiekoši pierādījis, ka nebija nekādu motīvu
tā rīkoties. Ari jūsu pašu ministrs jautājuma noskaidrošanā pateica: satiksmes resoram nav bijis
nekādas intereses par šo lietu; to ir nokārtojis finansu resors. Turpretim finansu resora pārstāvis
teica, ka finansu resors nav piedalījies šīs lietas kārtošanā; satiksmes ministrs pateica, ka tā ir labi un
— lai lieta iet. Redziet, Viens saka. ka viņš nekā
nezin,, ka lietu ir nokārtojis otrs, bet otrs saka, ka
viņš ari nekā n|ezin, bet tā ir nolemts un — allelujā,
lai iet tik tālāk! Vai jūsu ceļi šķirsies no korupcijas,
to redzēsim šodien balsošanā. Pagaidīsim.! ((Starpsaucieni. )
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates izbeigtas. Vārds referentam..
Referents K. Pauluks: Godātie deputāti! Es nebūtu runājis, ja beigās Bastjāņa kungs, dodams savus
paskaidrojumus, nebūtu atsaucies uz tādām lietām,
kuras komisijā absolūti netika konstatētas. Nevar
runāt par korupciju, kur nav ne mazāko datu par
to. Tanīs faktiskos datos, kurus mēs konstatējām
komisija, par kuriem es jau ziņoju un, kurus jums
nolasīja ari Bastiāņa kungs, par korupciju nav ne
vests un tāds 'jautājums komisijā nemaz ari netika
pārrunāts. Ja valdība ir devusi zināmos pagarinājumus, tad ir skaidrs, ka viņa ir gribējusi tikai nākt
pretim šai dzelzceļa sabiedrībai,' lai būtu iespēja
dabūt aizdevumu. Nevar dabūt ārēju aizņēmumu uz-
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ņēmumam, kas beidzas pēc gada, vai, pareizāki, pēc

2 gadiem. Ja valdība šo labo nodomu ir gribējusi
veicināt, tad tas nedod nekādus datus, lai runātu
par kādu korupciju, un to neviens komisijas loceklis
ari neaizkustinaja,par to nerunāja, jo komisijā nebija
ne mazāko datu par to. Tāpat ari Bastjāņa kunga
beigu aizrādījumam, ka tie, kas šodien balsos ppet
šīs interpelacijas pieņemšanu, veicinās korupciju,
naV ne mazāka pamata, vismaz faktiski dati parādīti netika. Interpelacijā minēti 4 nenozīmīgi fakti
un noradīts, ka valstij no tiem celšoties miljoniem
lieli zaudējumi. Komisijas vairākum s konstatēja, ka
tādu zaudējumu nebūs. < Taisni tad, jamēs dzelzceļu eksploatejam* tas mumsdod zaudējumus' , fllo
par katru dienu ir jāpiemaksā. Ja valdība dzelzceļu izpirks, būs miljoniem jāpiemaksā.
Beidzot Bastjāņa kungs centās pārmest koalīcijai, valdībai, ka interpelacijā jau no fiebruara
mēneša netiekot apspriesta. Komisija šo interpelaciju izsprieda jau februāra mēnesī. Visi materiāli
bija_ gatavi, bija iesniegti ari Saeimai. Interpelaciju
varēja apspriest ari februārī. Bet nāca tie paši tālākie pieprasījumu plūdi no kreisās puses, kurus mēs
šodien tikko beidzām un kuri visi šo interpelaciju pabīdīja atpakaļ. Tagad pārmest koalīcijai un valdībai,
ka viņa tik ilgi esot novilcinājusi interpelacijas apspriešanu, nav ne mazākā iemesla un oamata, tāpat
kā nav nekāda pamata pārmest sakarā ar šo interpelaciju kādas korupcijas lietas. Šiem jautājumiem
nav sakara ar pašu interpelaciju, un tas tikai pierāda, ka paši interpelanti, pēc manas pārliecības,
šo inierpelaiciju nav nopietni ņēmuši.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk komisijas priekšlikums — pieprasījumu noraidīt.
Ja šo priekšlikumu pieņems, pieprasījums būs, noraidīts; ja komisijas priekšlikumu noraidīs, pieprasījums skaitīsies par pieņemtu. — Lieku uz balsošanu komisijas priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret komisijas priekšlikumu. Talgad lūdzu ?
pacelties tos, kas ir par komisijas priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par komisijas priekšlikumu nodotas 54 balsis, pret—

34 balsis. Šis priekšlikums pieņemts; pieprasījums
noraidīts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījums preses likuma. Referents V. Rubulis. Turpinās vispārīgas debates. Vārds deputātam Laicenam.

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Daļa deputātu atstāj sēžu zāli.) Vispirms drusku
jāpagaida, kamēr iziet laukā tie, kas grib iziet.
(Jautrība.)
Priekšsēdētāja

biedrs

A. Kviesis:

Laicena

kungs, vai Jūs esat sākuši savu runu?
L. Laicens (strādnieku un zleminieku_ frakcija):
Ja, tūliņ sākšu, tikai drusku gaidu, kamēr mazliet
norims troksnis. (Jautrība.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana) Lū^
dzu mieru! (Troksnis.) Atļaujiet taču runātajam
sākt runu! (Jautrība.)
L. Laicens (turpina): Strādnieku un zemnieku
frakcijas līdzšinējie runātāji jau apskatīja pašreizējo
strādnieku preses stāvokli. Viņi. savas runas diezgan daudz citēja dažādus piemērus, kāda kartība
pastāv attiecībā pret strādnieku preses brīvību.
Šie citējumi pierāda, ka tādas preses brīvības nav.
Es šoreiz negribētu nogurdināt klausītāju uzmanību ar citātiem, bet (gribētu mazliet griezties
atpakaļ pie tiem laikiem, kad vel ziedēja, pat ne ziedēja, bet tikko taisījās plaukt pilsoniskā ideoloģija.
Tiešām drusciņ būtu vajadzīgs pilsonībai pašai at-
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skatīties savos, senčos, savos (priekšgājējos, lai
varētu saprast /šodien savas attiecības pret tiem,
/
kas ari grib kaut cik brīva vārda.
, _ Diezgan simboliski ir tas, ka pirmais drukātais

vārds latviešu valodā ir saucies «Tā Istīge pammācišen tiem nemāeīlgems bērnems». Šo pirmo druk5to
vardu latviešu valodā ir rakstījis Jeizuitiskš katolis;.
Tam ir zināma simboliska sakarība ar tagadējo pārgrozījumu preses likumā, jo ari tagadējais pārgrozījums nāk no katoļu zemes Latgales, kur ari valda
kultūras ziņā jezuitiska tumsība. Ari tagad vēlas
nostāties uz viedokļa par to «īstīge pammācišen
tiem nemācīgems bērnems», t i. aizbāzt muti visiem citiem, lai varētu runāt tikai jezuītisms. Sākot
no šī pirmā drukātā vārda latviešu prese ir attīstījusies garīdzniecības aizbildniecībā. .' (Sauciens pa
labi: «Kur tad paliek tā baznīcas politika?») «Latviešu Avīzes» ari ir bijušas garīdzniecības avīze,
t i. «īstige pammācišen.»
Kas nu sāk izpausties latvju pilsonības, senču
ideoloģijā tad, kad jau sāk drusku domāt par laicīgo literatūru? Tād sāk izpausties no Vācijas pārnestais alus romantisms. Piemēram vēl tagad skolās mācītais, it kā tautas dziesminieks. Ansis Līventāls taču ir ļoti zīmīgi raksturojis šo alus romantismu un patriotismu ar pantiņu:
«Kam goda sirds ir azotī,
Tas alus trauciņu
Tver rokā un sauc skanīgi:
«Lai sveika Baltija!».»
Šie vārdi tiešām zīmējas loti labi ari uz šodienu, jo visas pilsoniskās «goda sirdis» tver rokā
alus kausu un sauc tā, kā saukuši jezuīti, ar pirmo
latviešu drukāto vārdu. Šāds vācu alus patriotisms,
šāda ideoloģija turpinājās līdz 60-tiem gadiem. To
piekopa pilsoņu senči kopā ar mācītājiem. Tagad
ir taisni tāda pati ideoloģija, tāds pats alus romantisms. Ari tagad latviešu pilsoņi to zelē kopā ar
vācu mācītājiem un baroniem. (Sauciens pa labi:
«Kur tad paliek tā ūdens dzeršana?») Varētu piezīmēt, ka tagad ir nākušas klāt vēl ari bankas, par
ko šodien te jau diezgan daudz runāja.
Tikai sākot ar 60-tiem gadiem latvju pilsonība
drusku pampdās. Šī atmoda gan nāca atkal caur
Vāciju kā lielās franču revolūcijas iespaida sekas,
bet tā nāca ļoti ilgus gadus, tā nāca garu. ceļu. Tai
laikā sāka iznākt «Pēterburgas Avīzes». Tas bija
pirmais progresīvais solis kļūt vaļā no mācītāju
un
baronu
aizbildnības. Mācītāji un baroni toreiz cīnījās pret šo pirmo progresīvo
latviešu tautas avīzi. Šo ciņu labi raksturo Juris
Allunāns savā pazīstamā «Sonetā ar ragiem», kuru
diezin vai tagadējās skolās iedrošināsies mācīt:
«Ko raksti, dziedātājs? — Es liesmās dīdu .
To spalv' un mcl' uz sav' un savas tautas kaunu,
Kas savu brīvību tā neizkaro.»
Tas nozīmē, ka tautas vadošie slāņi — atkal
labais spārns — mācīja kalpību, nedomāja izcīnīt
brīvību. Protams, mēs nevaram runāt, ka tad to
neizkaroja, bet tas nozīmē tikdaudz, ka bija taču
progresīvs virziens, progresīvs virziens ari latviešu pilsonībā, demokrātisks virziens; un tik daudz
viņš bija ari sociāls virziens, cik daudz latvji ka
tauta sociāli bija nostādīti simnieciskā atkarībā no
vācietīlbas, no muižniecības, no baronības un no
mācītājiem.
Ja salīdzinām tagadējos laikus ar to laiku, tad
atkal manāma loti linteresantaanaloģija. Ari tagad
Latvijā daži kulturnieki iedomājas e_sam_ ļoti progresīvi, bet reizē ar to viņi katrā ziņā stāv, tā sakot,
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Viņš nomaksa kārtīgi
ministrijas preses nodaļā.
baronu un muižniecības vagariskā atkarībā, jo preari
lūgumraksts
tējā gadījumā tiešām nevarētu pacelties tāds jautāzīmognodokli,
ir kartīlgi uzrakstīts
jums, kā strīdi ap pārgrozījumu preses likumā par
un parakstīts. Bet te uzsāk izziņu un šo cilvēku
sauc uz politisko pārvaldi. Dažreiz viņu ari nesauc
to, ka Saeimas deputāts nevar būt redaktors, ka
Saeimas deputātam tiek atņemtas katra progresīva uz politisko pārvaldi, bet piepeži pie vīna māja nocilvēka tiesības. Ari tā paša tautiskās atmodas 'laiktiek kratīšana un viņu ņem izmeklēšanā uz tā panta
meta dzejnieks Auseklis saka, «
tēvijas sargiem pamata, kas viņam atņem tiesību parakstīties par
redaktoru. Tā strādnieki nevar dabūt savai avīzei
bij skaudīgi slāpdamiem ūdeni lakt, ar hizbargiem!»
—
Ausekli
tagad
redaktoru. Iznāk, ka strādniecībai deputata-redakmaņiem kaudamies
atzīst par mācāmu skolās; Auseklis ir raksturojis jūs tora tiesības ir strādnieku preses dzīvības jautājums. Tāpēc mēs nebūt nedomājam jokot un nevisus par bīzmaņiem, kas tagad liekat priekšā šādus likuma grozījumus. Ari tanī laikā progresīvai taisām nekādus smieklus pilsonībai, ja p _ar šo jautājumu tik daudz runājam,, runājam stundām ilgi. Mes
pilsonībai bija jākaro pret mācītājiem un baroniem,
pret jezuītismu, pret bizmanību.
prasām, lai strādnieku presei būtu preses brīvība.
Tāds ir īsumā pilsonisko senču cīņas gājiens.
Man vēl otrreiz jāpiezīmē, kia pilsonības sabruTas nonāk līdz jaunām «Pēterburgas Avīzēm», līdz
kuma stāvoklī mūsu tā saucamā Baltijas pilsonība,
Rāviņa «Pēterburgas Avīzēm», līdz 1905. gadam.
varbūt, it kā drusku vēl bija sajutusi, ka viņai ir
Šīs Rāviņa «Pēterburgas Avīzes» —? es gribētu teikt
progresīvi senči, ka viņas senčos skaitās vēl Juris
— ari ir pilnīgi pilsoniska avīze, lai gan savā laikā
Allunāns, Auseklis un Pumpurs. Šī šejienes pilsoto uzskatīja par galīgi kreisu avīzi Pie šīs avīzes
nība nebija uzdrošinājusies iesniegt šo mutes aizstrādāja līdz 'Andrievs Niedra, un Rūdolfs Blaumabāšanas pārlabojumu preses likumā. Viņa lika to
nis rediģēja literarisko pielikumu. Šīs «Pēterburgas
iesniegt Latgales «demokrātiem». Tas ir demokrāAvīzes» bija tik revolucionārs laikraksts, ka pat
tisms, kam vajadzīgs vēl pamatskolas kurss, jo
šodien, tas liksies tāds revolucionārs; un ja šodien
tiešām Latgales izglītības stāvoklis ir uz zema līvēl dzīvotu kāds no šīs avīzes ideologiem, tad, varmeņa, uz tikpat zema līmeņa, kā Latgales saimniebūt, tas tagad nosarktu par to, ar kādu sabiedrību
ciskais stāvoklis, jo no Latgales ksendziem, bazviņš ir kopā darbojies. Toreiz šī avīze karoja pret
nīckungiem taču nāk visa tumsība, kas senāk, kad
baroniem, mācītājiem un jļezuitismu. Tagadējā pilLatvijā pilsonībai bija vēl progresīvais spārns, kad
sonības prese... es personīgi neuzdrošinos nosaukt
demokrātiskai domai bija demokrātiska nozāme,
nevienu avīzi, kas karotu pret jezuītismu, pret māmitinājās tikai' Latgalē, bet tagad ar savu «īstige
cītāju kliķismu, bet baronību. Tāpēc, nerunājot nepamācīšen» pārnāk ari uz Rīgu un nostājas valdīmaz par preses likuma grozījumiem un preses žņautāja lomā. nomācot preses un vispār! katru progresu,
giem, tagad paceļas tādi jautājumi,, kā piemēram ari pilsonības progresu.
agrārās reformas iznīcināšana u. t. t — (A. BrieMan ir bijusi izdevība nesen sarunāties ar daddis no vietas: «Runājiet taču ātrāk, stunda vien jau
žiem
maniem kollegāim, rakstniekiem, no pilsonības
ir!»)
(JĶullitis
Pietiks, pietiks!
no vietas: «Nav
cilvēkiem, kas. visus 10 gadus ir bijuši lieli patrioti
jau tik daudz tās gudrības!») Jums daudz gudrības
un stāvējuši par demokrātisko Latviju, par Latvijas
ne vajaga! —
demokrātisko nacionālo kultūru u. t. t. Tagad tie
Tā iznāk (Sauciens pa labi: «Kas tad iznāk?»),
saka,
ka kultūra ir nonākusi bezizejas stāvokli.
ja pilsonības prese tagad ir tāda, kā es teicu, tad,
darbinieks Latvijā nav vairs nekas, ir
Kultūras
protams, ir gluži dabīgi, loģiski, ķa tagadējai pilsocieņā
tiklai
banku spekulanti, koruptanti u. tml. Kulnībai nav nekādas vārda brīvības, intereses, nav
nekādas kultūras intereses, nav pat paškritikas intereses. Tagadējās pilsonības preses un vispār pil-

sonības interese ir tikai tāda, kā noslēpt, kā visu
padarīt neredzamu, nedzirdamu un nezināmu. Ja
tas ir tā, tad, pats par sieva, saprotams, tagadējā pilsonībā, sabiedrībā vispār — nenosaucot šinī gadījumā to par fašistisku, ne ari par demokrātisku vai
liberālu u. t. t, — ir ļoti daudz tāda, kas jānoslēpj,
ko nedrīksti rādīt dienas gaismā. Es gribētu teikt:
tur ir nāvīgs sabrukums, nāvīga bojā eja, un tāpēc,
lūk, ari \r tās . lielās bailes, tāpēc tik ļoti baidās no
kreisā vārda, no strādniecības preses. Un taisni šinīs
briesmīgās bailēs tiek meklēti visādi līdzekļi, kā
likvidēt katru mūsu domu, katru mūsu vārdu, kas
kaut drusku varētu pacelt to plīvuri no slepenās
būšanas, no slepenās ideoloģijas. Nevar runāt pat par
ideoloģiju, jo tādas tur patiesībā nav, bet gan var
runāt par slepenu purvu.
Šinī jezuītismā un baronības ideoloģijā, Latvijā
protams, attīstījies tāds stāvoklis, ka vairs neviena
cita prese, neviens cits redaktors nevar nosargāt
kaut cik brīvāku domu vai vārdu, kā tikai deputāts.
Strādniecība nekādā ziņā nevar nosargāt savu uzskatu izteikšanu, jo katru strādnieku avīzes redaktoru kurā katrā brīdī var ielikt cietumā. Priekš
tam ir pilnīgi pietiekoši visādu no cara laika atlikušu līdzekļu.
Ir jau mums bijuši gadījumi, kur
pilnīgi nevainojams strādnieka cilvēks pieteic kādu
periodisku izdevumu saskaņā ar likumu iekšlietu

tūras darbinieki var mirt badā. Nevienam nopietnam Latvijas kultūras darbiniekam vairs nav ticības uz tā saukto, Latvijas — pat pilsoniskās — kultūras atplaukšanu vai uzplaukšanu, jo tagad ziedu
laiki ir jau pāri. Ir pagājuši 10 gadi, un ziedu laiki
jau ir pāri! (A. Eglitis no vietas: «Pumpuri nāk 1!»)
Ja jau Latvijas kultūras darbinieki no pilsonības
spārna sāk teikt, ka, piemēram, rakstnieks nevar
izdot ' (grāmatas, ka vairs nav, kas izdod grāmatas,
tad tā ir ļoti bēdīga apliecība par Latvijas tautas
kultūras stāvokli un valsts stāvokli vispār. Tiešām
Latvijas kultūras stāvoklis pa šiem 10 Latvijas
pastāvēšanas gadiem ir noslīdējis ļoti zemu. Sešdesmitos, septiņdesmitos un deviņdesmitos gados
nevienam nenāca prātā preses brīvību, lai tā būtu
kāda būdama, apkarot dažādiem aplinkus, mākslīgiem līdzekļiem;, rupjā kārtā aizbāžot muti.

Ja nu ari kāds no jiums vēl sacītu piemēram tā:
taču pastāv preses, likums un varēs taču ari būt
redaktori, taču ļaus ari rakstīt, ja tikai neaiztiks.,
«negraus» valsti ar pretvalstiska satura rakstiem.,
atļaus zināmas brīvības presei, ļaus. tai iznākt, pat
kreisā spārna — strādnieku un zemnieku presei, tad
es domāju, ka tas būtu tikai joki. Rādīšu tikai
mazu piemēru, kā paši preses sargi un tie, kam vajadzētu but preses likuma sargātāja lomā, kā viņi
rīkojas ar presi, ar preses brīvību un vispār ar likumību. Kad mušu frakcijas, loceklis Jankus runāja
un protestēja pret mutes aizbāšanu Saeimā, un klad
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viņu par to izslēdza no Saeimas sēdēm, mūsu varas
buržuāzija bija ta uztraukusies, izbijusies, sapinusies, vai sajukusi, ka ari viņas iekšlietu ministrim
šis jautājums bija sarežģījies. (Sauciens no vietas:
Samežģījies!») Nebija vel nosūtīti mūsu avīzes
«Strādnieku Darbs un Maize» attiecīgie eksemplāri
uz iekšlietu ministrijas, preses nodaļu, kad jau policija bija drukāta vā klāt .' ar prokurora rīkojumu —
it ka prokurora rīkojumu, jo es nezinu, vai viņai tāds
bija vai nebija tāds, — bet policija pie durvīm bija
klāt un teica, ka ir prokurora rīkojums konfiscēt šī
rīta numuru par pretvalstisku saturu. Neviens, ne
prokurors, nie kāds cits vēl nebija varējis ko tamlīdzīgu konstatēt, jo tā rīta numuru vēl nebija redzējis. Ari policija pirmo reizi to ieraudzīja tad, kad
tas bija apdrukāts vēl tikai no vienas puses. Bet
konfiskācija jau bija dota- Neviens taču nevarēja
zināt, kāds būs šinī numurā saturs,
vai tas
būs pretvalstisiks, vai nē.
Šis gadījums
ir
ļoti raksturīgs tanī ziņā, ka rīkojas pret presi, pret
strādnieku presi. Protama s, izrādījās, ka tanī avīzes
numurā nekādu šausmu tomēr nebija. Bija tikai
aprādīts tā vakara Saeimas gadījums un aprakstīta
tikai faktiskā puse. Neviens nebija apvainots, nekas
«pretvalstisks» nebija, bet avīze, tika konfiscēta.
Lūki, tā rīkojas varas orgāni, buržuju šķiras orgāni,
buržuju šķira attiecībā pret strādnieku presi. Šai
gadījumā es gribu pat domāt, ka tā viņa rīkojas ne
tik daudz aiz šķiras bailēm no strādniecības, bet
varbūt par 50%—60% sakarībā ar to, ko es jau
minēju, t. i. sakarībā ar jezuitisko pagātni, tumsonību, neizglītību un nekulturelību.
Šis un daudz citi piemēri, kas pievesti agrāk, rāda,
ka strādniecībai atkal ir jācīnās par vārda brīvību,
tāpat kā tas bija cariskā Krievija, tāpat ka tas bija
pret baronību (Sauciens pa labi: «Kā tas ir Maskavā!»).
Visi tie virzieni, kas ir senāk cīnījušies par
vārda brīvību, vienmēr ir bijuši progresīvi, uz priekšu
virzoši virzieni. Ari šoreiz uz priekšu virzoša šķira ir
strādnieku šķira, jo strādnieku šķira cīnas_ par progresu. Cīnīties par preses brīvību vienmēr un visos laikos ir nozīmējis un nozīmē cīnīties par progresu, pret tumsonību. \M. Lazersons no vietas:
«Kamdēļ jūs aizbāžat muti visiem jūsu piekritējiem
Krievijā?») Protams, cīnoties pret tumsonību strādniecībai, ja tā uzvarēta, viņai jāaizbāž mute, un šī
mute viņai ari tiek aizbāzta. Jezuītismam mute ir aizbāzta, mute ir jāaizbāž ari baronībai, tāpat mute jāaizbāž brūkošai buržuāzijai. (M. Lazersons no vietas:
«Tai starpā ari Trockim.»), jo katrai pret progresu
ejošai varai mute jāaizbāž. Brīvais vārds var but tikai
tur,kur ir progress. Strādniecība cīnās par progresu.
Strādniecība ir uzvarējusi progresa varda1 tapec
strādniecībai ir tiesība, lai viņai bultu brīvais vārds, un
strādniecība šo tiesību sev katrā ziņa ir izkarojusi
un izkaros! (Sauciens pa labi: «Kad jus bāžat, tad
ir labi, bet kad jums bāž, tad nav labi!») Nekādi
carisko žandarmu žņaugi nav varejuši _ nomākt
strādniecības brīvo vardu. Kad cariskajā Krievija
tika iznīcināta legālā prese, tad strādniecība atrada
iespēju nodrukāt savu nelegālo presi un, izdot to, kas
strādniekiem1 bija vajadzīgs cilvēci uz priekšu virzošā gaitā. Strādniecība to spēja izdarīt un izdarīja. Tad, klad strādniecība nāca pie uzvaras., tad
' tikai bija redzams, kāds liels spēks bija bijis taisni
' šai nelegālai, šai pagrīdes presei, šim iespiestam
vārdam. Tas noslaucīja uzreiz visu tumsību un jezuītismu pagrīdē un iznīcināja. Ari tad,kad strādniecībai
centīsies) šādā vai tāda veida aizbāzt muti, strādniecība katrā ziņā atradīs iespēju izteikt savas _ idejas un katrā ziņā izteiksies vel noteiktāki neka tas
pilsonisko likumu žņaudzošos rāmjos.
iespējams
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tumsību, kas

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
putatam J. Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku

Vārds de-:
frakcija):

Pilsoņu kungi nāk ar tādu motivāciju, ka, lūk, šo
pārgrozījumu preses likumā vajagot, lai aizsargātu
atsevišķas personas, kas tiekot apvainotas.. Nāk
pat mācītāju kungi un sludina it kā kaut kādu brīvību un vienlīdzību. Viņi saka, ka pašreizējais stāvoklis esot nenormāls, (to vajagot izlabot. Man' liekas
taisni otrādi, ka taisni paši mācītāju kungi, taisni
paši pilsoņu kungi ir tie, kas visvairāk mīl noķengāt
un iznīcināt atsevišķas personas. Viņi ir nonākuši
patlaban tādā stāvoklī, ka nevar vairs ar savām
idejām apkarot progresu, nevar vairs apkarot jauno
stiādnieku šķiru, kas ir nākusi uz vēstures skatuves
un kas tur ieņem aizvien noteicošāku vietu. Tāpēc,
lūk, ari pilsoņu kunlgi un sevišķi,_ jāsaka, pilsoņu
prese aizvien vēršas pret atsevišķām personām un
mēģina, ja citādi nevar apkarot kreisā spārna idejas,
iznīcināt savā presē tos darbiniekus, kaspauž šīs
idejas, cenšas viņus noķengāt, diskreditējot viņus
strādnieku plašās masas priekšā. Lai tikai atceramies gadījumu ar deputātu Jeršovu, lai atceramies
to rakstu, kas bija ievietots par viņu „CeronHH".
Ir vēl'daudzļi citi tādi .gadījumi. Notiemir skaidri redzams, kādu ceļu iet pilsonība, un. uz ko. pilsoniska
prese ir spējīga un ko var. Idejas viņa nevar sniegt
nevar karot pretim strādniecībai, tapec janak ar tādiem paņēmieniem', kādi parādās, var teikt, katra
pilsonisko laikrakstu numurā pret kreisiem darbiniekiem, vai tie ir Saeimas locekļi, vai pašvaldības
darbinieki u. c. Tādā kārtā visi šie apgalvojumi,
visi šie jaukie vārdi par to, ka, luk, gribot radīt kaut
cik normālāku stāvokli, kla gribot aizsargāt atsevišķas personas pret apvainojumiem u.t. t ir pilnīgi
nevietā un viņos slēpjas kaut kas dzīļaks, kaut kas
tālāk ejošs,.
Un tiešām gaPvenā kārtā pilsoniskais labais
spārns ir nācis pašreiz pie tāda slēdziena, ka talak
talak
demokrātiskos
mēs
vairs nevaram iet,
vajadzīgs
bet
ir
likumos vairs nevar iet,
iegūts.
jau
kas
kādreiz
atpakaļ
to,
ņemt.
satversme,
Bergs pat raksta «Latvī», ka ta
kas mums pašreiz ir, tie jaukie vardi, kas
rakstīti uz šīm sienām, rakstīti sajušanas bridi,
— ar vārdu sakot, melnie kungi nerēķinās ar savu
melno politiku bet, varbūt, tikai aiz sajūsmas un,
droši vien aiz bailēm no strādniecības _revoiūeijas ir
'
rakstījusi šos vārdus. Te, laikam, bus tas izskaidrojums, kāpēc grib grozīt preses likumu. To mes
redzam katrā pilsoniskas preses numura. Visur reir
dzam tikai vienu, ka to,_kas pec viņu domam vel
demokrātisks un ko strādniecība zināma mēra sak
izmantot, ar kā palīdzību strādniecība sev izkaro
Un
kaut kādas tiesības, ka visu _to vajaga likvidēt.
tāds
pastāvēja
teikt
gadus,
(gribētu
es
ja visus šos 10
kluss lozungs —tapt par katru cenu bagātiem, iedzīvoties pēc iespējas ātrāk, citiem vārdiem: ņemt,
Tagad
kur var — tad tagad tā lieta jau ir atklāta.
,
jau nāk pat ministru kun gi un deklarē, ka Latvija
neuzstāvoklis ir nenormāls tāda ziņa, ka kapitāls
uzkapitālu
vajaga
krājas pietiekoši ātri un ka šo
ir
uzkratu,
kapitālu
šo
taisni
lai
krāt vēl ātrāk; un
vajadzīga strādnieku preses_ izmitināšana. Luk,
mutaisni tāpēc ir vajadzīgs aizbāzt stradmekieni_
sarunāties,
starpa
sava
tes, lai strādnieki nevarētu
'
lai
lai strādnieki nevarētu savu stāvokli apgaismot
šķiras
stāvostrādnieki nevarētu noskaidrot savas
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nodibināt mantīgās pilsonības diktatūru. Starp citu
kli. Tāpēc ari (galvenā kārtā ir vajadzīga preses
neilgi atpakaļ rakstīja, ka Vācijā līdz šimbijis tāds
likuma grozīšana.
stāvoklis, ka runāja par atklātu fašistisko apvērJa palasāmies «Latvī», tad redzam, ka tur dasumu. Un, lūk, tagad nāk pie priecīga_ slēdziena,
žādi agronomi un tautsaimnieki cenšas pierādīt, ka
ka Vācijā panākta saprašanās, ka Vācijā ar reforLatvijā, lūk, esot grūti laiki tāpēc, ka esot par daudz
īss darba laiks, ka darba laiku vajagot pagarināt, mu palīdzību ievesta stingra mantīgās pilsonības
diktatūra. Mūsu mantīgā pilsonība cenšas panākt
vajagot strādāt 12 stundas; tad tikai iešot labi un
to pašu ari Latvijā, neizdevīgas atklātas sacelšatikai tādā kārtā varēšot izkulties no grūtā 'Stāvokļa,.
nās,
atklāta apvērsuma kārtā grib likvidēt satverTāds ir jūsu lozungs, ka vajaga uzkrāt līdzekļus, ka
smi.
Tagad mēģina par katru cenu grozīt satvervajaga pēc iespējas tapt bagātiem.
smi, panākt mantīgās pilsonības diktatūru reformu
Ja paskatāmies ne tikai šinī nozarē, proti ekokārtā ar likumu palīdzību. Ka tas ir tā, to pierāda
nomiskā laukā, bet ja vispārīgi pasekojam pilsonipēdējo dienu notikumi.
ka
skās preses domām un uzskatiem, tad redzam,
Ņemsim piemēram jautājumu par landesvēripilsonība, mantīgā pilsonība uzbrūk
strādnie^
par I kategorijas zemes piešķiršanu. Iedzistiem,
čībai ne tik vien ekonomiskā laukā, bet grib atņemt '
ļinoties šinī lietā, jāatzīst, ka šis apstāklis nav noari slimo kasēm' valsts piemaksas un par sistemātiski
kritis, tā sakot, no zila gaisa, bet tas ir mūsu valgroza algas rūpniecības uzņēmumos, pie tam ar
dības politikas kursa dabīgas sekas, nākošais sopilnīgu valdības piekrišanu, ar valdības gādību.
etaps uz to, lai iespējami vairāk nostiprinātu
lis,
Visos pēdēji laikā notikušos konfliktos ir iemaisījumantīgās pilsonības pamatus, lai iespējami nostiprisies administrācija, lir konfiscējusi strādnieku; uznātu kapitālistiskās šķiras diktatūru.
Zemes piesaukumus tikai par to vien, ka šajos_ uzsaukumos ir
šķiršana landesvēristiem pierāda, ka mūsu mantīkonstatēts tas bēdīgais stāvoklis, kādā ir nonākusi
gā pilsonība vairs negrib balstīties uz it kā destrādi ietika. Par to šie uzsaukumi tiek konfiscēti,
mokrātiskiem spēkiem, uz vidus šķirām, ka šīs viuzsaukumu izlaidēji, valdes locekļi tiek nodoti tiedus šķiras kļūst zināmā mērā šaubīgas, ka tās sāk
sai un tāpēc vien, ka viņi uzdrošinājušies _apgaismot
jau ieraudzīt, uz kurieni ved šī politika, ka tās jau
to stāvokli, kāds pašreiz valda rūpniecība.
sāk apzināties, ka šī iekārta, kaut ari tā ir it kā
Ja nu tagad strādniecība zināmā ceļā nonākusi
demokrātiska, ir tikai mantīgās šķiras diktatūra, ka
pie tāda stāvokļa, ka ir izkarojusi sev iespēju izšinī iekārtā vidus slāņus: amatniekus, ierēdņus un
dot savu dienas laikrakstu, tad tas mantīgai pilsosīkzemniekus izmanto un izsūc tāpat kā cara laikā.
nībai ir kā dadzis acīs, to viņa nekadaziņa nevar
Es gribētu teikt, ka Bergam ir pilnīga taisnība tanī
pieļaut Šeit tiek ņemti visi likumi, kādi vien sa
ziņā, ka lauku vidusslāņi, darba zemniecība, ir nodabūjami vecos cara laika kodeksos, un tiek laisti
nākuši kapitāla varā. No gala agrārā reforma jau
tiek likvidēta. Ar zemes piešķiršanu landvēristiem
darbā. Ir pat tādi gadījumi, kur par atsevišķa laikraksta izdošanu redaktors sodīts par trim nodarīto grib tikai paātrināt, lai šis kurss ietu ātrāki uz
jumiem. Vienam otram, varbūt, tas izliksies brīpriekšu, lai ātrāk kapitāli uzkrātos, lai ātrāk nodinišķīgi, un viņš nevarēs saprast, kā par vienu izbinātos tieša un atklāta mantīgās šķiras diktatūra.
laistu numuru var sodīt par trim nodarījumiem. Bet
Lai to panāktu, ir jālikvidē strādniecības prese, jātas tā patiešām ir. Vienu lietu ievada it kā par tirierobežo tā, lai viņa nevarētu mobilizēt masas, negošanos ar poligrāfijas ražojumiem, otru lietu ievarētu tām noskaidrot patieso stāvokli un aizkavēt
šo pļanu realizēšanu.
vada par to, it kā izdevniecība neesot pieteikta prefektam, kaut gan šāda izdevniecību pieteikšana neŠī paša ceļa nākošais etaps ir 15. marta senākad nav prasīta, jo te nav nekādas izdevniecības, ta lēmums. Viena daļa pilsonisko juristu grib ieja atsevišķa persona izdod vienreizēju laikraksta
stāstīt, ka ti neesot nekādas sakarības ar politiku.
numuru; trešā lieta tiek ievadīta uz 129. panta paTe, lūk, esot pilnīgi kaut kas ārpus laika un telpas,
mata. Tādā kārtā strādnieks, kurš ir izlaidis tikai
te esot juridisko normu tulkojums. Viņi to pat grib
vienu pašu vienreizēju izdevumu, tiek sodīts it kā
pievest ar cara laika juristu un senatoru ieskatu papar trim nodarījumiem, pret viņu tiek uzsāktas 3
līdzību. Brīnums tiešām, ka mūsu senatori un jurilietas. Tas notiek Latvijā taisni beidzamā laikā.
sti tikai pēc 10 gadiem ir nākuši pie tāda slēdziena.
Tas raksturo tikai to, ka pilsonisko deputātu apKāpēc tad tas nenotika tūlīt? Kur tad tik gudri nu
galvojumi ir tikai acu apmānīšana. Viņi vienkārši iznākuši, ja pēc desmit gadiem var iztulkot likumu
grib iestāstīt, ka šeit nekas ļauns neslēpjas, bet
pilnīgi pretēji vienos un tanīs pat jautājumos. Jājautā, kā tie paši juristi un senatori varēja tiesāt
gan grib it kā kaut ko labu darīt, grozot šo preses
likumu.
strādnieku kustības dalībniekus, ja viņiem nebija
Bet pilsoņu kungi grib grozīt ne tik vien preses
nekādas citas sajēgas, citas likuma iztulkošanas
likumu, grib ierobežot ne tik vien brīvā vārda izprasības. Kāpēc viņi neturas pie cara laika likudošanas iespējamību, bet viņi grib katrā ziņā vēl
miem, netiesā tāpat kā cara laikos. Kāpēc taisni
ko vairāk. To jo spilgti mēs redzam visos pilsotagad senatori nāk ar tādu izskaidrojumu, taisni
niskos izdevumos. Tur vairs nerunā par demokrātagad, kad mantīgās pilsonības uzbrukums ir ietiju, ar kuras palīdzību visus 10 gadus
mānīja
sācies atklāti visā frontē pret strādnieku šķiru. Liestrādnieku šķiru, ka, lūk, demokrātiskā iekārta ir
kas, ka maz būs tādu, kas noticēs, ,ka pie mums
sistēma, ar kuras palīdzību visām sabiedrības šķivalda neatkarīga tiesa, ka valda kāda taisnība, nerām var nodrošināt kaut kādas tiesības un patstāatkarīga no politiskiem apstākļiem. Nav nemaz jāvību. Tagad jau iet tālāk un visos pilsoņu izdevubūt mrksistam vai sociālistam, lai šos jautājumus
varētu izšķirt.
Jau ari Markss teica, ka ikviena
mos atklāti sludina diktatūru, Lūk, ar mūsu pastāvošiem likumiem savu mērķi nevar sasniegt. Tie
jMlsoniskā valdība ar visiem saviem pārvaldes ieesot izdoti aizrautības laikā, tādēļ jāgrozot, jāgrorēdņiem, lai ari cik demokrātiska tā neskaitītos un
zot ari satversme, visa šī iekārta. Pilnīgi dabīgi, nebūtu, nav nekas vairāk, kā buržuju veikalu pārka
jāgroza satversme, lai ievestu ari pārējos favaldītāja. Liekas, ka tagad tāds slēdziens jāgūst
šistiskos likumus; pilnīgi dabīgi, ka par katru cenu
ne tik vien marksistiem, bet ikvienam, kas ir sekojāiznīcina strādnieku prese, kas ir pirmais ierocis
jis mūsu presei, kas ir sekojis mūsu šķiru attiecīpret _ šo nodomu realizēšanu. Pēdējā laikā «Latvis»
bām, kas ir novērojis sabiedriskās attiecības.
ir pārņemts no sajūsmas, ka visas kapitālistiskās
(Dzer ūdeni. Sauciens pa labi: «Ko Jūs tik daudz
valstis cenšas pariet uz fašistisko diktatūru, cenšas
dzerat!») — Es šņabi nedzeru, tāpēc varu dzert
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ūdeni. — Lai to sasniegtu, tad, pats par sevi saprotams, jālikvidē strādnieku prese, jālikvidē brīvais
vārds, jālikvidē viss tas, kas stājas pretim mantīgai pilsonībai viņas diktatūras realizēšanā.

Tāpēc, ka- mēs esam strādnieki un esam šos
dažādos likumus izbaudījuši uz savas miesas visā
pilnībā, mēs ari zinām, ko nozīmē preses likuma
grozīšana. Līdz šim katram strādniekam, kas iedrošinājās izdot kādu laikrakstu, žurnālu vai rakstu
krājumu, bija jārēķinās ar tiesu, bija jārēķinās ar
' cietumu, ar gadiem ilgu sēdēšanu izmeklēšanā.
Vienā otrā gadījumā nonāca pat tik tālu, ka pēc vairāku gadu nosēdēšanas cietumā cilvēks tika atsvabināts kā nevainīgs, — lai iet mājā. Tagad, saprotams, apstākļi ir mazliet savādāki. Kad strādniecībai bija iespējams ievēlēt savus pārstāvjus Saeimā,
tad stāvoklis zināmā mērā ir mīkstinājies, — mīk-

stinājies tanī ziņā, ka nevis laikraksti netiek konfiscēti, netiek vajāti, bet galvenā kārtā tanī ziņā, ka
daudz mazāk strādnieku tiek iebāzts cietuma par
preses lietām, mazāk gadu jāpavada cietuma mūros, mazāk gadu jāpavada katorgā. To pilsoņi negrib pielaist. Viņi par katru cenu grib panākt, lai
tiktu iznīcināti visi tie strādnieki, kas iedomājas viņiem pretim runāt, kas iedomājas, ka strādniekiem
vajadzīgas brīvā vārda tiesības, jo viņiem taču jāražo vērtības, kas uztur sabiedrības _augšgalu, _ ka
strādniecībai vajadzīgs kaut cik no tām tiesībām,
kas rakstītas satversmē. Ja strādnieki to mēģina
izmantot, tad viņus par to liek cietumos un vajā.
Ja ieskatāmies statistikā, ko rāda tās lietas, ko de-

mokrātiskā tiesa ievadījusi pret strādniekiem tikai
par preses lietām, par to, ka viņi iedrošinājušies
pateikt savu brīvo vārdu, pateikt savu neapmierinātību, tad redzam, ka visur tiek piemērotas tas pašas instrukcijas, kuras te šodien mineja _ iekšlietu
ministra kungs, ka, lūk, tur _ uz tādas un tādas partijas lēmuma, uz tādas un tādas instrukcijas pamata
pavēlēts tas un tas; un ja strādnieki kaut koir izdarījuši, ja viņi ir ko iedrošinājušies tam laika, kad
šāda instrukcija ir bijusi vai gatavota, tad to viņiem
tūliņ piemēro. Šīs instrukcijas ir noslēpums, tanīs nekad nevar ieskatīties tas «bruve» pec vaja^
dzības; jā tā ir vajadzīga tada,
_ tad to iztaisa tādu,
ja citāda — tad citādu. Ja kādu strādnieku grib
apcietināt, tad vienkārši pasaka,' ka ir bijusi attiecīga instrukcija, un ka šis cilvēks rīkojies saskaņa
ar instrukciju. Tad, kad es biju Rīgas arodbiedrību centralbiroja loceklis, man pateica, ka, luk, esot
.tāda instrukcija, ka komunistu_ partijas biedriem
vajagot censties iekļūt visas strādnieku organizācijās. Ja es esot bijis mineta_ organizācija, tad es
esot komunists, bet ja vel tāds neesot, tad varot
tāds kļūt Tad piemēro 102. pantu, un ta lieta iet
tālāk. Tagad nu gajda vai 10 gadus, gaida jaunas
instrukcijas, lai varētu uz šī pamata tiesāt.

Ja strādnieks ir izdevis kādu laikrakstu vai bi-

jis arodbiedrībā valdes loceklis, tad viņam piemēro

instrukcijas. Uz šādu instrukciju pamata pastāv visi likumi par strādnieku presi u. t. t. Tiešam smieklīgi noklausīties, ka te daži pilsoņu deputātu kungi
nāk un runā par kaut kādu juridiku, cenšas pieradīt, ka tiesa rīkojas pēc attiecīgiem likumiem. Bet
no otras puses nāk un pasaka, ka tur bijusi tāda un
tāda instrukcija, un ja ta ir bijusi, tad vajaga ņemt
un apcietināt vai nu pilsētas domes locekļus, vai
citus, ja viņi paliek aktīvi, ka tas piemēram nesen
atpakaļ ir noticis Bauska, kur arestēts pilsētas domes loceklis tikai par to, ka viņš iedomājies aizstāvēt bezdarbniekus. Te netiek piemērota nekāda juridika, pat ari cara laika, likumi netiek piemēroti. Vienkārši pasaka, ka, luk, komunisti esot Ie-
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muši, kaviņu partijas biedriem jācenšas iestaties
visās strādnieku organizācijas, un ja tas ta ir, tad
šo organizāciju darbinieki ņemami un bāžami cietumā. Ja mēs tikai vērojam beidzamo dienu arestus, beidzamo mēnešu arestus, tad redzam, ka netiek ievērota nekāda juridika, nav pat politiskas
pārvaldes instrukciju, nav pat tas famozas linijas;
bet vienkārši uzliek Kerenska likumu un pasaka:
tu esi nedrošs, tev vajaga izbraukt. Ja Kerenska
laikā bija tā, ka papriekšu lika izbraukt, un ja neizbrauca, tad saņēma ciet, tad pie mums papriekšu
saņem ciet un pēc tam liek priekša izbraukt. Ta tas
iet viscaur!, tā tas notiek ar presi, ta tas notiekar
strādniecības darbiniekiem. Lai šīs lietas ritētu
gludāki, lai būtu mazāk trokšņa, lai visu nodarītu
pa klusam, ir vajadzīgs iznīcināt strādnieku presi,
vajadzīgs to padarīt nekaitīgu, lai tāda kārta realizētu savus tumšos darbus, lai iedzīvotos, lai par
katru 'cenu izpildītu lozungu — tapt bagātiem.
Bet no otras puses jāsaka: nedomājiet, pilsoņu
kungi, ka ar to jūs sasniegsat savu. Par velti! Jus,

saprotama lieta, strādnieku kustību zināma mēra

apgrūtināsat, jūs padarīsat cīņu grūtāku, smagāku,
varbūt ar lielākiem upuriem. Tas bus, ta sakot,
jūsu nopelns, ka cietumi būs pilnāki, ka ar cietumu
palīdzību jūs nobendēsat vairāk aktivo strādnieku;
bet panākt to, ko jūs domājat, jūs nevaresat nekad.
Strādnieku prese ir pastāvējusi vienmēr, viņa ir
pastāvējusi nelegāli, un nedomājiet, ka tagad jus to
nožņaugsat Par velti! Ja nevarēs izdot strādnieku
laikrakstus atklāti, _ tad izdos tos citādākos veidos.
Nedomājiet, ka strādnieki ar to paliks miera, ka ja
jūs aizžņaugsat viņiem rīkli, tad bus labi, tad jus
varēsat visus savus veikalus nodarīt klusi un ta,
kā jūs vēlaties. Strādnieku presi jus nenožņau.gsat
Nav vēl bijusi tāda valdība pasaule, lai cik melna
tā būtu, kas būtu varējusi iznīcināt strādnieku presi. Strādnieku presi ari jūs nevaresat iznīcināt.
(L Ausējs no vietas: «Ko tad Krievija dara!» —
A. Eglitis no vietas: «Kā tad ir Maskava?»)_ Jus
šeit nosaucat Maskavu; pēc jūsu domam strādnieku prese tur tiek iznīcināta. (A. Eglitis no vietas:

«Visa prese!»)
Kungi, strādnieku presi neviens nevar iznīcināt; bet vienīgi strādnieku valdība ir bijusi ta, kas
ir iznīcinājusi jūsu melno presi, un to ganvar iznīcināt Ja jums nav naudas maisu, tad_ jus vairs
dzīvot nevarat, tad jums vairs nav mērķa, nav
vairs ideju, par ko cīnīties. Kapitālistiskas valstīs,
gāžot feodālismu, ar feodālisma krišanu ..._ (A.
Eglitis no vietas: «Kas ir feodālisms, vai Jus zināt?») Paskataities, tad Jūs redzēsat (A. Eglitis no
vietas: »Lūdzu, paskaidrojiet!») Ja pilsoniskas valdības, gāžot feodālismu, ir attīstījušas progresu, ka
tas piemēram bija Francijā pēc feodālisma gāšanas
(sauciens pa labi: «Kad tas bija! Vai Jus to ari zināt?»), ja tur ir attīstījies ekonomisks progress,
tad mūsu kapitālistiskie tautieši nav_ sasnieguši itin

neko. Visā Latvijas 10 gadu pastāvēšanas laika
jūs neesat neko radījuši, absolūti neko. Visi jūsu
panākumi ir tie, ka jūs mēģināt nožņaugt strādnieku presi, izdodot drakoniskuslikumus, ar visiem
pretlikumīgiem līdzekļiem uzstājaties pret strādnieku kustību. Jūs esat tikai rūpējušies par to, ka
varētu vairāk izsūkt strādniekus, jus neesat spējīgi attīstīt mūsu saimniecisko dzīvi. Kur vien mes
pagriežam acis, visur rēgojas pretim sabrukums un
panīkšana. Tāpat, ko jūs esat izdarījuši . ar ta saukto
dievināto agrāro revolūciju, pareizāki sakot, agrāro
reformu? Vai jūs esat kaut ko devuši saimnieciska
politikā? Vai jūs esat kaut ko tur sasnieguši? Vai
jūs esat sasnieguši kādu progresu šim ziņa? Jums
tikai vajadzīgi līdzekļi un atkal līdzekļi, lai varētu
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atbalstīt savus_ vecsaimniekus, kas jau simtiem tūk-

stošus ir nodzēruši. Viņiem nav pat tik daudz ideju un plānu, lai attīstītu savas saimniecības un reize lai nostiprinātu visas valsts tautsaimniecību. Tāpēc lieki jums runāt par preses nožņaugšanu Krievija vai citur kur. Runājiet labāk par mūsu apstākļiem un atbildiet uz šiem jautājumiem. (L. Ausējs no vietas: _«Kāds tam sakars ar preses likumu?») Tamir tāds sakars ar preses likumu, ka jūs
saimnieciska lauka nespējat vairs neko dot strādniecībai. Strādniecība no jums neko vairs nevar
gaidīt. Visai tautsaimniecībai jūs kā šķira neko
vairs nevarat dot. Lai savu tukšumu un savu izsūkšanas politiku vairāk maskētu, jums vajadzīgs
nožņaugt strādnieku presi.

Ir pareizi, ka jums_ Krievijā nav preses brīvības
Ja jus man uzstādāt tādu jautājumu, tad es
^
gribētu
savukārt jums jautāt: kas tad bija papriekšu Krievija? Vai tur nebija papriekšu kapitālistiskā
iekārta? Vai tur nebija papriekšu kapitālistiskā
diktatūra, kas žņaudza un kara strādniekus tāpat,
ka jus karat un žņaudzat? Atbildiet, vai tā tur nebija papriekšu, un tad es atbildēšu uz jūsu jautājumu. Tapec nemaskejieties ne aiz kaut kādām cēlam frazem, ka jūs it kā _ gribat sabiedrību stabilizēt, atrast normālus apstākļus. (A. Eglitis no vietas: _ «Pasaki, kas ir stabilizācija!») Ja jūs gribat
novērst to, ka vienai otrai atsevišķai personai tiek
darīts pāri, tad tas viss ir blēņas un vienkārši māņi. Aiz šiem māņiem slēpjas vienkārši kaila diktatūra. (L. _ Ausējs no vietas: «To desmit gadus atpakaļ ap šādu laiku runāja!») Jums, pilsoņu kungi,
saprotama lieta, tas ir briesmīgi nepatīkami. Saprotama lieta, Eglīša kungs, ja būtu runa par šefiem — kapiešmaukt lauciniekus, iedodot viņiem
nederīgu seklu, tad tas jums patiktu ļoti labi un nebūtu garlaicīgi. Ja, Eglīša kungs, būtu bijusi runa
par to, vai nevaram vienu daļu laucinieku apvest
ap stūri, piemaisot iekšzemes sēklai klāt ārzemes
seklu, iekšzemes seklu pārdot par ārzemju sēklu,
piemaisīt nezāles un smiltis — tad tas jums būtu
interesanti. Bet kad runāpar to, ka jūs piekrāpjat
lauciniekus, tos pašus cilvēkus, ko jūs it kā aizstāvat, kad aizstāv viņu intereses, tad tas jums nepatīk, tas ir neinteresanti un garlaicīgi. (A. Eglīša
starpsauciens. Starpsaucieni pa labi.) Kungi, neuztraucieties!
(Starpsaucieni.)
Neuztraucieties
un nemeklējiet citu mājas,_bet apskataities, ko jūs
paši darāt, kādi ir jūsu mērķi.
Jums nekas nav
svēts. (Starpsaucieni.) Pasakait, kāds pilsoniskais
deputāts, kas jums ir svēts un neatļauts! Man liekas, ka jums neka tāda nav. (Starpsaucieni.) Jūs
varat apkrāpt lauciniekus, varat darīt, kas jums patīk. Jus varat iztulkot likumus tā vai citādi (starpsaucieni), ka kuru reizi jums tas vajadzīgs.
Priekšsēdētāja biedrs

J. Rancans:

kungs, lūdzu neapvainot deputātus!

Deputāta

J. Balodis (turpina): Uz atsevišķiem deputātiem es to neattiecinu. (Sauciens no vietas: «Uz
sevi pašu!») Es runāju par visu pilsonības spārnu.
Priekšsēdētāja biedrs
nojat Saeimu!
J. Balodis (turpina):

J. Rancans:

Jūs apvai-

Saeimu es neapvainoju.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

Lūdzu tur-

pināt savu runu!

J. Balodis (turpina): Liekas, ka jūs neviens
nevarat pateikt, kas jums ir neatļauts. Jums viss
ir atļauts. Jūs_ varat pieņemt likumu ar 3 gadus
atpakaļejošu speķu, tas jums nav nekas: paņem li-
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kumu krājumu, iztulko likumu pēc vajadzības. Vi spirms nodomā, ko grib sasniegt, un tad piemērof likumu, iztulko, kā tas vajadzīgs. Kamēr mūsu frak-

cija ir šinī Saeima, mēs redzam, kā iet likumdošaVai ir pieņemts kāds likums, kas būtu kaut cik
par labu strādniekiem, vai vismaz vidus šķirām?
Pret šādiem likumprojektiem, kas nāk strādniecībai
par labu, jus sarīkojat lielu karu. Tie esot pretlikumīgi, pretvalstiski u. t. t. Bet kad jums jāatceļ

na.

nodokļi, piemēram, progresīvais ienākuma nodoklis,
tad var pieņemt likumu ar atpakaļejošu spēku, un
tas viss ir likumīgs, valstisks un pielaižams. Tagad jūs gribat nākt un pārmest kaut kādai citai valstij un pieradīt, ka tur ir kas cits. Tas ir pamats
jusu_ politikai, un no tās jūs ārā netiekat. Arvien jo
dziļāk jūs grimstat viņā iekšā, jo vairāk un ātrāk
jus gribat iedzīvoties. Tāpēc jums jāuzliek lielāki
žņaugi strādniecībai, viņas presei. Jūs jau tā iznicināt strādniecību fiziski, iznīcināt viņu cietumos,

mocot viņu nekurinātās kamerās, spīdzinot, nobendējot Ari presi šai strādniecībai jūs gribat iznīcināt, lai viņa nevarētu pateikt neko par sevi. Nemēģiniet šeit liekuļot un kādam iestāstīt, ka jūs gribat_ko labu darīt. Jūs gribat izdarīt to, kas jūsu kabatām nak par labu. Jūsu poltika ir — pildīt jūsu
naudas makus. Nedomājiet, ka jūs strādniecību apspiedisat! Par velti! Strādniecības prese ir dzīvojusi un pastāvējusi arvien, un nedomājiet, ka viņa pie jūsu iekārtas nepastāvēs — saprotama lieta,
daudz grūtākos apstākļos. Jūs cietumus negribat
redzēt pustukšus. Jums gribas viņus piepildīt, jo
tikai tad jūs būsat pārliecināti, ka jūsu policija ir

savu uzdevumu augstumos. (L. Ausējs no vietas:
«Pastāstait par komunistu laikiem, kad cietumi bija pilni!») Jūs tagad ejat vēl tālāk. Jūs ne tikai
apmierināties ar to, ka, lūk, vajadzīgs arestēt strādnieku darbiniekus, sabāzt viņus cietumos. Jūs neatļaujat sapulces, konferences. Jūs gribat rīkoties
ar tīri huligāniskiem paņēmieniem- Tādi paņēmieni
notika svētdien transportnieku izrīkojumā. Vispirms
jau uzkrita tas, ka pēc rīkojuma ielaida tik un tik
lielu skaitu. Vairāk neviens ieiet nedrīkstēja. Līdz
ko sāka runāt par Saeimu, par senāta tulkojumiem,
par landesvēristieim, nāca norādījums no policijas,
ka nedrīkst runāt. Man personīgi pateica, ka par

Saeimu nedrīkst runāt. Pat tik tālu mēs esam sava valstī, ka nedrīkstam nevienā sapulcē runāt par
Saeimu, par senātu, kas pašlaik ir pilnīgs politisks
ierocis valdības rokās, kas darbojas atkarīgi no apstākļiem, pec diktāta. Tāpēc es gribētu nosaukt to
par vēja radītāju. Kāpēc tad šie likumi katru gadu
tiek citādi iztulkoti, kāpēc tie netiek iztulkoti tā, kā
tie raksti? Ja runā par senātu, ja noskaidro stāvokli strādniekiem, tad tas ir aizliegts. Man aizliedza runāt. Kad es pateicu, ka runāšu tikai par
to, ko rakstījuši pilsoniskie laikraksti, tad policisti
izdzina' apmeklētājus no zāles. Kā to lai kvalificē?
«Latvis» pat melo, ka es it kā esot teicis, ka pilsoņu valdība ar policiju noslēgusi līgumu, lai varētu apšmaukt_ lauciniekus ar sēklu. Policiju pavisam nepieminēju, runāju tikai par senātu, par Saeimas darbību, un tikai tāpēc izdzina strādniekus
ar gumijas pipku palīdzību no sapulces. Tas ir likumīgi, tas ir demokrātiski! Ja šie policisti varbūt neķertos pie tādiem huligāniskiem paņēmieniem, tad tos, ķā to teica Arveds Berga kungs attiecība uz 20. janvāra notikumiem, ka policistiem
vajagot izpildīt visus rīkojumus, varētu atlaist. Sekas ir tas, ka policistus viņu maizes tēvi iedresē
arvien vairāk un jau pat nosit cilvēkus. Tā tas
turpināsies ari uz priekšu. Lai to nevarētu noskaidrot strādniecībai, ir vajadzīgs preses likuma grozījums, preses nožņaugšana. Velti, jūs to nekad
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neizdarīsat! Ja jus neļausat strādniecībai izdot
Veļa laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
laikrakstus uz šī likuma_ pamata, tad strādniecība . Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākošā sēde būs rīt,
atradīs citus veidus, ka iziet no šī stāvokļa, un 24. aprilī, pīkst. 10 no rīta ar jau izsludināto dienas
katra ziņa viņa izies ka uzvarētāja.
kartību.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

vel pieteikušies vairāki runātāji.

Pie vārda

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakara.)

PIELIKUMS Ni 1

1

fpie valsts ieņēmumu budžeta tek.

M 6).

Valsts tipogrāfijas budžets. .
A.

Pelna un zaudējumi.
I. Pelņa.

§ I.

Operatīvās dialas

§ 1.

Administrācijas

II.

III sesijas 7. sēde 1929. gada 24. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)

J. Annuss (nacionālais bloks)
Nākošā sēde . .

P. Kalniņš:

105.866.—

Zaudējumi.
atalgojumi

Administrācijas pārvaldes izdevumi

§ 3.

Tīra peļņa valsts ieņēmumos

23.800.—
2.310 —
79.756.—
105.866.—

Kopā

1. Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
?
K- Balodis (darba savienība)

Priekšsēdētājs

Ls

?

§ 2

S a t u r s.

2.

pelņa

B. Kapitāla apgrozījumi.
199

I. I e ņ ē m u m i.
Ap.grrozībias līdzekļi
,

215
222

§ 1.

232

§ 1. Inventāra
§ 2. Materiālu

Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtībā: valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. Referents V. Gulbis. Stājamies
pie budžeta apspriešanas pa daļām. Saskaņā ar mūsu agrāko gadu praksi vispirms nāks apspriešanā ieņēmumu budžets, pēc tā — izdevumu budžets, pie
kam vispirms nāks nobalsošanā pārlabojumi atsevišķās daļās, pēc tam — visa daļa. Līdz ar atsevišķu daļu pieņemšanu skaitīsies par pieņemtiem

61.840.—

II. Izdevumi.
jauniegādāšana
krājumu atjaunošana
Kopā

1.840.—
60.000.—

61.840.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu III daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 111 daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. III daļa vienbalsīgi pieņemta. — IV daļa —

valsts kontrole.
Tek n°
7.

ari pielikumi pie daļām. Pēc visu daļu pieņemšanas nāks nobalsošanā budžets visumā ar kopsumu.

(IV.
§ 43.

Valsts kontrole.

Valsts ēkas.
1. Valsts ēku

izīrēšana

Vārdu neviens nevēlas?

4.572.—)

Nobalsošanā nāk kār-

tējo ieņēmumu IV daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
Vai būtu kādi iebildumi pret budžeta pieņemšanas
pret IV daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
kārtību? Iebildumu nav. Šī kārtība pieņemta.
Nav. IV daļa vienbalsīgi pieņemta. — V daļa — ār„
A. Kārtēji ieņēmumi. I daļa—Valsts Prezidents. . lietu ministrija.
(I.
1.

Ls

§ 43.

Valsts

izīrēšana.

§ 63. KapitaJu augļi
§ 81. Izdevumu atmaksas.
1. Ordeņi un to piederumi
I

Kopā

daļai

Iebildumu pret I daļas pieņemšanu nav?
pieņemta. — II daļa — Saeima.
(II.
§ 58.

5.

5. Izdevniecības
§ 86. Ziedojumi
Kopā

A.

Centrālā

§ 16.

Konsulārās

nodevas

5.900.—?

9.

§ 17.

Pases un uzturas apliecības.
1. Ārzemju pases

6.750.—
17.970.—)

I daļa

1.000.— '
200.—
daļai

6.

§ 53.

Ministru

kabinets.

Rūpniecības uzņēmumi.
4. Valsts tipogrāfija, (pielikums Nir.

20.000.—

10. § 43.

Valsts ēkas.

11.

1. Valsts ēku izīrēšana
Kustamas mantas pārdošana

§ 67.

12. § 81.

§ 90.

23.200.—
100.—

Izdevumu atmaksas,
2.
3.

14.

1.300.—

Telpu apkurināšana
Atmaksājami pabalsti

Neparedzētiieņēmumi
Kopā

5.100i—
3.000.—

1.600.—?
200.—

9.900.—
500 —

500.—
55.500.—

centrālai iestādei

1.200.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu II dala. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret II daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. II daļa vienbalsīgi pieņemta. III daļa — ministru kabinets.
(III.

iestāde.

4. Automobiļu eksploatacija
?
20. Dažādas atmaksas
13. § 85. Valsts kontroles . uzrēķini

Saeima.

II

ministrija.

8.

Dažādi uzņēmumi.

4.

Ārlietu

5.320.—

ēkas.

1. Valsts eku
2.
3.

(V.

Valsts prezidents.

Tek M

B. Pārstāvības ārzemēs.
15. § 16. Konsulāras nodevas
16. § 17. Pases, un uzturas apliecības
17.

§ 28.

18.

§ 43.

1. Ārzemju pases
Dažādas atlīdzības.

5.
19. § 90.

Blankas

un

164.000.—

formulāri

Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana
Neparedzēti ieņēmumi
Kopā pārstāvībām ārzemēs

79.756.—

Kopā V

552.500.—

daļai

15.700.—
53.200.—

14.600.—
800.000.—
855.500.—).

Latvijas
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Republikas

III

Saeimas
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Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu V daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret V daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. V daļa vienbalsīgi pieņemta. — VI daļa — tieslietu ministrija.
(VI.

TiesKetu
A.

Tek. Ni

20.

§ 18.

Ministrija.

Sūdzības lietu nodevas
Notāru,
mākleru un

privatadvokatu

Ls

1.400.000 —

5.000.— 1.405.000.—
devas
§ 24. Dažādas nodevas.
4. Kanclejas un aktu nodevas
4.O0O.—

22.

§ 43.

23.

1. Valsts ēku izīrēšana
§ 67. Kustamas mantas pārdošana

24.

§ 81.

5.
20.

apkurināšana
Telpu
apgaismošana

35.
36.

§ 58.

§ 67.
§ 81.

.

bēgļu
transporta
Nr. 3)
205.881.—
Kustamas mantas pārdošana
4.000.—

26.

§ 83. Konfiskācijas.

27.

§ 90.

Izdevumu

atmaksas.

Automobiļu, motocikletu

un šoferu pārbaudīšana
26. Būvmateriālu un ierīču
pārbaude
37.

§ 82.

38.

§ 83.

39.

§ 90.

Naudas sodi.
2. Administratīvi uzlikti
Konfiskācijas.

h.

Emigrantu

ieņēmumi

daļai

Mi 28 ud izdevumu

budžeta tek.

Mi 434).

Cietumu

uzņēmumu

B.

§ 1.

(VIII.
A.
§ 58.

42.

§ 43.

5. Blankas un formulāri
Valsts ēkas.

43.

§ 54.

1. Valsts eku

' 45.

§ 43.

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu VI daļa. Lūdzu pacelties tos,kas ir
pret VI daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. VI daļa vienbalsīgi pieņemta. — VII daļa —
iekšlietu ministrija.

46.

§ 55.

47.

§ 81.

1.500.—

skolu

veikals

departamentam

Iekšlietu ministrija.
Administratīvais departaments.

Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iznomāšana
Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana
Lauksaimniecības uzņēmumi.
3. Izglīiības ministrijas skolu saimniecības (pielikumi Nr. Nir. 6 un 7)
Izdevumu atmaksas.
10. Dažādi darbi
Kopā pamatskolām

(VII.

D.
48.

apliecības.

pases

izīrēšana

3.317.—
4.917.—

C. Pamatskolas.

32.100.—)

Ārzemju

100.—

Tirdzniecības uzņēmumi.
2. Mācības līdzekļu nodaļas
(pielikums Nr. 5)
Kopā

32.100.—

Kopā

Iekšzemes pases

'1.fltOO.—

Skolu departaments.

Dažādas atlīdzības.

§ 42.

1.

Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības

§ 28.

44.

2.

ministrija.

41.

Izdevumi.

un uzturas

Izglītības

Izglītības ministra sekretariāts.

31.012.—
151.941.—

4.100-—
28.000 —

Pases

4.140.—)

jauniegādāšana.

50.619.—

233.572.—

4.140.—

la — izglītības ministrija.

B.

§ 1. Jaunbūves un pārbūves
§ 2. Inventāra jauniegādāšana

A.

.

Izdevumi.

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk kārtējo ieņēmumu VII daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret VII daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. VII daļa vienbalsīgi pieņemta. Vili da-

Zaudēju-mi.

I. Ieņēmumi.
pamatkapitāls

'apgrozījumi.

Apgrozības līdzekļi.

Inventāra

7.470.—

Ieņēmumi.

II.

Kapitāla apgrozījumi.

II.

Kapitāla
I.

233.572.—

§ 1. Administrācijas latafeoļumi
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi "
§ 3. Tīra pelņa valsts ieņēmumos
Kopā

Papildu

B.

24.317.—
1.950.—
205.881.—
239.618.—

Kopā

40.

daļas pelna
II.

Tīra peļņa valsts ieņēmumos

budžets.

I. Pelņa.
Operatīvās

^

§ 4.

Peļņa un zaudējumi.

A.

239.618.—

§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi
§ 3. Saimniecības izdevumi
.

§ 1.

PIELIKUMS Mi 2
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

"

§ 1. Operatīvās daļas peļņa
II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi

Cietumi.

85.417 —
237.358.—
2.260.908.—

500.—
11.000.,—
1.360.916.—

Pelņa un zaudējumi.
T. P e 1 ņ a.

2.023.550.—

Arestantu darbi
Kopā cietumiem
Kopā VI daļai

6O.OO0.—

un bēgļu transporta nodalās budžets
A.

10.000.—
40.000 —

29.

sodi

PIELIKUMS Mi 3

525.000.—

Dažādi uzņēmumi.
6. Cietumu uzņēmumi (pielikums Nr. 2) 151.941.—

3.000.— 35.000.—

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 34).

5.000.— 30.350.—

28. § 58.

32.000.—

Dažādas konfiskācijas

Neparedzēti

Kopā VII

25.000.—
200.—

2. Dažādas konfiskācijas
Neparedzēti ieņēmumi
Kopā ministrijai

§ 17.

(pielikums

nodala

25.

150.—

Tiesu izdevumi
Dažādas atmaksas

192

Dažādi uzņēmumi.
4. Emigrantu
un

un

§ 82. Naudas sodi.
3. Tiesas uzlikti sodi

30.

24. aprilī

Ls

34.

9.0O0.—
200.—

23. Ekspertīzes

§ 1.

gada

Tek. Mi

Izdevumu atmaksas.

§ 87.

1929.

Valsts ēkas.

2.

§ 1.

sēde

2.

no-

21.

25.

7.

ministrija.

Tiesu nodevas.
1.
2.

sesijas

49.

320.—

17.340.—
700.—
. 19.736.^-

Vidusskolas.

§ 28.

Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas
§ 43. Valsts ēkas.

399.600.—

1. Valsts eku izīrēšana
Kopā vidusskolām

353.000.—
3.000.—

7.358—
406.958.—

3.
31.

32.
33.

§ 24.

§ 42.
§ 43.

Ārzemnieku uzturas apliecības
635.000.— 991.000.—
Dažādas nodevas.
1. Adrešu galda nodevas
8.000.—

1.376.—

6. Pavalstniecības nodevas 20.000.—
Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecības iznomāšana
Valsts ©kas.
1. Valsts ēku izīrēšana

E. Arodskolas.
Dažādas atlīdzības.

50.

§ 28.

28.000.—

51.

§ 43.

225.—

52.

§ 81. Izdevumu atmaksas.
10. Dažādi darbi

1. Mācības naudas
Valsts ēkas.

213.860.—

1. Valsts ēku izīrēšana

25.310.—

18.—
25.—

Kopā arodskolām

213.893 —

14. MAI192S

Latvijas

193

Republikai

111

Sa e i m a s

Tek. Mi

sesijas

§ 25.

Dažādas

B.

§ 28.

§ 1.

Mācības naudas
114.960 —
Q. Latvijas universitāte.
Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas
1.114.400.—
5. Blankas un formulāri
15.800.— 1.130.200.—

§ 43.

Valsts ēkas.
1. Valsts ēku

56.

§ 54.

Tirdzniecības uzņēmumi.

§ 55.

3. Universitātes aptieka (pielikums Nr. 8) 8.00<3.—
Lauksaimniecības uzņēmumi.

4.
58.

§ 58.

izīrēšana

5.
7.

A.
§
§ 1.

59.

60.

§ 81.

400.—

II. Izdevumi.
jauniegādāšana

400.—

1.

Peļņa un zaudējumi.

I. Pelņa.
Operatīvās daļas peļņa
Tīra

15.007.—

II. Z a u d ē\ u m i.
peļņa valsts ieņēmumos
B. Kapitāla apgrozījumi.

1.200.—
18.630.—

62.

§ 1.
§ 2.
§ 3.

materiāli 7.360.—

1.179.421.—

Inventāra

7.20O'.—

Jaunbūves, un pārbūves
Meliorācija
Kopā

Dažādas atlīdzības.

§ 43.

1. Mācibas naudas
5. Blankas un formulāri
Valsts ēkas.

PIELIKUMS Mi 7

63.

260.— 61.960 —

65.

12.550.—

§ 1.

Blankas un formulāri

223.— 26.723.—
§ 1.
40.—

§ 58.

§ 58.

§ 1.

§ 58.

5.
70.

§ 90.

, 72.
73.

biem

74.

ieņēmumi
Kopā

valsts atrķivam

Valsts

bibliotēka.

§ 43.

5. Blankas um
Valsts ēkas.

§ 90.

10.—

formulāri

Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības

1.926.—

daļai

Tīra peļņa valsts ieņēmumos

3.0O0.—

3.003.—
8.003.—
23.474.—

Kopā
B.

Kapitāla apgrozījumi.

§ 1.

Apgrozības līdzekļi
II. Izdevumi.

3.00O.—

§ 1.

Inventāra jauniegādāšana

3.000.—

PIELIKUMS Mi 9
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 57 un izdevumu budžeta tek.
Mi 210).

Universitātes Vecauces fermas saimniecības
A.
§ 1.
§ 2.

budžets.

Peļņai un zaudējumi.

I. Peļņa.
daļas peļņa
Piemaksa par pētīšanas un studentu apOperatīvas

§ 1. Administrācijas atalgojumi
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi

28.601 —

3.790 —
3-317.—
35.708.—

Zaudējumi.
Administrācijas atalgojumi.

28.737.—
2d.632.—

Kopā

.35.708.—

Tīra pelņa valsts ieņēmumos
Kopā

9.468.—

mācības darbiem

Operatīvās dtaiļias pelņa
II. Zaudējumi.

birojā, Rīga, Saeimas laukumā

§ 4.

50.—
3.016.—
2.048.334. ^

Mācības līdzekļu nodaļas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

Krājumā Saeimas stenograriskā

Administrācijas pārvaldes izdevumi
Studentu apmācības izdevumi'

40.—

PIELIKUMS Mi 5
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 43).

§ 3.

§ 2.
§ 3.

I. Ieņēmumi.

1.000.—

Kopā VIII

§ 1.

II. Zaudēju m i.
Administrācijas atalgojumi

1.010—

1. Valsts eku izīrēšana

Neparedzēti ieņēmumi
Kopā valsts bibliotēkai

Kopā

§ 1.

20.471.—
3.003.—
23.474—

,

.

300.—

Dažādas atlīdzības.

§ 58.

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvas daļas peļņa
§ 2. Piemaksa par studentu apmācības dar-

:'

1.000.—

tek.

Universitātes aptiekas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

400.—

mākslas muzejs.

8 28.

800.—
PIELIKUMS Mš 8

muzejs.

Izdevniecības

N.

71.

800.—

II. Izdevum i.
Inventāra jauniegādāšana

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

56.—

uzņēmumi.

Neparedzēti

2.333.—

Mi 56 un izdevumu budžeta
Mi 210).

Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības
Dažādi

ieņēmumos.

I. Ieņēmumi.
Papildu pamatkapitāls

28.163.—

M. Valsts arķivs.
69.

valsts

2.333.—

Kapitāla apgrozījumi.

valde.

K. Valsts vēsturiskais
Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības.
Valsts

peļņa

Tīra

1.400.—

§ 58. , Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības

L.
68.

Pieminekļu

tek.

Peļņa.

Operatīvās daļas peļņa
II. Zaudējumi.
B.

§ 58.

J.

67.

§ 1.

26.500.—

Kopā mākslas akadēmijai
66.

I.

74.510.—

Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības
§ 81. Izdevumu Sjtmaksas.
'9. Keramikas ražojumi

budžeta

Ropažu meiteņu kolonijas saimniecības budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

akadēmija.

§ 28. Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas
5.

64.

Mi 16 un izdevumu
Mi 434).

61.700.—

1. Valsts ēku izīrēšana
Kopā Latvijas konservatorijai
Mākslas

2.630.—
10.000.—
19.880.—

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

§ 28.

I.

19.830.—

Kopā
II. Izdevu m i.
jauniegādāšana

H. Latvijas konservatorija.
61.

15.007;—

I. Ieņēmumi.
*
§ 1. Inventāra realizēšana
§ 2. Papildu pamatkapitāls

Izdevumu atmaksas;.
Kopā Latvijas universitātei

līdzekļi

kļavas nepilngadīgo kolonijas saimniecības budžets.

22.140.—

femeginājumu
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PIELIKUMS Mi 6

Universitātes Vecauces mežniecība (pielikums Nir. 11) 5.704 —
Izdevniecības
3.000.—

Analizēs un

24. aprilī

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 46 un izdevumu budžeta tek.
Mi 434).

Universitātes fermas (pielikumi

Universitātes seruma stacija
(pielikums Nr. _ 12)
1.300 —
8. Botāniskais» dārzs (pielikums
Nr. 13)
814.— 1)0.818.—
§ 67. Kustamas mantas pārdošana
100.—
8.

gada

Kapitāla apgrozījumi.

Apgrozības

§ 1. Inventāra

800 —

Nr. 9 un 10)
Dažādi uzņēmumi.

3.

1929.

I. I e n ē m u m i.

atlīdzības.

55.

57.

sēde

Ls

1

54.

7.

Mazākuma tautību skolu virsvalde.

F.
53.

111

50.369.—

II.

§ 1.
§ 2. . Administrācijas pārvaldes izdevumi
§ 3. Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi
§ 4. Tīra peļņa valsts ieņēmumos
Kopā

7.610.—
1.105.—
21.632.—
20.022.—
50.369.—
7

Latvijas

195

Republikas

III

Saeimas

III

sesijas

7.

sēde

1929.

gada

24.

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 58 un izdevumu budžeta tek.
Mi 434).

Ieņēmumi.

§ 1. Uzņēmuma inventāra realizēšana
§ 2. Piemaksa
pētīšanas un studentu apmācības inventāra jauniegādāšanai
§ 3. Papildu pamatkapitāls
Kopā

II.

1.900.—

A.

4.620.—

I. Peļņa.
§ 1. Operatīvās daļas peļņa
II. Zaudējumi.
atalgojumi
§ 1. Administrācijas
§ 2. Admurtsitracijas pārvaldes Uzdevumi

16.300.—

Izdevumi.

Kopā

10.410.—

§ 3.

B.

22.820.—
§ 1.

§ 1.
§ 2.

I. Peļņa.
Operatīvās daļas peļņa
Piemaksa
par pētīšanas
apmācības darbiem

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

7.800.—

§ 1.

I. Pelņa.
Operatīvās daļas peļņa

§ 2.

Piemaksa .piar (pētīšaniais
apmācības

budžets.

1.014.—

un

studentu

darbiem

2.118.—

II.

17.208.-

Zaudējumi.

Tīra

B.
§ 1. Papildu

22.800.—

§ 2.

2.000.—

II.

§ 1.
§ 2.

8001.—
20.000.—

22.800.—

24.560 —

Kopā

7.574.—
32.134—

Zaudējumi.

Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi'
Pētīšanas un studentu apmācības iz^

devumi

16.086—
2.770.—

ieņēmumos

B.

I.

Ieņēmumi.
pētīšanas un studentu

inventāra jauniegādāšanai

Papildu pamatkapitāls

Kopā
II.

§ 1. Uzņēmuma

4.600.—
12.245.—
16.845.—

Izdevumi.

(IX.

inventāra

jauniegādāšana

500.—

§ 3.

Eku pamatremonti

§ 4.

Jaunbūves)
Kopā

5.30O.—
6.445.—
16.845.—

2.400.—
4.900.—)

Nobalsošanā nāk kār-

Finansu

ministrija.
Ls

a.

Valsts saimniecības departaments.
Naudas kapitālu nodokļi.
5. Vinnestu nodoklis

75.

§ 2.

76.

§ 10.

Apdrošināšanas nodokļi

77.

§ 21.

Rūpniecības un tirdzniecības nodevas.
1. Izgudrojumu patentu iz-

sniegšana

2.000.—

800.000.—
15.750.—

Zīmējumu,
modeļu un
Pireču zīmju reģistrēšana
29.750.—
3. Dārgmetālu pārbaudīšana 100.000.—
4. Mēru un svaru pārbaudīšana
48.750.—

2.

78.

§ 28.

79. § 32.

Dažādas atlīdzības.
5. Blankas un formulāri
Linu monopols (pielikums Nr. 15)

194.250

100.—
1.000.000.—

80. § 43. .Valsts ēkas_.
81.

Pētīšamasi un studentu apmācības Art- i
ventara jauniegādāšana
4.600.—

2.500.—

Tek. Mi

32.134.—

ap-

2.400.—?
4900.—

Uzņēmuma inventāra jauniegādāšaina
Pētīšanas un studentu apmācības ihvemtlairia jauniegiādiāšariia

Vārdu neviens nevēlas?

Kapitāla apgrozījumi.

Piemaksa

2.500.—

tējo ieņēmumu Vili daļa. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret Vili daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Vienam balsojot pret, kārtējo ieņēmumu Vili daļa pieņemta. — IX dala — finansu ministrija.

5.704.—
Kopā

Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.
pamatkapitāls,

Kopā

7.574—

peļņa valsts

814—

7.014.—

Piemaksa pētīšanas un studentu apmācības ijn.veutara jauniegādāšanai
Kopā
II. Izdevumi.

studentu
'

valsts ieņēmumos

Kopā

800.—
20.0O0.—
220.—

Pelņa.

darbiem

6.000.—

peļņa

1.780.—

un zaudējumi. '

pētīšanas un

200.—

devumi

Izdevumi.

par

6.0O0.—
7.014 —

Kopā

§ 3.

apmācības

§i 2.

saimniecības

un zaudējumi.

7.800.—.

Ieņēmumi.

Operatīvās daļas peļņa

mācības

dārza

I.

§ 2. Piemaksa

§ 2.

Pelna

Kapitāla apgrozījumi.

I.

§ 1.

A.

860j—

Universitātes Vecauces mežniecības saimniecības budžets.

Tīra

Universitātes botāniskā

Administrācijas pārvaldes izdevumi
Pētīšanas un studentu apmācības. iz-

Peļņa

13.300.—

PIELIKUMS Mi 13
(pie valsts izdevumu budžeta tek
Mi 210).

6.440.—

PIELIKUMS Mi 11
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek
Mi1 8 un izdevumu budžeta tek.
Mi 210).

§ 4.

1.300.—
12.000—

Pamatremonti

17.208.—

§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības inventāra rjauriiegādiāšanai
§ 3. Eku pamatremonti'
Kopā

§ 1.
§ 2.
§ 3.

§ 2.

§ 1.
§ 2.

II.

§ 1.

13.800.—

studentu

Uzņēmuma inventāra realizēšana
Piemaksa pētīšanas un studentu apmācības inventāra jauniegādāšanai
Papildu pamatkapitāls
Apgrozības līdzekļi
Kopā

A.

pamatkapļitals

9.408.—
un

Administrācijas .pārvaldes izdevumi
Pētīšanas un studentu apmācības izdevumi
Tīra peļņa valsts ieņēmumos
Kopā
B.

Papildu

Kopā

II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi

§ 4.

Kapitāla apgrozījumi.

II. Izdevumi.
§ 1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana

zaudējumi.

Kopā

§ 2.
§ 3.

tek.

Rāmavas fermas saimniecības budžets.
un

1.300.—
2.160 —

I. Ieņēmumi.

PIELIKUMS Mi 10

Pelua

600.—

26SH1—

Kopā

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

A.

2.160.—

Tīra peļņa valsts ieņēmumos

4.620.—
7.790.—

Mi 57 un izdevumu budžeta
Mi 21U).

seruma stacijas saimniecības budžets.
Peļņa un zaudējumi.

Universitātes

22.820.—

§1. Uzņēmuma inventāra jauniegādāšana
§ 2. Pētīšanas un studentu apmācības inventāra jauniegādāšana
§ 3. Eku pamatremonti

Universitātes
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PIELIKUMS Mi 12

B. * Kapitāla apgrozījumi.
I.

aprilī

§ 53.

1. Valsts eku izīrēšana
Rūpniecības uzņēmumi.

3.

Valstspapiru spiestuve

4.

(pielikums Nr. 14)
Liepājas kara ostas darb-

nīcas
5.

Jūgtos elektrības
mums )

100.071.—

207.452.—

1.—
uzņē-

1.— 207.454.

—
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Tek. Mi

82.

83.

§ 61. Valsts

III

Lļļ

kredītiestādes.

1. Emisijas banka
3.371.918 —
2. Zemes banka
85.683.—
3. Hipotēku banka
49.077.— 3.506.678.—
§ 62. Valsts vērtspapīru portfelis.
1. Kīlu_ zīmju _ augļi
1.272.000.—
2. Pārējie ieņēmumi
l.OOO'.OOO.— 2.272.000 —

84.

§ 75.

, 85.

§ 81.

Iekšējie aizņēmumi.
Izdevumu atmaksas.
3. Atmaksājami pabalsti
4. Automobiļu
ekspluatācija
20. Dažādas atmaksas

1.200^-

400.—

104900.—
106.500.—
§ 84. Bezmantinieku manta
12.000.—
§ 90. Neparedzēti ieņēmumi
21.239.—
Kopā valsts saimniecības departamentam
8.242.292.—

88.

§

90.

§

_b. Nodokļu departaments.
Ienākuma nodokļi.
1. Progresīvais ienākuma nodoklis.
4.000.000.—
|2. Naudas kapitālu nodokļi.
1. Rrocentpapiru kuponu
nodoklis
15.000.—
2. Dividendu nodoklis
200.000.—
3. Noguldījumu augļu nodoklis
275.000.—
4. Speciālo tekošo rēķinu
nodoklis
25.000.—
515,000.—
3. Nekustamas mantas nodokļi. '
1. Nodoklis no lauku

nekustamas^

mantas

700.000.—

92.

Nodoklis no nekustamas mantas pilsētās 1.700.000.—
3. Atsavināšanas nodoklis un 1% pamatnodoklis
1.601.000.— 4.001.000.—
§ 4. Mantojuma un dāvinājuma nodoklis
5OŪ.0O0 —
§ 6. Tirdzniecības un (rūpniecības nodokļi.
1. Pamatnodoklis
675.000 —
2. Papitdinodoklis
3.900.000.—

3.
93.

§ 7.

Apgrozījumu nodoklis

(traktieru u. t. t.)
150.000.— 4.725.000.—
Ārkārtējas peļņas- nodokļi.
1. Vērtības pieauguma nodoklis
120.000.—
ZīmognodokHs.
1. Zīmēs
5.500.000.—

94.

§ 8.

95.

2. Naudā
§ 12. Akcize.
.

3.000.000.—

1.
2.

Spirts
Liķieri

3.
4.

Vīni
325.000.—
Alus, porters un iesala

5.

kvass
Medus dzērieni

6.

Bezalkohola

7.
8.

Raugs
Tabaka

500.000.—

§ 13.

4.

100.

3.

sodi

45.000.—

2. Dažādas konfiskācijas
Neparedzēti ieņēmumi.
Kopā nodokļu departamentam,

105.

2.000.—
2.000.—
68.575.200.—

c. Muitas departaments.
§ 11. Muitas nodokļi.
1. Ievedmuita
45.200.000.—
2. Izvedmuita
5.000.000.—
3.

106. § 20.

Muitās kanclejas

nodoklis
Muitas nodevas.

720.674.— 48.920,674.—

1.

Preču uzglabāšanas
maksa

412.000.—

2.

Privātu noliktavu
uzraudzības maksa

50.000.—

3.

107.

Darbinieku komandējumu maksa
4. Plombas, šņores un >
'
citi materiāli
§ 28. Dažādas atlīdzības.
5. Blankas un formulāri

108. § 43.

Valsts ēkas.

109.

§ 58.

1. Valsts ēku izīrēšana
Dažādi uzņēmumi.

110.

§ 67. Kustamas mantas pārdošana
§ 81. Izdevumu atmaksas.
14. Sludinājumi un
izsoles
20. Dažādas atmaks/as

5.
111.

112.

§ 82.

113.

§ 83.

§ 90.

50.000.—
'

8.000.—
195.000.—

300.—
600.—

1.500 —
2.000.—

un

Konfiskācijas

70.000.—

kon-

trabandas lietas
Neparedzēti ieņēmumi

10.000.—
12.600.—

Ostu un iekšējas satiksmes tonažas nodevas
1. Kuģu nodeva
370.000.—
2. Loču nodeva
140.500.—
3. Stederu nodeva
1.600.—
4. Svaru nodeva
1.198.000.—
5. Bāku nodeva
575.500 —

6.

Ledlaužu nodeva

9.

Ostas kuģu
pluatācija

41.000.—

10.

Ostu ierīkojumu

11.

lietošana
Kuģu akti

15. Udenceļu

117.

§ 28.

130.000.—
un

118.

§ 42.

nodeva

5.000 —
4.600.—

1.000.—
130.000.— 2.897.200.—

Dažādas nodevas.
4. Kanclejas un aktu

nodevas
Dažādas atlīdzības.
1.
5.

602.500.—

300.000.—

eks-

13. L-aiivu reģistrēšana
§ 24.

49.862.674.—

Jūrniecības departaments.

dokumenti
12. Tirdzniecības kuģu

116.

3.500 —

kon-

trabandas sodi
Konfiskācijas.

Kopā muitas departamentam
§ 22.

642.000.—

Naudas sodi.

1.
114.

130.000.—

Izdevniecības

1. Muitas

Mācības naudas
Blankas un formulāri

600.—
3.100.—

1.242.—

4.342 —

Valsts zemes.

1. Zemju un saimniecību
2.

75.000.—

20.000.—

27.500.000.—

iznomāšana
Zvejas
tiesību

iznomāšana

35.000.—

103.—

35.103.—

119.

§ 43. Valsts ēkas.

1. Valsts ēku izīrēšana

66,400.—

120.

§ 54. Tirdzniecības uzņēmumi.
4. yalsts kuģi

85.890.—

121.

§ 58.

for-

mulāri
§ 31. Spirta
un
degvīna
monopols {pielikums
Nr. 16)

20.000.—
25.000—

§ 90.

flagas patenti um kuģu
izmērīšana

§ 28. Dažādas atlīdzības.

Blankas uti

uz-

likti sodi
Tiesas uzlikti

19.700 —

104.

400,000.—
150.000.— 17.498.000.—

&00O—
nelieto kā dzērienius_
450.000.—
§ 19. Rakstu nodevas
§ 21. Rūpniecības un tirdz-

5.

Administratīvi

5.000.—

Konfiskācijas.

250.000.—

niecības nodevas.
5. Tvaika katlu uzrau;
dzība
99.

2.

2.700'.—
12.000.—

§ 83.

115.

žotavas un tirgotavas 320.000.—
Tabakas, čaulīšu un sērkociņu fabrikas un tirgotavas
270.000.—
Naftas produktu fabrikas
6.500—
un noliktavas
Fabrikas spirta izstrādājumiem, kurus
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Izdevumu atmaksas.

103.

Patentu nodokļi.
1. Dzērienu un raugā ra-

3.

98.

102.

550.000.—
12.000.000.—

28O.O0O.—

24 aprilī

Nodokļu piedzinēju
atalgojumi
20. Dažādas atmaksas
21. Zīmogmarku dzēšana
§ 82. Naudas sodi.

500.000.—

10. čaulītes

gada

13.

2.300.000.—
3.000.—

dzērieni

1929.

Ls

§ 81.

d.

200.000.—

11.
13.

2.

97.

101.

40.000.—

Sērkociņi
Citi apgaismošanas
produkti
14 Smēreļļas
'
15. Tēja

96.

8.5OO.000

sēde

Tek. Mi

1.

2.

91.

7.

20.000.—

86.
87.

89.

sesijas

Dažādi'uzņēmumi.
5.

Izdevniecību

izdevumi

1.500—
7*

'

m
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Kcpi.t

kas

III

Saeima:-

Ls

Tek. Mi

122.

§ 67. Kustamas mantas pār-

123.

§ 81.

2.500 —

došana
124.

, III

Izdevumu atmaksas.
15. Ostu ierīces
§ 82. Naudas sodi.
2. Administratīvi uzlikti
naudas sodi

125. § 90.

Neparedzēti ieņēmumi.
Kopā jūrniecības departamentam
Kopā IX daļai

50.000 —

2.000.—
2.300.—

3.146.745.—
129.826,911.—

PIELIKUMS Mi 15
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 79).

Linu monopola nodaļas budžets.
A. Peļņa un zaudējumi.

I. Peļņa.
§

1.

Opeirativās daļas peļņa

§

1,

II. Zaudējum i.
Administrācijas atalgojumi

§

2. Administrācijas

pārvaldes izdevumi

§ 3. Saimniecības izdevumi
§ 4. Pabalsti linu kultūras pacelšanai
§ 5. Tīra peļņa valsts ieņēmumos
Kopā

1.182.437.—
94.062.—

21.720.—
4.3001—
62.355.—
1.000.000.—
1.182.437.—

sesijas

7.

sēde

1929.

gada

24

aprīli
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Mums jau bija pazīstama lieta, ka mušu turīgās
aprindas nebija apmierinātas ar tiem nodokļiem, kas
patlaban uz viņām gulstas, un tapec jau labi sen ir
atskanējušas balsis par to, ka nodokļu nasta šīm tu^
rīgām aprindām būtu samazināma, bet līdz pašam
neatrada
dzirdīgas
ausis.
pēdējam laikam šī prasība
Tomēr pēdējais un ari iepriekšējais gads,_ sakara ar
zināmām neveiksmēm mušu saimnieciska dzīve ir
radījis zināmu atbalsi un Nezīmējis ari prakse jaunu
virzienu nodokļu samazināšanas ziņā.
Jau pašā šīs valdības sākumā ministru prezidents bija turējis par vajadzīgu prese sevišķi uzsvērt, ka tagadējais budžets irjpar smagu, ka tas ir
par lielu un ka valdībai jādomā_ par ta samazināšanu. Un viņš ne tikai bija atzīmējis šo vajadzību, bet
devis pat ari solījumu sabiedrībai, ka 1929./30. gada
budžets tiks sabalansēts uz 120.000.000 latu. Protams, ka solījumus dot vieglāki rteka itos pildīt, kapec
ari izrādījās, ka šis solījums ir palicis gaisa jkarajoties. Ja nu šeit finansu ministris sava runa šoreiz ir
centies zināmu vainu par to, ka budžets ir lielāks neka
iepriekšējā gadā, uzvelt ari Saeimai, tad tas ir nepa-

reizi, jo Saeima šoreiz budžetu nav paaugstinājusi.
Paaugstinājums, kas ir noticis, ir izdarīts, patiesību
5.250,—
sakot, uz valdības priekšlikumu jeb, vel labāki sakot, izlabojot valdības pielaistās nelikumības. Divi
5.250.—
miljoni latu lielais pieaugums, kas ir radies budžeta
? PIELIKUMS Mi 14
viņa
caurskatīšanas laikā budžeta komisija, ir mušu
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 81).
jaunā 30 miljonu latu lielā zviedru aizņēmuma proValsts papīru spiestuves budžets.
centu sumas nomaksa, ko valdība nebija budžeta
A. Peļņa un zaudējumi.
paredzējusi, bet kas jāizdara jau šinī gada, jo saI. Peļņa.
skaņā ar budžeta likumu visi paradu maksājumi, ka
§ 1. Operatīvas daļas peļņa
266.459.—
ari parādu procentu maksājumi ir jāuzņem budžeta.
II- Zaudējumi.
Tāpēc ari šī suma bija jāuzņem budžeta, untikai sa§ 1. Administrācijas atalgojumi:
50.721.—
karā ar to budžets Saeimas komisija bijajapaaugsti8.286,—
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi
na par 2 miljoniem latu. Tā tad, pretēji valdības
§ 3. Tīra peļņa vasts ieņēmumos
>
207.452.—
galvas apsolījumiem, budžets tomēr ir pieaudzis, un
Kopā
266.459.—
viņš nav bijis spējīgs budžetu samazināt.
B. Kapitāla apgrozījumi.
Bet tagad šeit. valdības koalicijas pārstāvju, seI. I e ņ ē m u m i.
višķi finansu ministra kunga runa, tomēr ir izskanē§ 1. Apgrozības līdzekļi
307.448 —
jusi doma, ka mūsu nodokļi sevišķi smagi gulstas
II. Izdevumi.
uz
mūsu ražotājiem, kā lauciniekiem, ta pilsētniejauniegādāšana
307.448.—
§ 1. Inventāra
kiem,
ka mūsu kapitāla un zemes _ bagātību
PIELIKUMS Mi 16
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
pieaugšana ir ārkārtīgi lēna, un _ tapec nāMi 100).
kotnē jāsper radikāli soļi, lai to grozītu un mušu
Spirta monopola budžets.
saimnieciskās attīstības tempu padarītu daudz strauA. Peļņa un zaudējumi.
jāku. Pēc mana ieskata šim jautājumam tiek dots
I. Peļņa.
nepareizs novērtējums un nepareizi tiek pareģota
§ 1. Operatīvās daļas peļņa
27.757.108—
ari tālākā attīstības gaita. Tapec pie šī jautājuma
II. Zaudējumi.
^
ziņa . pirmkart — analizēbūtu jāapstājas divējādā
193.805 —
§ 1. Administrācijas atalgojumi
jot iemeslus un faktiskos apstākļus, kādos patlaban
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi ? 10.500.—
atrodas mūsu ražošana un, otrkārt _— pie ka var
§ 3. Saimniecības izdevumi
52.803.—
novest šīs jaunās teorijas, par kuram tagad tik
§ 4. Tīna peļņa valsts ieņēmumos
27.5O0.0O0.—
daudz runā.
Kopā
27.757.108.—
Varbūt jūs, deputātu kungi, atcerēsaties, ka _ neB. Kapitāla apgrozījumi.
laiķis Meierovics, kas ari bija prezidents vairākos
I. Ieņēmumi.
zemnieku savienības kabinetos, kādu savu deklarā§ 1. Apgrozības līdzekļi
6.628.—
ciju šeit augstajā namā nobeidza ar vārdiem «Visu
par Latviju!» mēģinādams tādējādi jšinī lozunga ieII. Zaudējumi.
tvert visas Latvijā esošās iedzīvotāju daļas. Pro6.628.—)
§ 1. Invenetara jauniegādāšana
tama lieta, kaut gan praksē tas tā nebija, kaut gan
Vārds deputātam Bastjānim.
praksē arvien zināmai daļai nācās vairak_ ciest, tad
tomēr principā vismaz šim vienas no lielākām parV. Bastjānis (sociāldemokrāts): Cienītie tautas
vietnieki! Finansu ministrijas ienākumu daļa ir ta tijām pārstāvim bija ieskats, ka viņam kā valdības
galvai jāaptver visi zemes iedzīvotāju slāņi.
vieta, kur koncentrējas visi mūsu ienākumi no nodokļiem, no muitām un gandrīz visas tas sumas kas
Tagad tā lieta ir pilnīgi grozījusies. Tagad ari
^
principā tiek doti pavisam citi lozungi. Ar ministru
uztur mūsu valsti. Un tā kā sakara ar yisparejam
prezidenta runu zemnieku savienības kongresos, cik
debatēm un tām intervijām un sarunām, kādas ir devušas valdības oficiālas personas, ir noskaidrojies, tā atstāstīta avīzēs, ar finansu ministra runu šeit
Saeimā un ar visām tām daudzām runām un saruka ar šī gada budžeta debatēm mums iezīmējas pavisam jauns virziens mūsu finansu politikā, tad es
nām, kādas izskanējušas ārpus šī nama, tās pašās
aprindas tagad ir devušas citu lozungu, un proti:
gribu īsumā apstāties ari pie šī jaunā novirziena un
to analizēt.
«Visu lauksaimniekiem, namsaimniekiem, rūpnieKapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.
§ 1. Apgrozības līdzekļi
II. Izdevumi.
§ 1. Inventāra jauniegādāšana
B.
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Saeimas
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kiem un tirgotajiem!» Ārpus šīm kategorijām Latvija it ka vairs nepastāv ne kaut kādas citas kategorijas, kuras ari prasītu valsts aizsardzību, valsts atbalstu tanīs nozares un tanī_ darbā, ko tās veic. Sākot ar šo gadu — un, domājams, nākotnē pie mūsu
speķu attiecībām tas tiks realizēts, iezīmējas' jauns
budžeta virziens, kur visi valsts līdzekļi tiks koncentrēti uz šīm grupām: lauksaimniekiem, pilsētu
namsaimniekiem, rūpniekiem un tirgotājiem. Protama lieta, ja tas ta notiks, tad, skaidrs, ka ciest no
šīs politikas nāksies pirmā un galvena kārtā darba
tautai, ka lauku, ta pilsētu darba tautai, kā strādnieku šķirai, ta amatniekiem un citām pārējām grupām,
kurus Latvija irlieda vairumā un stāv ārpus šīm minētam kategorijām.
Man jāizsaka zināma izbrīna par to, ka mūsu
tirgotāju un rūpnieku aprindas nav apmierinātas
pat ar Petrevica kunga šeit Saeimā runāto runu,
kura viņš aizrādīja, ka kapitāli uzkrājas un vairojās
un ka tirgotajiem un rūpniekiem jāsamazina nodokļi.
Pat ar šo runu mušu tirgotāju un rūpnieku aprindas
nav apmierinatas._ Protams, ēdot rodas apetite. Tā
ari šīs aprindas vel nav apmierinātas un grib iet tālāk. To redzam ari rakstos, kas ir parādījušies attiecīgos orgānos. Berga kunga «Latvī» gan rakstīja, ka finansu ministris budžeta runā gabalu pa
gabalam ar sistemātisku konsekvenci atrisinājis ainu" pec ainas mušu saimnieciskā dzīvē, kamēr beidzot visa skaidrībā mūsu priekšā atklājis pilnīgu
valsts saimniecības pārskatu. Novērtējot šo runu,
viņš saka, varot redzēt, ka runājis vīrs, kas saprotot
lietu. Bet «Latvijas Sargs» uz to atbild ar šādu teicienu: «Pec uzbūves un mērķa Petrevica kunga runa nebija finansu ministra runa, bet vāja aizstāvja

runa.

Petrevica kungs lūdza augsto namu budžetu

attaisnot un pieņemt.» — Viņš prasa, kāpēc attaisnot, kādi tur motivi. Petrevica kungs to neesot
pasacījis. Pec «Latvijas Sarga» ieskatiem finansu
ministris ir bezspēcīgs kaut ko darīt, lai atvieglotu
valsts smagos maksājumus; viņam nekā konkrēta
nav padoma, ko varētu likt priekšā augstajam namam, ka panākt budžeta samazināšanu. Protams,
Petrevica kungs šinī ziņā, varbūt, patiešām ir ne' spējīgs kaut ko darīt, bet nevajaga aizmirst, ka Petrevica kunga ieskati_ šinī jautājumā saskan ar zemnieku savienības, mūsu vadošās koalicijas partijas
ieskatiem. Bez tam nevajaga aizmirst, ka mūsu tagadēja koalicijā centra grupas, kas varētu zināmā
mēra līdzsvarot mūsu finansu politiku, ir jāpielīdzina
gandrīz apaļai nullei, jo tās ir bezspēcīgas un viņu
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lizes, tad viņš, starp citu, kādā vietā, kur Petrevica
kungs bija runājis par 47% no namsaimnieku tīrās
peļņas, kas guļot kā smags nodoklis uz mūsu namsaimniekiem, viņš noiet tik tālu, ka 47% no tīrās
peļņas pataisījis par 47% no b ru 11o peļņas. Tālāk viņš sava vakardienas rakstā saka, ka viņš nu
reiz esot dabūjis zināt, ka netiešie nodokļi nemaz neesot tik smaga nasta uz mūsu iedzīvotāju pleciem,
bet ka tie esot tikai nodoklis greznībai. Jābrīnās,
ka eksperts_ finansielos ļautājumos varēja ar šādu
rakstu uzstāties atklātībā. Man šķiet, ja patiesībā
šis raksts saskanētu ar Ziva kunga zināšanām, tad
viņam nebūtu nevienu dienu vietas finansu resorā,
jo ar tādiem ekspertiem nevar strādāt neviens ministris, neviena valdība. Man šķiet, ka ari aiz šī
raksta slēpjas kaila politika, kur ekonomiskās intereses tiek upurētas par labu šķiras interešu aizstāvēšanai.

Pārejot pie _ dažiem konkrētiem jautājumiem,
vispirms jāapstājas pie finansu ministra paša. Jāsaka, ka mes līdz šim praksē nebijām paraduši, ka
finansu ministris nāk ar programas runu plenārsēdē.
Līdz šim tas tika darīts budžeta komisijā pie budžeta apskatīšanas. Patiesību sakot, nevietā ir finansu ministra runa plenārsēdē pēc tam, kad budžets jau izskatīts budžeta komisijā. Tad taču nāk
budžeta komisijas referents un ziņo budžeta komisijas vairākuma ieskatus, likdams priekšā to, ko budžeta koirnsija_ sastādījusi. Ja citos parlamentos
valdības pārstāvji runā par budžeta jautājumiem,
tad tas notiek tanī brīdī, kad budžetu ceļ pirmo reizi priekša, t. i. pie_ budžeta nodošanas komisijai. Protama lieta, tad būtu svarīgi dzirdēt valdības uzskatus par budžetu, bet netad, kad budžets jau komisija izstrādāts un pārstrādāts, kad tas grozītā veidā
nak pilenarse.de. Ja finansu ministris Petrevics tomēr bija atradis par vajadzīgu runāt plenārsēdē un
izvainjasno runāšanas komisijā, tad, protama lieta,
man ari jāapstājas pie viņa runas un jāsaka, ka mēs
gan nevarējām sagaidīt, ka finansu ministris nāks
ar aplamiem skaitļiem un rēķiniem. Vienu mēs varam prasīt no_ ikkuras valdības, neskatoties uz to,
vai ta ir kreisa, vai labā valdība, proti, lai tās ziņas,
ko ministris sniedz Saeimai, būtu pareizas, lai tās
saskanētu ar faktiem un lai netiktu maldināti kā deputāti, ta ari iedzīvotāji. Ir skaidrs, ka ne visi Saeimas deputāti un tāpat ari iedzīvotāji būtu visos sīkumos informēti parto, kas .notiek valdībā, ka viņi

zinātu visus tos aprēķinus un kalkulācijas, kādas ir

mazas sīkās interesītes par dažādiem personīgiem
jautājumiem, savas iekšējās partijas lietām apmainās, par tām nodod un atdod visu mūsu valsts saim-

pie nodokļu uzlikšanas. Te man, kungi, jāapstājas
pie fakta par to «milzīgo» aplikšanu, kas pastāvot
tiešo nodokļu veidā.

niecisko politiku. Tāpēc ir nedibināti «Latvijas Sarga» un līdz ar to tirgotāju un rūpnieku uzskati, ka
šī politika, par kuru šeit jau tik daudz runāts, būtu
nespējīga un ka patlaban Saeimā nebūtu vairākuma
tās realizēšanai. Tāds vairākums šeit ir. Jautājums
ir, cik straujā tempā pie šīs lietas ķersies, un kādu
galu ņems visa šī politika.
Tālāk man jāizsaka izbrīna, ka viens no finansu
ministrijas
ekspertiem saimnieciskos jautājumos,
kas, kā to ziņoja avīzes, iecelts kādā sevišķi šaura
komisijā atsauksmēm finansu lietās, Dn Zivs, kas
«Cerojusi», piegājis pie šī jautājuma,
bieži raksta
negribētos ticēt, ar 'nemākulību, jo domāju, ka zināmas zināšanas viņam ir; varbūt varētu teikt, ka
viņš piegājis tur klāt ar politiku, upurējis visu saVu
erudīciju tikai vienam kailam principam — uzstāties
par mūsu tirgotājiem un rūpniekiem, izliekoties par
pilnīgu nejēgu finansielos jautājumos. Viņš saka, ka
finansu ministra runa par mušu budžetu bijusi saimnieciska un lietišķa runa. Bet kad viņš noiet pie ana-

Finansu ministris cēla priekšā vienu izcilu faktu
un pasacīja: redziet, cik tālu mēs esam nonākuši tiešo nodokļu ziņa. Mēs esam ķērušies klāt tiešai peļņai, mes gribam to gandrīz pilnīgi iznīcināt, jo paņemam no tās 47 % valsts nodokļiem. Mans frakcijasbiedrs Celms te jau vakar pieveda datus no pārējām Vakareiropas valstim; pie tiem es neapstāšos. Man tikai jāsaka, ka tik zems tiešo nodokļu
procents, kāds ir Latvijā, t. i. 9%, nav nevienā Vakareiropas valstī, par kurām ir interesējusies finansu ministrija, sastādot savu tabeli. Šīs valstis būtu — Vācija, Francija, Anglija, Beļģija, Itālija, Holande, Somija, Norvēģija, Zviedrija un Čekoslovaķija. Nav nevienas valsts šo minēto valstu vidū, kur
tiešo nodokļu procents nebūtu vismaz divreiz augstāks; dažās no viņām tas ir pat 5—6 reizes augstāks nekā Latvijā. Un nu, protama lieta, ja tādos
apstākļos, kur mūsu kaimiņu valstis rāda citu gleznu, varēja nākt ar teoriju, ka mēs esam pārāk augstu aplikti, tad taču vajadzēja dot kaut kādus kon-
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kretus aprēķinus un kaut kādus konkrētus piemē-l?konfiscējot mūsu namsaimnieku peļņu. Tas nesarus, kur tas tā ir.
itskan ar patiesību. Blakus minot, man vēl jāaizrāda,
Ministra kungs bija izvēlējies vienu piemēru]|
rka ari nodokļi uz lauku nekustamu mantu ir daudz
par mušu pilsētu namsaimniekiem. Es zinu, ka mū- f'
|zemākinekāpilsētās. Nodoklisnorūpniecības un
su pilsētu namsaimnieki ļoti kurn un dikti raud par 1^'tirdzniecības ari pie labākās izrēķināšanas nesniedz
to, ka viņiem jāmaksā; un es domāju, ka Annusa ^ ! ,'vairāk par 20 % .no rūpniecības un tirdzniecības peļkungs nāks šeit un mēģinās pierādīt, ka namsaimnie- " 'k ņas. Tā tad, ja šādi aplikumi pie mums pastāv, tad
ki irjbriesmīgi smagi aplikti. Bet jaari Annusa kungs * ' tie nav augstāki kā citās valstīs.
gribētu nākt palīgā savam ministrim un gribētu vi- ' ir ' Tālāk, sakarā ar šo lietu, man jāapstājas pie fiņti atbalstīt, tad, man jāsaka, tie skaitļi viņu nositīs. nansu ministra analizēs, ka mūsu kapitāli uzkrājoties
Es par mūsu namsaimnieku aplikšanu ņemu 3 Va- * pārāk lēnā teimpo un, ja pastāvēšot šie augstie noriantus: vissliktāko, vidējo un vislabāko. Lai ne- , dokļi, tad mūsu attīstība nevarēšot neko labu saaizkavētu augsto namu ar skaitļiem, kas ir manā rī- ' sniegt. Rodas jautājums, kas ir cēlonis tam, ka mūčība, es šo analizi sīki nepievedīšu; bet par to var su kapitālu uzkrāšanās iet ārkārtīgi lēnu gaitu un ka
pārliecināties katrs, kas šinīs aprēķinos grib ieskatīmēs savā saimnieciskā dzīvē uz priekšu netiekam?
ties, un rezultāti te ir pavisam citādāki nekā finansu Patiesībā es esmu pretējos ieskatos. Es domāju, ka
ministrim.
nevar teikt, ka mūsu kapitālu uzkrāšanās iet pārāk
Ņemsim valstij vissliktāko gadījumu, kur valsts
lēnu gaitu. Nepavisam tas tā nav. Tā ir viena maldabu vismazāk, t. i. vienu nomaļu mājiņu. Teiksim, dīga teorija un atziņa, ko var izlietot kā ieroci tika šī nomaļu mājiņa dod 1000 latu brutto ienākuma kai zināmai rīcībai nodokļu un sevišķi tiešo nodogada. Izsekojot mūsu nodokļu likumam, dabūjam kļu jautājumos.
rezultatu .ka procents uz tīro peļņu nav augstāks
Vispirms, kungi, es gribu griezt jūsu vērību uz
par 30, kāds tas ir vispār pilsētu nekustamas manpašas finansu ministrijas oficiālo žurnālu «Ekonotas nodokļa likumā paredzēts. Izņemot nekustamas mists», kuru taču paraksta neviens cits kā finansu
mantas nodokļi, nekādu citu nodokli šīs mājiņas īpašministra biedrs. Šī gada 3. numurā ievietots kāds
nieks nemaksā, ne ienākuma nodokli, me ari kādu ciraksts par mūsu tautas ietaupījumiem, kurā autors
tu nodokli, jo atlikuma viņam nav, un tāpēc viņš ir nācis pie tāda slēdziena, ka mūsu tautas ietaupīmaksā tikai vienreiz — nekustamas mantas nodokli.
jumi sastāda 18% no tautas ienākumiem. Tur ir sīŅemsim tagad vislabāko gadījumu, t. i. rēķinākas anaiizes un sīki aprēķini, kādā veidā tas pasim, ka viens nams varētu dot gadā 50.000 latu ienākts. Sava raksta beigās viņš dod salīdzinājumus
nākuma, t.i. 2.500.000 rubļu. Es domāju, ka tādu ar citām valstim, kādi tur ir procenti. Šinī žurnālā
namu nebus_ sevišķi daudz. Pieņemsim, ka nams
jūs atradīsat slēdzienu, ka ari pārējās tautas un pāatrodas pilsētas centrā, ka tanī namā atrodas ari
rējās valstis uzkrāj apmēram tādu pašu procentu,
veikali, un izdevumiem atvelk tikai 15%. Tagad, 'kā Latvijā. Protams, var pielaist un var būt, ka šis
izsekojot cauri visām mūsu nodokļu likmēm un atprocess dažādu saimniecisku motivu dēļ Latvijā iet
vilkumiem, gala rezultātā mēs dabūsim, ka še aplikļoti lēnām uz priekšu. Par to, man liekas, daudz
šanas procents sasniedz tikai 38,7%, bet ne 47%. šeit runāt un apstāties sīkumos nevajadzētu. Bet
Beigās ņemsim vēl vidējo piemēru, kādu mums 'pēc šīs analizēs ir tāds slēdziens, ka no mūsu taudzīve ari bus visvairāk. Pieņemsim, ka kāds nams tas ienākumiem uzkrājas, ietaupās 18% gadā. Ja
ienes 20.000_ latu, 1 i. 1 miljonu rubļu gadā. Tādā painteresējamies, kā tas ir citās valstīs, tad redzam,
gadījuma mes dabūsim, izsekojot cauri visām noka tāpat 18% līdz 19% ietaupās ari citās valstīs..
dokļu likmēm, aplikšanas procentu 34,5% gadā. Kā
Šis konstatējums no teorētiskā viedokļa, pierāda, ka
mes zinām, šeit nāk klāt progresīvais ienākuma nofinansu ministra teorija par lēno kapitāla uzkrāšadoklis, un tāda kārta pie 30% jāpieliek klāt vēl 4,5%
nos nav pamatota.
progresīva ienākuma nodokļa.
Otrkārt, apstājoties pie jautājumiem, par kuriem
Sakait, deputātu kungi, vai ir pielaižams, ka pie runāja finansu ministris, no viņa paša datiem rešādiem skaitļiem var nākt finansu ministra kungs un
dzam, ka noguldījumi no 83.000.000 latu 1924. gadā
dot pavisam kaut ko citu, tā zināmā mērā satraciir_ pieauguši uz 149.000.000 latu 1928. gadā. Terminot visu mūsu sabiedrību par to, ka valsts ņem sev
nētie noguldījumi pieauguši no 6.000.000 latu uz 14,4
pārak lielu nodokli. Man jāsaka, ja ministra kungs miljoniem latu. Tekošiem rēķiniem ir mazāka nozīvarēja izrēķināt 47%, tad tas iespējams tikai vienā me, bet ari tie no 72,9 miljoniem latu 1924. gadā ir
gadījuma, un proti sekojošā. Pielaidīsim tādu iepieauguši uz 124.000.000 latu 1928. _gadā. Šie
spējamību, ka Rīga, vai vispār Latvijā ir ,kāds nams, skaitļi musu_ mazajā valsts masštaba, attiecīgi ņemot, izrada lielu pieaugumu, jo pieaugums no
kas ienes vairāk kā 15 vai 20 miljonus rubļu gadā.
Tādam vajadzētu būt skaidram ienākumam no šā- 83.000.000 latu uz 149.000.000 latu ir gandrīz vai duda nama. Izsekojot mūsu nodokļu likmēm, mēs bultošanas, un tas ir noticis 4 gadu laikā. Neesmu
naktu tikaijpie tāda slēdziena, ka šāda nama vērtīšos finansu ministra minētos skaitļus pārbaudījis,
bai vajadzētu būt ap 300 līdz 500 miljonu rubļu. Sabet es domāju, ka tas jāatzīst par pārsteidzoši straukait, deputātu kungi, vai mums ir kāds tāds nams jupieaugumu Latvijas tagadējos saimnieciskos apLatvija? Ja tāds būtu, tikai tad varētu izrēķināt
stākļos.
47% nodokļano tīras peļņas, jo no šāda nama, kā
Tālāk finansu ministris analizēja mūsu akciju
mes zinām, naktu milzīgi augsts progresīvā ienākusabiedrību pamatkapitālus un sacīja, ka tie no 1925.
manodoklis. Bez šaubām, tikai pie šāda rēķina var
gada 1. janvāra līdz 1927gada 1. janvārim, tā tad
izrēķināt 47%. Bet ja nu šāda fakta Latvijā nav, 2 gadu laika, pieauguši šādi: Latvijas kapitāls pietad nevar nākt šeit Saeimas priekšā un teikt, ka
audzis tikai par 16,69 miljoniem latu, bet ārzemju
Latvija ir tik liels nodoklis. Tad tiešām jāsaka, ka
kapitāli — par 29,34 miljoniem latu — kopā par
ir ārkārtīgā mērā nepielaižami, ja valdības loceklis, 46.000.000 latu. Ievērojot to, ka mūsu akciju sabiešinī gadījuma finansu ministris, nāk ar šādiem skaidrību pamatkapitāls, kas saskaņā ar finansu ministra
tļjem, kaut gan viņam šie jautājumi būtu labi jāpārkunga runu ir tikai 158.000.000 liels, — 2 gadu laikā
zin. Tadeļ man jāteic, ka šāds attēlojums savā bū46.000.000 latu pieaugums jāatzīst par kolosālu. Ja
tība, ir dziļi nepareizs. No viņa var un ir jau mēJus, Bļodnielka kungs, sakāt, ka tas ir tikai uz paģināts vilkt lielas konsekvences.
Visa prese pīra, tad man gan Jums jāaizrāda, ka šinīs gados
jau sauc par ārkārtīgi lielu nodokli, ka valsts it kā
nav vairs tik daudz uz papīra, kā sākumā. Tagad

205

Latvijas

Re^ubli kas

III

Sa

eimas

III

situācija ir citāda.

Tagad vairāk jāiemaksā reālos
līdzekļos, vai nu valsts vērtspapīros, vai naudā. Tāpēc ari skaitļi tagad ir stipri drošāki nekā valsts
sakuma.

Šajos skaitļos, kas ir mūsu rokās, nav pamata
konstatējumam, ka pārāk lēni iet uz priekšu kapitāla pieaugšana. Tāds konstatējums nesaskan ar
faktisko lietas gaitu, tapec jātaisa citāds slēdziens
un jāsaka, ka kapitāla pieaugums iet uz priekšu liela mēra aiz ta iemesla, ka _ tie 10 gadi, kas ir pagājuši Latvijas saimniecība, jau ir uzrādījuši kolosālu enerģijas ieguldījumu visas saimniecības nozares. Man te blakus šim jāsaka, ka to kolosālo
enerģijas ieguldīšanu visvairāk uz saviem pleciem
jut darba cilvēks, kas ari visvairāk ir cietis
un uz saviem pleciem_ iznesis lielas
nasltas.
Es negribu noliegt uzņēmējiem zināmu vadītāja un
organizatora lomu, bet par to še negribu plašāki runāt. Viss smagums visas saimniecības nozarēs mūsu apstākļos pagājušos 10 gados ir gulējis uz strādnieku pleciem. Ja kapitāli ta pieaug un vairojas
Latvijas apstākļos samērā strauji, tad lieli nopelni
ir — darba tautai, darba cilvēkam, kuru nākotnē
grib izmest no valsts budžeta, nepiegriežot tam vajadzīgo vērību. Tas ir dziļi nepareizi.
Tālāk es gribētu teikt, ka bieži, aplūkojot mūsu
saimniecisko stāvokli, tiek ņemti nepiedienīgi piemēri, kas vairāk moder_ jaukšanai vai galvas sagrozīšanai, bet _kas neka_ nedod. Ari finansu ministra kungs ķeras pie_ tādiem piemēriem. Mums
vismaz iriemeslis domāt un ticēt, ka oficiāla valdības pārstāvja runa ir tas spogulis, kurā mēs redzam

patieso Latvijas saimnieciskās dzīves attīstību viņas
dažādākas nozares. Bet kādus piemērus ņēma finansu ministra kungs? Viņš pieveda piemēram Italijuun Ziemeļamerikas Savienotas Valstis un mēģinaja_ Latvijas atsevišķas saimnieciskās nozares salīdzināt, raksturot ar tiem apstākļiem, kādi pastāv
šinīs zemes. Salīdzinot šos skaitļus, Petrevica
kungs taisīja slēdzienu, ka, luk, tirdzniecība, rūpniecība un bankas Itālija dod 51% no visām gadā ražotam vērtībām, Ziemeļamerikas Savienotās Valstis — 60%, bet mes Latvijā esot devuši tikai 28,6%.
Un nu, redziet, rodas jautājums, kāpēc mūsu tirdzniecība _ un_ ruijniecība neiet uz priekšu, kāpēc viņa
ne_strada ta, ka tur. Slēdziens — arimums jāķeras
klāt pie nodokļu atsvabināšanas, jānāk vairāk pretim rūpniekiem un tirgotājiem, lai mēs ātrāki tiktu
uz priekšu. Es gribētu sacīt, ka _ var jau ilustrācijai
nosaukt skaitļus, ka tas norisinās citās zemēs, bet
nevajaga aizmirst, kādos apstākļos mēs strādājam.
Mes paši zinām, ka mūsu rūpniecība, pateicoties
tiem apstākļiem, kas viņai aiz muguras, kara laikmetam un evakuācijai, ir bijusi pilnīgi ruinēta. Rūpniecības iestāžu inventārs ir bijis izkaisīts pa tālām,
svešām malām. Šie desmit gadi ir drupu savākšanas gadi, savācot no visām malām pa akmeņam un
ķieģeļa gabalam. ".Mums nav nevienas tādas lielas _ fabrikas, kur varbūt strādātu vairāki tūkstoši
strādnieku, kā tas bija pirms kara.
Mēs zinām,
ka ar muitas sienām, par kurām vispasaules ekonomiskos kongresos deklarē visas valstis, ka tās nojaucamas, tomēr praksē visas valstis bruņojas, neizslēdzot Latviju. Tāpēc mēs zaudējam katru iespēju brīvai preču apmaiņai atsevišķo valstu robežās.
Sevišķi slikti ir Latvijai, jo viņa ir dārga sīkrūpniecibas zeme, ja vispārīgi te varētu runāt par rūpniecību. Tāpēc viņas ražojumi nevar iekarot tirgu un
nevar konkurēt, izņemot dažus atsevišķus fabriku
ražojumus, kuri var atrast tirgu mūsu valstī, vai citur, pateicoties tam, ka tie tiek izgatavoti no mūsu
pašu zemes izejvielām, kā papīrs, sērkociņi, linu
audekli un daži citi.
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Ja nu mes gribētu sasniegt Latvijas ierindošanu
sai saimnieciska attīstības procesā blakus Itālijai
Ziemeļamerikai, Anglijai, Vācijai vai. citai kādai rūpniecības un tirdzniecības valstij, tad skaidrs, ka, ne
^ varat divdesmit reiz atar nodokļu atcelšanu. Jus
celt nodokļus, jus varat piemaksāt otrtik daudz
klāt, un nekas īliels nepārgrozīsies, jo te ir citi saimnieciski cēloņi, kas bremze mūsu rūpniecību un aptur mušu tirdzniecību. Jāsaka, ka visa mūsu zemnieku pārstāvju politika līdz šim, un tā laikam būs
ari turpmāk, iziet uz to, lai mākslīgi bremzētu mūsu
rūpniecības attīstību. Ir pavisam citi cēloņi, par
kuriem man šodien nav laika, te plašāk runāt. Tāpēc tāds salīdzinājums no mūsu finansu ministrijas
oficiāla vadītajā puses ir nepielaižams. Tas ir maldīgs, unja viņam ticētu un ņemtu to par pilnu, tad
tas varētu novest mušu domas par saimniecisko
attīstību pie bīstamiem slēdzieniem, kas nekādā zi-

ņa nav veļams.
Un ja nu mēs no šīm vispārējām sarunām par
mušu saimniecisko attīstību _ pārejam uz mūsu budžetu, tad man jāsaka, ka mušu budžets savā ziņā ir
pat pretlikumīgs. Mūsu budžeta likumā ir skaidri
noteikts, kas drīkst ietilpt budžetā un kas nē. Budžeta likuma ir skaidri pasacīts, ka nedrīkst budžetā
neuzņemt sumas, kas noteiktas ar atsevišķiem likumiem, jo mums ir citāda kārtība nekā citās valstis. Anglija, piemēram, budžeta likums ir viens no
pamata likumiem, kas regulē uzliekamo
nodokļu
normu. Pie mums, ka jau teicu, stāvoklis ir citāds.
Mes sava ienākumu budžetā saskaitām kopā un ierindojam atsevišķos paragrāfos tos ienākumus, kas
noteikti ari ar atsevišķiem likumiem. Ja pie mums
tas ta ir, tad, saskaņa ar budžeta likumu, valdībai
par katru grozījumu, ko viņa grib izdarīt kādā likuma, vajaga ziņot Saeimai. Valdībai jānāk ar
grozījumu projektu pie Saeimas, lai tā to pieņemtu un lai
pec tam varētu attiecīgas sumas uzņemt budžetā.
Pašreizēja budžeta ievietoti daži posteņi, kas nesaskan ar attiecīgiem likumiem. Piemēram pievedīšu tikai vienu posteni.
Pie mums pastāv spēkā likums par kredītiem
auksaimniecības būvniecībai, un tur ir noteikts, ka
katru gadu valsts budžeta jāuzņem 10.000.000 latu
lauksaimniecības būvniecībai. Bet ko mēs tagad
redzam? 10.000.000 latu vietā paredzēti tikai
7.000.000 latu. Kad komisija mēs jautājām, kā tas
iespējams, jo likums taču nav atcelts, nav pat ari
nekāds grozījums iesniegts Saeimā, tad valdības
pārstāvis komisija paziņoja, ka šinī gadījumā ar likumu nevarot rēķināties, jo esot tāds stāvoklis, ka
biezi vien Saeima pieņemot likumus ar lielām sumām, bet tos nevarot _pildīt, jo neesot līdzekļu, um tāpēc ari tagad budžeta esot cita suma. Man jāsaka,
ka tiem deputātu kungiem, kas grib sargāt mūsu likumību šāda rīcība ir nepieņemama, tiem vajadzē^
tu uzstāties
ar asu kritiku pret šādu mēģinājumu.
Bet ko mes redzam? Mes redzam, ka mūsu labais
spārns, tāpat ari centrs, kas aizvien mēdz teikt, ka
stāv par likumību un demokrātisku iekārtu, nav ne
pirkstu pakustinājuši un ir /pieļāvuši notikt šādām lietam. Sakait kungi, pie kā tas var novest! Iedomāsimies, ka nākošo gadu tā lieta ies tālāk. Lai nesatracinatu strādniecību un citas aprindas ar to, ka
valdība groza vai nu slimo kasu likumu vai citu kādu likumu, kas attiecas uz tautas labklājību, vienkārši pateiks, ka nedos līdzekļus. Ja mēs uzņemsim budžeta desmit reiz mazāku sumu un teiksim,
ka mes nevaram pildīt likumus, tad rāsies tāds stāvoklis, ka uz ārieni būs deklarēti citi likumi, bet
prakse atkal būs kas cits. Ja jūsu ministri un jūsu
koalīcijas kungi atrod par iespējamu likumus nepildīt, tad kāda tiesība būs jums prasīt likumu pildi-
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šanu no citiem? Kāda tiesība būs jums sodīt tos,
kuri saka: mēs neatzīstam likumus, kas Latvijā pastāv un rīkojamies pēc savas sirdsapziņas. Man
liekas, ka no principiālā viedokļa viņiem ir tikpat
daudz taisnības kā jums, jo ne jums tie likumi ir svēti, ne «tie ir svēti viņiem; un līdz ar to jūs zaudējat
pamatu zem kājām, lai sodītu tos, kuri aizstāv pretēju viedokli, bet kuri principā stāv par -to pašu,
par ko stāv jūsu valdība. Tāpēc man šķiet, ka ļoti
svarīgi ir prasīt, lai valdība nepielaiž tādus grozījumus, kuriem nav likumīga pamatojuma. Bet ja valdība grib kādus .likumus grozīt, tad viņai šie grozījumi jāizdara caur Saeimu; tikai tad šie grozījumi
bus likumīgi, kas šobrīd nav.
Kad mēs runājam par budžetu, tad vienmēr saka, ka smagums tomēr gulstoties visur kur citur, bet
ne uz plašajam tautas masām. Atļaujiet man, kungi,
nekavējoties ilgi pie šī budžeta, tomēr pievest dažus raksturojumus. (A. Pastara starpsauciens.) Jūs
man, Pastora kungs, saucat, ka mana stunda ir pagalam, pie kam es esmu visu laiku runājis ļoti koncentrēti tikai par tematu. Ja šī stunda nedos iespēju
izteikt visu, kas man sakāms, tad tas pierādīs, ka
jus esat par daudz ierobežojuši kārtības rullī runas
laiku. Un es gribu redzēt, vai jūs būsat tik konsekventi un pagarināsat laiku, lai es varētu pilnīgi izteikties.
Nākošā gadā progresīvais ienākuma nodoklis
no katriem 100 latiem, kas ienāk valsts budžetā, dod
tikai 2 latus 42 santīmus. Nekustamas mantas nodoklis dod tikai 2 latus 42 santīmus, tirdzniecības un
rūpniecības nodoklis—2 latus 86 santimus. Turpretim,
ja runājam par augsto kapitāla aplikumu, par ko
šeit runāja ari finansu ministra kungs, tad dabūjam
pavisam smieklīgu sumu. Naudas kapitāla nodoklis
mums dod no katriem 100_ latiem, tikai 31 santimu
gadaL Tas ir viss, ko mēs saņemam. Mantojumu
un dāvinājumu nodoklis dod tikai 30 santimus, un
vērtību pieauguma nodoklis, kur vērtību pieaugums
neapšaubāmi ir diezgan liels, dod nākošā gada budžeta tikai 7 santimus un neko vairāk.
Ja nu mums jāprasa, no kurienes nāk valsts budžeta ienākumi, tad to mēs redzam, pārejot uz netiešiem nodokļiem. Tā, piemēram, muitas nodoklis un
muitas nodevas kopa dod vairāk kā 30 latus no katriem 100 latiem. Akcizes dod valsts ienākumiem
10 latus 61 santimu no katriem 100 latiem. Redziet,
šie ir tie posteņi,, kas pilda mūsu valsts budžeta ienākumus. Ja nu tiem klāt pieskaitām vēl ari spirta
un degvīna monopolu, kur no katriem 100 latiem ienāk 16 lati 67 santimi, un ari mežus, kuri mums sedz
7 latus 18 santimus, tad dabūjam mūsu ienākuma budžeta atšifrējumu, proti, ka smagais un lielais budžets, 165 miljonu latu apmērā, kāds Latvijā būs
1929./30. budžeta gada, gulstas uz tiem, kas ir spiesti lietot mušu ievestos ražojumus un maksāt muitas nodokli, ka tas gulstas ari uz tiem, kas, diemžēl,
patērē alkoholu. Jāsaka, ka šinī ziņā viena bēdīga
parādība novērojama ari vēl šodien, proti: naba- dziga strādniecība, diemžēl, lielos apmēros patērē
alkoholu. Tie ir tie, kas nomaksā mūsu valsts kase šis milzīgās nodokļu sumas.
Ja tai pašā laikā ņemam no otras puses un paskatāmies, kur šie nodokļi aiziet, tad dabūjam diezgan skaidru gleznu. Es neapstāšos sīki un nevilkšu
garuma skaitļu uzskaitījumu, bet ņemšu tikai raksturīgākos. Policijas uzturēšanai, tā saucamiem drošības jautājumiem ... (K Ulmaņa starpsauciens) —
jā, Ulmaņa kungs, tas ir pilnīgi iespējams un vajadzīgs aiz tā iemesla, ka jūs sabalansējat šo budžetu
un esat spiesti to segt no ienākumiem. Ja runājam
par to, ka mūsu ienākumu budžets smagi gulsltas uz
mūsu nodokļu maksātājiem un strādnieku aprindām,
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tad ir svarīgi ari zināt, kam tad viņi maksa. (K. Ulmaņa starpsauciens.) Kas tad ir tas, kas to prasa?
K. Ulmaņa
starpsauciens.) Es domāju, Ulmaņa
kungs, ka Jūs šo tiesību, cenzēt runas, atstāsat
priekšsēdētājam! — Es nepakavešos sevišķi ilgi ari
pie šiem skaitļiem. Es tikai minēšu, ka policija
mums patērē no katriem 100 latiem Ls 5,24, tiesas
un cietumi prasa Ls 3,71, kara resors prasa Ls 23,99.
Tas ari ir viens no apsardzības veidiem. Klāt vel
nāk valsts kapitālie ieguldījumi — Ls 22,71. Ta tad
šīs sumas vien iztaisa pāri par 50 latiem no simta.
Tālāk nāk sumas, kas it kā iet tautas vajadzībām:
ierēdņu un skolotāju pensijas, kara invalidu pensijas
un maksas. Tās visas kopā iztaisa nepilnus 9 latus gadā no simts latiem izdevumu budžeta. Ja ņemam atsevišķas nozares, tad redzam, ka tā nozare,
kurai ir sevišķi asa opozīcija labā spārnā — slimo
kases, nedabū vairāk kā Ls 2,13. (K. Ulmanis no
vietas: «Vai tas ir par maz? 14 miljonu latu budžets vēl ir par maz!») Vai tad, Ulmaņa kungs, Jūs
attiecīgās budžeta lapas puneesat atšķīruši
ses? Nekādi 14 miljoni slimo kasēm netiek doti.
(K. Ulmanis no vietas: «Tāds ir viss slimo kasu
budžets!») Vai tad Jums, Ulmaņa kungs, ir kādi iebildumi, ka strādnieki maksā 2% no savas algas savai ārstēšanai? Kas jums ir pret to? (Starpsaucieni.)
Priekšsēdētājs
(zvana): Lūdzu
P. Kalniņš
pārtraukt sarunas!
V. Bastjānis (turpina):
Runāt par 14.000.000
latu lielu slimo kasu budžetu ir nevieta, jo tur ietilpst ari strādnieku iemaksas savas veselības uzturēšanai. (K. Ulmaņa starpsauciens.)
Ulmaņa kungs, ja Jūs gribētu būt objektīvs un
kaut desmito daļu tās uzmanības, ko Jūs piegriežat
lauku gruntniekiem un vispār savas partijas ļaudim,
dāvātu strādnieku šķirai, tad Jums būtu jāatzīst, ka
šie 14.000.000 latu ir pārāk maza suma slimo kasu
budžetā. Ulmaņa kungs, aizejiet uz strādnieku dzīvokļiem, uzņemieties vienreiz šīs pūles, paskataities,
kas tur notiek. Jūs redzēsit, kāds posts valda pie
Latvijas strādniekiem. (Starpsaucieni pa labi.) Es
skaidri zinu, ka mūsu labajam spārnam, ari zemnieku savienībai, absolūti neinteresē mūsu iedzīvotāju lielākā daļa; par šo iedzīvotāju postu jūs varat
tikai gardi pasmieties. Bet, kungi, visām ciešanām
ir savs mērs. Ja Latvijā, vai kaut kur citur, iet plašumā un gūst piekrišanu galējās kreisās teorijas, ja
dažādi avanturistiski novirzieni rod piekritējus, tad
tas notiek uz netaisnības, uz nabadzības un tautas
posta rēķina, jo kad cilvēks ir izsalcis un kad viņš
redz, ka par viņu smejas, ka par viņa badu un postu
ņirgājas, tad viņš vairs neprasa, ne likumus, ne kādus citus valsts iestādījumus; viņš saka, ka viņam
viss ir vienalga, jo tā kātā viņš ir galīgā postā, bezdibeņa malā, tāpēc labāki krist atklātā cīņā, nekā
ļauties «nomušīties». (Starpsaucieni pa labi.) Tāpēc, kungi, es saku, ka _ šiem ļaudim jāpiegriež lielāka venba, ka ir jāievēro tautas ciešanas un posts.
Ja viss tas, visa tā nelaime un posts, kas valda pie
strādniekiem, jums izliekas smieklīgi; tad tas liecina,
ka nežēlība ir viena no jūsu raksturīgākām iezīmēm.
(Saucieni pa kreisi^ «Pareizi!» — Starpsaucieni pa
labi.) — Jus redzējāt, kas smējās, kas izgāja ārā.
(G. Reinhards no vietas: «Par Jums smejas!») Reinharda kungs, ja Jus atzīstat par iespējamu smieties
par mani, kad es runāju par strādnieku šķiru un viņas postu, tad taču Jns līdz ar to smejaties par
^
strādnieku šķiru. Tas ir viens 'un tas pats.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu netraucēt runātāju. (Starpsaucieni; troksnis. Zvana.)
Es taču_ lūdzu, kungi, pārtraukt starpsaucienus un

dot runātajam iespēju turpināt.

209

Latvijas

V. Bastjānis

Republikas

(turpina):

III

Saeimas

III

Jūs, Reinharda kungs,

uzdodaties par «strādnieku» pārstāvi, bet par šādiem «strādnieku» pārstāvjiem jāsaka, ka tie ir tie
vissliktākie un visļaunākie, jo viņiem prātā nav vis
strādnieku vajadzības, bet pavisam kas cits. Strādnieki jums_ vajadzīgi tikai ka izkārtne, lai jums būtu
izdevīgi velēšanas savākt balsis un šo un to citu nokārtot.

Es esmu savilcis kopā visus datus par Latvijas
valsts pastāvēšanas 10 gadiem. Es esmu paņēmis
visus skaitļus, kas ir devušivisus ienākumusLatvijas
valstij, esmu apskatījis, no kā šie ienākumi cēlušies.
Es nosaukšu skaitļus, kas ir devuši ienākumus Latvijas valstij, no ka viņa cēlusi to, kas viņai ir, kā viņa
izvedusi savu agrāro reformu un, Bļodnieka kungs,
nostiprinājusi tos ļaudis, kurus Jūs sākāties aizstāvam.
Pirmā vietā no visiem valsts ienākumiem šinīs
desmit Latvijas pastāvēšanas gados ir bijis, ir vēl
šodien un laikam paliks ari nākotnē — muitas
nodoklis. Par šiem. 10 gadiem tas viens pats ir
devis 395.000.000 latu, tā tad turpat 400.000.000 no
apmēram pusotra miljarda latu lieliem kopieņēmumiem par 10 Latvijas pastāvēšanas gadiem.
400000.000 latu ir vairāk nekā viena ceturtā daļa,
ievērojot to, ka pirmos valsts pastāvēšanas . gados
muitas nodoklis bija mazāks, deva mazākus ienākumus. Tagad tas sastāda apmēram vienu trešo daļu.
Tas ir pirmais un galvenais postenis. — Otrais postenis, kas ir devis vislielāko sumu," par nožēlošanu
un kaunu Latvijas valstij, ir spirta monopols, kas 10 gadu laikā ir devis 192.000.000 latu,
vai tuvu pie 200.000.000 ieņēmumu no spirta monopola. — Trešā vietā nāk akcīzes, un tās paīsiem 10 gadiem ir devušas 129.300.000 latus, vai
turpat pie 130.000.000 latu. Šīs akcīzes, kā mēs zi.nam, ir tie paši netiešie nodokļi uz dažādiem patēriņa produktiem. Varbūt starp šiem ir tādas preces,
kuras patiešām varētu aplikt, bet ir ari tādas, kuras
nevajadzētu aplikt un kuras nevar aplikt, jo darba
tauta ir tā, kas šos priekšmetus patērē, kas par tiem
samaksā akcizi.
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un pēc tam ienākumi no liniem krituši. Šogad linu
monopola ienākumos paredzēts tikai 1.000.000 latu,
kas nesedz vairs pat procentus par ieguldīto kapitālu. Linu monopolā ieguldīti pāri par 20.000.000
latu, pie kam decembra un janvāramēnešos, kad ir
vislielākais linu pieplūdums, finansu ministrija ir
spiesta aizņemties naudu no Latvijas bankas un
maksāt par to procentus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Es atvainojos, deputāt Bastjān! Saskaņā ar kārtības ruļļa 65.
pantu, Jūsu runas laiks ir izbeidzies, bet deputāti
Lorencs, Celms, Dukurs u. c. ir iesnieguši priekšlikumu:
„Liekam priekšā runātājam
laiku vēl līdz 30 minūtēm".

V. Bastjānim

pagarināt

runas

Es daru deputātus uzmanīgus uz to, ka deputāts
Bastjānis ir pieturējies savā runā par finansu ministrijas Ienākumu budžetu pie vispārējiem vilcieniem,
bet, salīdzinot ar agrāko praksi, jākonstatē, ka agrākos gados pie finansu ministrijas budžeta bieži
vien ir aizķertas ari vispārīgas lietas. — Lieku uz
balsošanu deputātu Lorenča, Celma, Dukura u. c.
iesniegto priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī priekšlikuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums pieņemts. Lūdzu deputātu Bastjāni turpināt runu.
V. Bastjānis (turpina): Tā tad, kā jau teicu, linu monopols pēdējos gados nedod vairs nekādu peļņu, jo ieguldītais kapitāls ir liels un ienākums —
1.000.000 latu, uz cik šogad samazināti ienākumi no
linu monopola, vairs nesedz ieguldītā kapitāla procentus. Tāpēc ari valsts no linu monopola vairs neko nepelna, no peļņas ir galīgi atteikusies. Ir pat
iespējams, ka sakarā ar pašreizējo linu tirgus stāvokli nākošā g_adā valdība vairs pat šo miljonu latu
negribēs iekasēt, un diezin vai tad pie linu monopo-

la nebūs jāpiemaksā klāt. Lieta ir šāda. Pagājušā

pavasarī tika izkliegts, ka liniem ir ļoti augstas cenas, un pagājušā rudenī visas partijas, ari demokrātiskais centrs, neskatoties uz to, ka tā pārstāvis 'tieši vada linu_ operāciju, turēja par vajadzīgu iziet
Saeimas velēšanās ar kādu demagoģiju pret sociālMūsu meži pēc oficiāliem datiem desmit gademokrātiem. Toreiz apgalvoja, it kā sociāldemodu laikā ir nocirsti par 177.000.000 latu. (Starpsaukrāts Bastjānis būtu linus lēti pārdevis, tādā kārtā
ciens.) Kiršteina kungs laikam to varēs pastiprināt. nodarot valstij un zemniekiem lielus zaudējumus.
No datiem redzams, ka lielā mežu ciršana ir attīstīTagad analizējot, skaitļus, katram iespējams pārjusies loti strauji: 1920./21. gadā meži nocirsti par
liecināties, ka par šīm augstām cenām, par kādām
4.000.000 latu — es minēšu tikai apaļus skaitļus
Juraševska kungam «bijis_ iespējams» pārdot linus,
—, 1921.122. gadā — jaupar 5,8 miljoni latu, 1922./23. nav notikuši gandrīz nekādi darījumi. Viens tāds
gada — par 14,5 miljoni latu, 1923./24. gada — par gadījums ir noticis ar bēdīgi slaveno «Transitu» par
26,8 miljoni latu. Tālāk nāk mazs atslābums:
110 mārciņām tonnā, bet tā suma nav saņemta, un
1924./25. gadā — par 23,4 miljoni latu, 1925./26. gatagad, liekasvalstij par procesu Beļģijā būs vēl jāda — par 21 miljoniem latu, 1926./27. gada — par piemaksā klāt, būs jāmaksā nenomaksātais zīmog24,6 miljoni latu, 1927./28. gadā — par 28,8 miljoni nodoklis u. t. t., tā kā te valstij var celties tikai lieli
latu un 1928./29. gada, domājams, ari bus ap 28 milzaudējumi.
Bet kas tagad notiek linu monopolā?
joni latu. No šiem 177.000.000 miljoniem latu_ kādi
Vēl tagad nav pārdoti pagājušā gada lini, tie ^«ma50 vai 60 miljoni latu nav ienākuši valsts kase, bet rinēti» un lielos daudzumos noturēti līdz šim gadam.
ir aizgājuši lauciniekiem kā būv- un _ remonta matePatlaban linu cenas ir gājušas stipri uz ilejutā ka
riāls. Lai nu būtu kā_ būdams, tomēr mežu resors
diezin vai dabūs 80 mārciņas par tonnu slavēto 110
ir bijis spiests konstatēt, ka mušu meži pārcirsti par
mārciņu vietā. Var teikt, ka linu operācijas var nest
kādiem 3—4 gadiem uz priekšu. Laikam visi depuvalstij kolosālus zaudējumus, jo lini nav laikā pārtāti būs saņēmuši to nodrukāto memorandumu, _ ko
doti, un kas zin, kāda konjunktūra būs rudenī. Ja
iesnieguši mežu darbinieku organizāciju pārstāvji,
tā būs augsta, tad valsts iekasēs kaut ko ari sev,
kurā viņi saka, ka tā tālāk vairs nevarot iet, ka
bet ja tā būs zema, tad valstij atliks viens no diviem,
draud pilnīga atvijas mežu iznīcināšana.
vai nu ņemt zaudējumus uz saviem pleciem, vai ari
pazemināt linu iepirkšanas cenas, kas tika paaugstiŠie ir tie posteņi, kas ir seguši mūsu valsts izdevumus un turējuši uz saviem pleciem visu valsti. nātas jau toreiz, kreisās valdības laikā, tagad nav
Tālāk jāsaka, ka linu monopols pa visu šo laiku grozītas un ir visaugstākās cenas, kādas linu ražotājiem ir maksātas jebkad visā Latvijas pastāvēšadevis tikai 52.000.000 latu. Salīdzinot linu monopolu
pie
nobal,
nas
laikā.
tas
mežiem,
ieņemtas
no
i
_
kas
' ar sumām,
Ja salīdzinām tiešos nodokļus, par kuriem bija
kam ienākumi no linu monopola ir bijuši agrākos
tā lielā sūdzēšanās, ar tiem kolosāliem ienākumu
gados un izbeigušies ar 1924./25. gadu. Tad ta bi^
sumam — 10.000.000 latu, posteņiem, kurus es minēju, tad dabūjam pavisam
jusi viena no vislielakam
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niecīgas sumas. Vai jūs zināt, cik ir samaksājuši
laucinieki valstij no nekustamās mantas par pagājušiem 10 gadiem? 6.000.000 lata! Un ja paskatāmies, vai visi to ir samaksājuši, tad redzam, ka
uz pagājušā gada 1. aprīli vel bija 1.200.000 latu, kas
vēl nav samaksāti. Tā tad valstij būtu ienācis nodokļa no nekustamas mantas pavisam tikai 7.500.000
latu. — Ja paskatāmies, cik ir devis nodoklis no
pilsētu nekustamas mantas, tad uz šī gada pavasari
valsts kasē ienākuši pavisam 12.500.000 latu. Tas ir
viss no pilsētu nekustamiem īpašumiem; ka izstāvoši
parādi, kas vēl nav samaksāti, ir 2.500.000 latu. —
Rūpniecības nodoklis ir devis vairāk — turpat
30.000.000 latu, un izstāvoši ir 2.000.000 latu. Ienākuma nodoklis, kas jāuzskata principa par vienu no
devis
taisnīgākiem nodokļiem, kādi pastāv, ir
miljoni
latu,
neiekasēti
palikuši
3,2
latu;
2
4.000.000
.
kas valsts ienākumos nemaz nav iemaksāti.
Tiek sacīts, ka namsaimnieki, rūpnieki un tirgotāji tiekot aplikti ar dubultu nodoklī. Šis norādījums ir savos pamatos nepareizs. Rūpniecības, tirdzniecības un nekustamas mantas nodokli taču maksā
objekti, vai nu no veikala apgrozības, vai no fabrikas peļņas, vai no nama; turpretim ienākuma nodoklis tiek ņemts no personas kopienakumiem un, ir
tikai viena izlīdzinoša norma, sevišķi svētīga tādos
gadījumos, ja vienam ir 10 dažādi ienākuma avoti:
piemēram, tas vienā un tanī pat _ laika ir tirgotājs,
rūpnieks un nama īpašnieks pilsēta un uz laukiem.
Viņam sakrājas milzīga suma tīras peļņas, un šie
viņa ienākumi ne ar ko nav aplikti. Te nu nak
progresīvais ienākuma nodoklis un saka, ka no šiem
ienākumiem, savelkot toskopā, jāmaksā zināms procents valstij.
Kungi, ja mēs uzliekam strādniekam uz_ cukura
mārciņu, ko viņš pērk, 4 rubļus virsū, ja mes uzliekam uz sliktu kokvilnas drēbi, ko strādnieks ir
spiests pirkt veikalā apģērbam, 10 vai 20 datus nodokļa virsū, vispār, ja irnēs_ uzliekam visiem produktiem, ko strādnieks patērē, zināmus nodokļus, piemēram gaļai, olām un citiem produktiem ... _ (S. Ivuļa starpsauciens) — Ivbuļa kungs, Jus aizrādāt uz
Latvijas ražojumiem; bet neaizmirstiet, ka ari Latvijas ražojumu cenas ar augstām muitas likmēm tiek
saceltas gaisā. Tā tad šinī ziņā nav nekādas izšķirības. Ja nu jūs atzīstat, ka var ņemt augsto muitas nodokli no pilsētu strādniekiem un lauku strādniekiem, kuriem nav aitu, no kuram varētu dabūt
vilnu un izaust drēbi, ja jūs atzīstat par iespējamu
ņemt no šiem cilvēkiem nodokļus tādos apmēros, tad
sakait, vai jūs varat pacelt roku, ja jūs kaut cik gribat ievērot taisnību, un atcelt nodokļus uz bagāto
šķiru. Ja paskatāmies, kā dzīvo tirgotāji, rūpnieki,
un mūsu namsaimnieki un kā dzīvo strādnieku šķira, darba tauta, tad redzam kolosālu starpību. Vai
jūs, kungi, gribat, lai strādnieks tikai noskatītos,_ ka
bagātā šķira — pieņemsim, ka ari ne pārak bagāta,
salīdzinot ar pārējām valstīm — ģērbjas, kā viņa ir
paēdusi, var pat tērēt milzīgas sumas izpriecai, bet
paši lai dzīvo nabadzībā, nekurinātos dzīvokļos ar
slimiem bērniem, ar tuberkulozi slimiem bērniem
un nevar dabūt ne Keļmeirus, ne sanatorijas, kas iespējams tikai bagātai šķirai, šoelera kungs, šādos
apstākļos strādniecībā izaug milzīgi liels naids pret
šo otru šķiru uti gala rezultātā ari pret visu Latvijas
valsti. Tā ir netaisnība, ko viņi negrib ciest.
Latvijā jāievēro vēl viens apstāklis. Šeit pilsonības netaisnā rīcība ir katram cilvēkam reālāki
redzama, tāpēc ka mūsu zemīte ir maza. Šeit nav
to milzīgo attālumu, kur viens otru nepazīst un nezin, kas notiek. Pie mums viss kā uz delnas redzams. Pat korupcijas lietas, kas tiek nokārtotas
lielā slepenībā, nepaliek apslēptas. Visu darba tau-
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tu, kurai jādzīvo vēl šodien ļoti liela trūkuma un
postā, ari pēc šiem 10 gadiem vel nospiež nabadzība. Tai nav iespējams mierīgi noskatīties uz to, kas
notiek otrā pusē. Ja jūs naksat ar ierosinājumiem
un mēģināsat samazināt tiešos nodokļus, kas tagad
ir samērā mazi mūsu turīgo daļaiun ir tikai 9% no
mūsu budžeta kopsumas, kamēr pārejas valstis tie
noiet līdz 50%, tad jūs varat iedomāties, kāds naids
izaugs strādnieku šķirā pret visiem šiem likumiem
un to, kas guļ uz viņu pleciem. Protama lieta, to
kultivējot, neko citu nevar panākt, ka tikai attiecību
paasināšanos un tās krizes paātrināšanu, kas var
stāvēt priekšā.
Apstājoties pie šīs budžeta daļas atsevišķiem
posteņiem, man jāatzīmē ari valdības rīcība spirta
monopola un citās lietās. Ja agrākos laikos labais
spārns atbalstīja spirtrūpniekus, tad viņam allaž
bija viens attaisnojums uz ārieni, ka tas tiek darīts
aiz tā iemesla, lai dotu nopelnīt mušu ražotajiem —
lauksaimniekiem, pārdodot kartupeļus. Šogad šī lieta ņēma pavisam citu virzienu. Mums nebija kartupeļu, no kuriem dedzināt spirtu, tapec bija_ skaidrs,
ka šādos apstākļos nekas oits neatliek, _ka iepirkt
spirtu ārzemēs. Spirta cenas ārzemes Čekoslova^ ir uz pusi
ķijā vai pat mūsu kaimiņvalstī Igaunija,
zemākas nekā Latvija, jo no ārzemēm varam dabūt
spirtu par 6,5 — 7 santīmiem grāda, turpretim mušu spirtrūpniekiem tiek maksāti 15 santimi par grādu. {.K. Baloža starpsauciens.) Taisni uz pusi, vai,
kā profesors Baloža kungs saucno vietas, tikai 40%
no Latvijas spirta cenas maksā ārzemju spirts. Protams, šādos apstākļos, ja valdībai jāizvēlas ievest
par dārgu cenu kartupeļus, izdodot valūtu uz ārzemēm, maksāt augstu cenu vietējiem spirtrūpniekiem par spirta dedzināšanu, būtu ^absurds. Nav
taču nekāda aprēķina Latvijā dedzināt spirtu no ārzemju jēlvielām. Tādā gadījuma var ievest spirtu
no ārzemēm par Ietāku cenu. Un ko mes piedzīvojām? Ministru kabinets, domājams, uz spirtrupnieku
spiediena, jo citādi to nevar izskaidrot, ir pieņēmis
lēmumu tomēr spirtu dedzināt Latvija un maksāt
spirtrūpniekiem 15 santimus par grādu. Šo lēmumu ari realizē. Spirtu dedzināja Latvija tik nesaimnieciski un nelietderīgi, ka vienīgais attaisnojuma
motivs šādai rīcībai bija spirtrupnieku pabalstīšana.
Kungi, jūs nevienam par to neparmetat, nevienam
jums nebija nekāds rūgtums par to, ka tik nelietderīgi izšķiež valsts līdzekļus. Lūdzu, kungi, šeit taču jūs varējāt taupīt. Jūs varējāt_ pateikt savai valdībai un personām, kas šādi rīkojas, ka tas nav pielaižams, ka nedrīkst tik nelietderīgi un izšķērdīgi
rīkoties ar valsts līdzekļiem. Bet šinī jautājuma jus
cietāt klusu un izlikāties, it kā neka nezinātu. Tas
ir vienīgais šīs nepielaižamas rīcības attaisnojums.
Šeit jūs varējāt taupīt, jūs nedrīkstējāt pielaist tik
nelietderīgu valsts Jīdzekļu izšķiešanu, pārmaksājot tās ārkārtīgi lielās sumas, lai tikai pabalstītu zināmas aprindas. Sakait, kungi, ka lai citādi šo lietu
sauc, ja ne par korupciju? — Cita apzimejuma_ tai
nav. Bet jūs to sedzat, pārejat viegli pāri, talak
par to neinteresējaties.
'Tālāk ir jautājums par linu monopola sumām.
Atcerieties, kungi, ka savā laikā es Saeimā ziņoju,
ka bija iztērēti 10.000.000 latu, izdoti, tā sakot, uz
zila gaisa.Kreisā valdība kādus 5.000.000 vai 6.000.000
latus iekasēja. Tagad ir pagājis vairāk ka gads,kamēr nav kreisās valdības, bet mēs redzam, ka šīlieta stāv uz vietas, nekādas sumas vairāk nav iekasētas. Bet tanī pašā laikā mekllē visādus aplinkus
ceļus, kā šīs lietas nokārtot. Klīves kungs atrada
gaužām labu teoriju, ar ko uzstāties zemnieku savienības kongresā. Tur tā lieta tika nostādīta tā, ka
visus parādus, kas uzkrājušies, vajaga pārvērst ilg-
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termiņa kredīta. Ta tad ar Dieva palīgu šīs sumas,
kas nebūs norakstāmas, tiks nobīdītas uz kādu no
ilgtermiņa kredita iestādēm, uz zemes banku vai hipotēku banku, un beigu beigas tur tiks pieņemti lēmumi par parādudzešanu. Nekas netiks iekasēts.
Talak ir jautājums par Latvijas bankas sumām.
Te mes dzirdējām Berga kunga runu par tiesām, runu par ārkārtīgu tiesu aizstāvēšanu. Kā drīkst runāt par tiesām šeit Saeima, kā vispār drīkst teikt,
ka neatkarīgas tiesas rīkojas mala fide. Kā drīkst
to teikt tie, kas nav juristi, kas tiem paragrāfiem nevar izsekot, bet spriež pec savas sirdsapziņas, ko tie
lai saka. par to, kas norisinās mūsu tiesās. Nupat tika tiesāts bijušais Latvijas bankas direktors Švede.
Latvijas banka pašlaik ir saņēmusi norakstu no
sprieduma šinī dieta, par ko mūs informēja budžeta
komisija bankas padomes priekšsēdētājs. Šinī sprieduma sacīts, ka viens miljons latu Latvijas bankas
zaudējumos nav nekas. Tapec lēmums ir tāds, ka tās
personas, kas sodāmas un kuram zināma rīcība noteikti pieradīta, ir attaisnotas. Redziet, kungi, pie šādiem procesuāliem apstākļiem zūd uzticība tiesām.
Nav vairs uzticības, ka tiesas ir taisnas. Tiklab politiskas prāvas, ka ari saimnieciskās lietās mēs neredzam, ka tiesas spriestu ta, ka tas saskanētu ar
tautas sirdsapziņu un prasībām. Ja kāds ir noziedzies pret likuma burtu no kreisā spārna, tas tiek
bargi sodīts. Bieži vien mūsu skolnieki vai skolnieces tiek sodīti par to, ka viņi izmētājuši proklamācijas. Par to viņiem tiek piespriests liels sods,
pat uz vairajriem gadiem ...
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Bastjān,
tieslietu ministrijas budžets mums vēl būs priekšā/
V. Bastjānis (turpina): Man norāda, ka tas attiecotiesuz tieslietu ministrijas budžetu, par to nevar runāt. Bet man jāsaka, ka tieslietu ministrija
savus izdevumus ņem no finansu ministrijas ieņēmuimiem. Tapec zināma sakarībā ari to gribu apskatīt. — Ta tad šinī laukā, kur tiek tērēta nauda, kas
uzkrājas finansu ministrijas budžetā, aiziet tādus
ceļus, ka tautas sirdsapziņa, tauta — maksātāja nevar atzīt, ka nauda tiek pareizi iztērēta. Tāpēc viņai grūti maksāt nodokļus, un viņa ceļ savus iebildumus.
Man jāteic,ka nav realizēts ari Saeimas lēmums
par vidutāju procentu. Jūs, kungi, atcerēsaties, ka
pagājuša gada Saeima lēma, ka pastāvošais starpniecības procents — 4% līdz 5%, ko ņem pilsētu
kases, ir pārak augsts, jo Latvijas banka dod šīm
kasēm naudu par zemiem procentiem. Ja šīs kases
pie naudas izdalīšanas pelna _5%—6% un 1%, tad
tas ir par daudz. Kungi, mēs prasām, vai šo lēmumu realizēs, lai pavairotu finansu ministrijas ienākumus. Jasāka,_ka valdība nav spērusi nekādus
soļus, lai to realizētu. Šis lēmums attiecas ari uz
tiem_ rūpniekiem, tirgotājiem un namsaimniekiem,
ko jus atbalstāt, kas ņem naudu no šīm iestādēm.
Tapec jus nenākat un neaizstāvat savu vēlētāju intereses un nesakāt, ka starpniecības pelņu vajagapazemināt. Jūs klusai Tamīl laikā,kādilauku kooperatīviem ir notikusi samazināšanauz 3%, pilsēātstās navIr brīnišķīgi: kadKlīves kungs aiziet uz savu kongresu, tad viņš uzstājas ar savu runu, kurā skaidri un
gaiši pasaka, ka pastāvošais starpniecības procents
ir par augstu, ka to vajaga samazināt. «Brīvā Zeme» burtiski atreferēta viņa runa: «Izeja būtu tā,
ka Latvijas banka taisni šim mērķim saņemtu no
valsts rezerves sumām 30 miljonu latu un dotu lauku krājkasēm par U/2% līdz 2%, kas pilnīgi pietiktu.» — Klīves kungs, ja Jūs atzīstat šos 1_% līdz
2% par pilnīgi pietiekošiem, kāpēc jūs turat 3% uz
laukiem un 41/2 līdz 5% pilsētās? Kāpēc Jūs ar
vienu mēlirunājat savā kongresā un koalicijā rīko-
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jaties pretēji?

Vai tā nav zemnieku maldināšana.?
Jūs nevarat pateikt kongresā: «Te mēs runājam tā, bet tur ņemsim tik un tik daudz.»
Es, kungi, minēju šos faktus, lai atsegtu to dubulto morāli, ar kādu jūs strādājat, lai pierādītu, ka
nevis nodokļi ir tie vainīgie, kas apspiež ražošanu,
bet gan pavisam citi saimnieciskie un politiskie motivi. Tie, lūk ir tie, kas traucē rūpniecības attīstību,
par tiem mums jādomā, lai tos varētu novērst. Vēl
līdz šai dienai mums nav nokārtotas neviena no vecajām lietām. Nav nokārtotas lielmaņa lietas, nav
nekas nokārtots ar «Transitu», nedz ari ar «Zemnieku banku». Viss palicis tāpat, kā tas palika kreisās valdības laikā. Un tas ari ir saprotams, jokā lai
valdība ķeras klāt ļaudīm, uz kuriem viņa balstās.
Kiršteina kungs, lai cik bargus rakstus Jūs savā avīVai

ze ari nerakstāt, lai cik ari neziņojat, ka melni un sar-

kani spoki rēgojas, tomēr Jūs neko ar to nevarat izdarīt. Jūsu rokas ir saistītas, jūs esat pilnīgi padoti
koalicijas gribai. Tad, kad jums saka, .lai jūs pieceļaties, jums ir jāpieceļas, un kad jums saka,_ lai
jus_ sežaties, _ tad jums ir jāsēžas. Ja jūsu vēlētāji
zinātu, cik jūs esat bezspēcīgi, tad jūs tā nevarētu
rīkoties, jums būtu jārīkojas citādi. Jums būtu jāpasaka: tagad ir diezgan, ilgāk tas tā vairs nevar iet.
Tomēr jāsaka viens, ka diviemkungiem neviens ilgi
nevar kalpot.
Ja to lozungu, kas tagad mests visiem lauksaimniekiem, labāki sakot, gruntniekiem, pilsētu
namsaimniekiem, tirgotājiem un rūpniekiem, realizēs, ja realizē to, ko tagad solā, ja tā pārkārtos nākošā gada budžetu, tad man jāsaka, ka pēdējā uzti-.
čība, kāda vēl tagad varēja būt mūsu budžetam, galīgi izzudīs; un tad jūs būsat sasnieguši augstāko pasaimniekāpi ne
tikai politiskās, bet ari
^
tiešam
lieciskās izrēķināšanās laukā. Tad
ļaudīm
Latvijas
pilsoņu, ; darba
lai daļai
un vidus grupām, kam šobrīd vēl ir pārliecība, ka
jānes zināmi upuri, lai varētu strādāt, lai saimnieciskā dzīve varētu iet uz priekšu, būs janak pie
pārliecības, ka nav vērts to darīt, nav vērts uz
priekšu vairs uzupurēties. Visi aprēķini, no kādam
aprindām tie ari. nenāktu — ne tikai no mums, socialdemokratiem,_ bet ari no pašas finansu ministrijas — ir konstatējuši, ka viss smagums taču gulstas
uz darba ļaudīm. Vienā no 1928. gada «Ekonomista»
numuriem bija teikts, ka pilsētu strādnieku nomaksātā nodokļu suma ir trīsreiz augstāka neka lauku
saimnieku. Ciešanu mērs arvien vairāk piepildās,
un gala rezultāts, sastrēgums tiek sadzīts uz visaugstāko. Kāda būs viņa likvidācija, to, kungi, padomājiet paši, bet neaizmirstiet, ka šī likvidācija vai
būt briesmīga ne tikai tiem ļaudīnm kas tagad cieš,

bet var būt briesmīga ari pārējiem. Pat no pilsoniskām aprindām, no rūpnieku aprindām izskan balsis, ka šī politika, ko tagad grib ievadīt mušu koalīcija, ir nederīga un nepareiza. Palasait tikai, ko
rūpnieku pārstāvis Kunaus vakar «Jaunākas Ziņas»
sacīja par šo jautājumu. Viņš, šis mērenais cilvēks
no rūpnieku aprindām, saka: «Lai paraugāmies tikai uz mūsu zemkopi. Agrāk latvju zemnieks bija
lepns, ka iztiek pats ar saviem spēkiem, un mes bijām lepni uz savu darbu. Tagad viņš ir zaudējis savu darba prieku. Un ne tikai zemkopis — mes visi pārvēršamies valsts parādniekos un nododamies
prātošanai, kā vieglāki tikt pie naudas. Nav brīnums, ka tādos apstākļos cieš ražīgais darbs un pilsoņi nododas greznībai. Krediti-, krediti, viss uz pa3
rāda, lai gan /4 no kredita ņēmējiem krīt posta.» —
To, Bļodnieka kungs, saka Kurams. Ja jus gribētu sekot Kuraua kunga norādījumiem, kas tad jums būtu
jādara? Jums būtu jāsaka: «Nost ar to politiku,
ar kuru te nāca finansu ministris, nost ar to politiku,
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ar kuru ir gājis kongresos un ārpus tiem ministru
prezidents Celmiņš — tā politika nav pieņemama.
Mums vajaga atrast citu politiku, smaguma nastas
izlīdzināšanu pēc nest spējas.» Jūs, Bļodnieka
kungs, neejat pa to ceļu. (A. Bļodnieka starpsauciens.) Bļodnieka kungs, var jau norādīt visādus
skaitļus, bet šiem skaitļiem taču vajaga būt pierādītiem. _ {A. Bļodnieks no vietas: «Es atrodu, ka
zemniecība ta vai citādi visā visumā tomēr ir vairāk
aplikta ar nodokļiem nekā pārējie iedzīvotāji.»)
Bļodnieka kungs, vai Jūs, iedziļinoties tanīs oficiālos
izrēķinos, ko es nolasīju priekšā, varētu nākt un
teikt, ka muitas nav samaksāts 400 miljonu latu apmēra, ka tas un tas nav samaksāts? (A.Bļodnieka
starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš
(zvana): Es lūdzu
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vieglo tiešos nodokļus rūpniekiem vai tirgotājiem.
Ne pa to ceļu ir jāiet, bet gan ir jāiet pa samērīgu
nastu izdalīšanas ceļu, cik katrs spēj nest. Ja šo
ceļu Saeima neies, tad, protams, saimnieciskā ziņā—
par politisko nerunājot — mēs varam nonākt uz bīstamām sliedēm, mēs varam nonākt nevis pie saimnieciska uzplaukuma, bet gan sagaidīsim saimnie-

cisku sabrukumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība) : Augstais nams!
Man savukārt mazliet jāpakavējas pie mūsu ieņēmumu (budžeta, un man iespējams izdarīt to citādi, nekā
aizskar ot finansu ministra kunga runu par mūsu
vispārīgo budžetu. Šo runu ir ļoti stiprā mērā komentējis sevišķi labais spārns, un ļoti interesantā
netraucēt ar starpsaucieniem; deputātam Bastjānim
kārtā, kamēr «Latvis» šo runu ceļ vai debesīs, piepalikušas vairs tikai 4 minūtes.
zīmēdams,
finansu ministris esot mani (galīgi «saV. Bastjānis (turpina): Bļodnieka kungs, man kāvis» , mankabijis
jānosarkst par to, ka es neesot ziJums jāsaka, ka finansu ministrijas žurnālā «Ekononājis,
ka
Latvijā
namsaimniekiem esot 47% lieli
mists» ir aprēķināts, cik muitas samaksā zemnieks,
nodokli.
un no šī aprēķina Jūs redzēsat, ka tā suma ir ārkārtīgi niecīga, jo zemnieks no muitotām precēm pērk
_ Augstais nams.! Man šie skaitļi jāanalizē mazliet
sīkāk. Bastjāņa kungs jau mazliet pakļāvējās pie
ārkārtīgi maz, un tas preces, ko viņš pērk kā ražotiem. Vakar un ari aizvakar es tos sīkāki pārbaudīšanas līdzekļus, ar muitu ir apliktas ārkārtīgi mazā
ju, unes nevaru par tiem nerunāt, jono tā lielā mērā
mēra; tapec ari muita, ko maksā zemnieks, ir niecīga. Aiz dabiskiem iemesliem zemnieks nepērk tās atkarājas mūsu valsts nodokļu ņemšanas politika.
preces, kurarn ir augsta muita, un tāpēc ari viņš Finansu ministra kungs taisni uzsvēra, ka mūsu nomuitu nemaksa.
(A. Bļodnieka starpsauciens.) Jūs dokļi esot par lieliem. Protams, ja ir 47% lieli nonevarat tos skaitļus dabūt, un jāsaka, ja ari mūsu
dokļi, tad tie 'jāsamazina. Mēs zinām,ka ari ministru
rūpnieki un tirgotāji pašreiz varbūt nejūtas tik brīvi, prezidents Celmiņa kungs ir tādos ieskatos, ka nokā tas varētu but, tad jau nu nekādā ziņā muitas dēļ.
dokļi jāsamazina paU, t. i. no 160.000.000 latu
Tas pats jāsaka ari par zemniekiem.
valsts budžets jāsamazina uz 120.000.000 latu. To
Mūsu jaunsaimnieki, pie kuriem pieskaita sevi var panākt, atlaižot 1U ierēdņu. Lieta, liekas, ļoti
vienkārša, aprēķini gaiši un skaidri. Žēl tikai, ka
ari Bļodnieka kungs, visos gados, kad pieņemta agrāra reforma, ir ārkārtīgi daudz enerģijas ieguldīgandrīz puse tā saukto ierēdņu nemaz neietilpsit šinī
juši savos _ īpašumos, lai tos apstrādātu, apkoptu un 160.000.000 lielā budžetā. Tie ir dzelzceļu ierēdņa
uzceltu mājiņas. Bez šaubām, viņi strādā ļoti grūti, un strādnieki. Satiksmes ministrijas algu budžets
bet es gribu Jums, Bļodnieka kungs, aizrādīt kā būtu ir 16.000.000latu liels, tas ir tieši algām;, bet bez tam
tad, ja Jums _par niecīgu algu būtu jāstrādā 15 vai 18 ir vēl citiem izdevumiem 37.000.000 latu, no kuriem
stundas diena. Vai ari tad Jūs strādātu ar īpašnieka tikai maza daļa paredzēta materiāliem', bet lielākā
darba_ centību, ar kādu mantas īpašnieks strādā pie
daļa strādnieku algām. Tā tad ar ierēdņu samazināsava īpašuma izkopšanas? Neaizmirstiet, ka ir liela šanu ir ļoti bēdīgi. Runājot par nodokļu .samazināstarpība starp mantas īpašnieka darba centību un alšanu, jāsaka, ja nevar samazināt ierēdņus un ierēdgota darbinieka darbu. Ja jaunsaimnieks patiešām ņa alļgas, tad būs grūti samazināt ari nodokļus. Bet
milzīgu enerģiju ir ielicis darbā, ja viņam klājas grūmēs redzami, ka tagadējā budžetā nekustamu īpašumu
ti, tad ne tapec ka viņš aplikts ar smagiem nodonodoklis ir jau samazinātsno 4,6 miljoniemlatu uz 2,4
kļiem, bet gan tapec, ka viņam nekā nav. Viņam vēl miljoniem latu. Tā tad, ņemot apaļus skaitļus, uz
jātiek tikai par īpašnieku, viņam jāapstrādā zeme, pusi. Lauku nekustamu īpašumu nodoklis dos 700.000
jāuzceļ ēkas, un tapec iet grūti. (A. Bļodnieks no latu; tas ir saprotams plūdu
dēļ, pret to es nebūt nevietas: «Bet viņš maksā ari izpirkšanu un nodokļus, protestēju,
jo to bija vaļjladzīgs samazināt. Pilsētu
akcīzi un muitas!») Bet, Bļodnieka kungs, neaizmirnekustamu īpašumu nodokļa ir palicis 1.700.000 latu;
stiet ariši jautājuma otru pusi.
Ja jūs vienā dienā pagājušā gadā bija 1.800.000 latu.
savu grūto jaunsaimnieku un sevišķi vecsaimnieku
stāvokli nostadīsat pretim algas strādnieku stāvoklim, vai tad jūs domājat, ka strādnieks nebūtu
ar mieru mainīties? (A. Bļodnieks no vietas: «Bez
šaubām!») Tā tad, redziet, bez šaubām!
Gala rezultātā man vēl jāpasaka, ka lai ari grūti klajas šobnd_ jaunsaimniekušķirai, tomēr viņi zin,
par ko viņi cīnās un kurp iet. Tikai neļaujiet tagad
dragāt agrāro reformu ar tiem lēmumiem un spriedumiem, kas labā spārnā pieņemti. Bet, redziet, algas strādniekiem nav nekāda cita mērķa, kā vienīgi strādāt savam vēderam, lai viņi nenomirtu badā.
Tas ir vienīgais, un cits nekas viņiem pāri nepaliek.
Jus nevarat tiem zemes pieprasītājiem, kuri ir tagad rentnieki un maksā 1000 rubļu par pūrvietu
rentes, jūs nevarat dot visiem šiem cilvēkiem zemi.
Šinī stāvoklī, kādā mēs šobrīd atrodamies, jums jāievēro, ka grūtais zemnieku stāvoklis nav atvieglojams ar to, ka krauj virsū nastas algotam darba spēkam. Viņa stāvoklis nav atvieglojams ar to, ka at-

Bija aizrādījums uz ārkārtīgu namsaimniekuapgrūtināšanu. Te tā lieta ir ļoti interesanta. Kamēr
tagadējam finansu ministram «Latvja» namsaimnieki
izrāda piekrišanu, ceļ viņu vai debesīs, tikmēr «cunftīgais» namsaimnieku orgāns «Latvijas Sargs» viņu nopeļ un nosoda. Tā tadiznāk, ka ir namsaimnieki, kuriem, finansu ministris ir nācis ievērojami pretim, bet ir ari tādi, kuriem tas licies par maz. Man,
diemžēl, jāteic, ka finansu ministra Petreivica kunga
apgalvojums par 47% nodokļa no namsaimnieku ienākumiem ir tīrā fikcija. Lieta ir tāda, ka mums ir
interesanta likumdošana ,uz kuras pamata iespējajams izdarīt šādu fiktīvu aprēķinu. Vai tad finansu
ministra kungam ir maz to ierēdņu, kas uz viņa mājienu var sastādīt tādu rēķinu, tādu kalkulāciju, kāda
patīkama pašreizējai valdošai koalīcijai. Nu, redziet,
tādējādi tas rēķins ir iespējams.
Mums ir 1926. gada 'likums par nodokli no nekustamas mantaspilsētās un miestos, kurš ir mazliet
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kuriozs. Sakara ar to vajadzēja izdot 1927. gada
«Valdības Vēstneša» 60. numurā publicēto rīkojumu,
kā aprēķināt nodokļa normas. Likums ir mazliet
kuriozsjtanī ziņa, ka nodoklis tiek ņemts nevis no
tīra ienākuma, bet no vērtības. Redziet, tādas lietas,
pašas par sevi ņemot ir iespējamas. Amerikā, piemēram pastāv nekustama īpašuma nodoklis no vēr^ sauktais «asessed value» no «true value».
tības, ta
Ienākums no īpašuma vērtības pastāv ari citās valstīs. Ari Francijā nekustama īpašuma nodoklis tiek
ņemtsno īpašuma vērtības. Turpretim praktiskāki
ir aprēķināt nodokli no ienākuma, no nekustama īpašuma. Tāds ienākuma nodoklis pastāv ari Vācijā,
agrākā Austrija, Itālijā un veselā rindā citu zemju. Pie
tāda nodokļa, kas tiek aprēķināts no īpašuma vērtības, ir ārkārtīgas grūtības tādā ziņā, ka tur pastāv
divas «variables», iespējamas divas svārstības. Vienkārt—var svārstīties procenti, un otrkārt—var svārstīties ienākums. Tāpēc šāds nodoklis ir mazāk
praktisks. Pie nodokļa no tīra ieņēmuma lieta ir
daudz skaidrāka, jo tur nodoklis var sekot faktiskām
ienākuma svārstībām.
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skaidrs ienākums ir 4000 latu, tad ari vajadzēja aprēķināt 30% no tiem 4000 latiem. Bet, kā jau teicu,
pie mums pastāv šis fiktīvais aprēķins, un tāpat šī
fikcija pastāv stiprā mērā ari Amerikā.
Tālāk paskatīsimies, ko īsti namsaimnieki grib
atskaitīt. Pirmkārt viņi grib atskaitīt kanalizācijas
izdevumus. Hipotēku banka to visu jau ir ieskaitījusi,
ir ietilpinājusi tanīs 20%—35%. Bez tam namsaimnieki grib, lai atskaita kādu tur grunts nodevu, kas
iztaisa lieliem namiem līdz 200 latu; maziem namiem
tik liela tā nodeva nav. Ja nams brutto ienes 10.000
latus, tad, pēc nodokļu departamenta kalkulācijas,
šis pats nams ienes 4000 latu netto. Vispirms te atskaitīti 1200 latu nekustama īpašuma nodokļa, .tad:—
kādi 250 lati kanalizācijas nodevas un 200 lati grunts
nodevas. 450 latino 10.000būtu 11,4% ; tā tadnodoklis
būtu 4lV4%. Vēl var pierēķināt ienākuma nodokli—
218 latus. Nu, varētu saskaitīt kopā 30% pamatnodokļa, 11 1/2% kanalizācijas nodevas un AYz% grunts
nodokļa; kopā būtu pavisam 46%. Var iznākt ari

47% ienākuma nodokļa.
Tas būtu tikdaudz par šo aprēķinu. Man gan
Pie mums lieta ir tāda, ka nekustamu īpašumu jāpiemin, ka citās valstīs un vispār neviens finansu
nodoklis tiek ņemts lļ/2% apmērā no mantas ienesīlietpratējs nepieskaita ienākuma nodokli pie namu
guma vērtības. Kā to lai tālāk aprēķina? Par to ir nodokļa, bet visur ir pazīstams, ka rēķināts tiek tā,
finansu ministra rīkojums, ka pie ēkām ar dzīvokļiem ka ja kur ir grunts nodoklis vai nekustama īpašuma
rēķina tādējādi, ka pirmā kategorijā no brutto ieņē- . nodoklis, tad tā ir lieta par sevi, jo gaļu galā tas
muma var atskaitīt eksploatacijas izdevumiem 60%. taču gulstas uz to, kas to namu izlieto, citiem vārNu, augstais nams! Te ir tas suns aprakts! Hipodiem — uz nomātājiem. Protams, ja nama īpašnieks
tēku banka rēķina tikai 20%—30%. maksimums ir vienīgais nama apdzīvotājs, tad viņš maksā šo
35%. Šis atskaitījums saprotams tā, lai likums pienodokli pilnā mērā, bet jāievēro tas, ka ja viņš dzīlaistu fikciju, ka nekustami īpašumi ienes 5%, un ja votu citā namā, viņam tā kā tā būtu jāmaksā zināma
nekustams īpašums ienes 5%, un ienākuma nodoklis daļa. Tā tad te finansu ministris ir grēkojis pret
no šī nekustama īpašuma ir Wz%, tad izrādās, ka
finansu zinātnes pašiem pamatiemi.
Ja rēķina tā,
nodoklis iztaisa 30% no tīra ieņēmuma. Diemžēl, atkā finansu ministris rēķināja, tad varētu izrēķināt,
kal jāsaka, ka sakarā ar to, kā to aprēķina, tas ir ka Vācijā jāmaksā 60%—70% liels nodoklis, bet
tīra fikcija, fantāzija, Pie pirmās namu kategorijas faktiski 60% tiek atskaitīti no faktiskiem ieņēmupieder nami ar 60%—70% eksploatacijas izdevumu. miem un nevis no fiktīviem samazinātiem ieņēmuPie otrās kategorijas ēkām, sliktāk būvētām, ar mamiem.
zāk labierīcībām, iespējams atskaitīt līdz 80%, un
Kā tad nu ir ar faktiskiem ienākumiem? Es pats
pie ēkām, kas atrodas nomalēs, līdz 90% eksploatalīdz janvāra mēnesim biju eksperts finansu ministricijas izdevumos. Ja tāda nomaļu ēka ienes brutto
ja, tā tad pieaicināts klāt daudzās nodokļu komisiju
1000 latu, tad jāmaksā procents no 100 latiem; suma
apspriedēs,
sevišķi nodokļu reformas apspriedēs.
tiek kapitalizēta ar 5%, citiem vārdiem, nams noTika
aizrādīts,
ka man esot lieli ienākumi, ka es esot
mālē uzrāda 2000 latu vērtības. No tiem jāmaksā
ari
finansu
ministrijas
eksperts. Man jāpaskaidro, ka
kas
brutto
U/2%, t. i. 30 lati; citiem vārdiem, manis,
es tas vairs neesmu, jo, pats par sevi saprotams, būienes 1000 latu, zināmos apstākļos var maksāt tikai
dams opozīcijā, es nevarēju palikt algots eksperts
30 latu nodokļa t. i. 3% no brutto ienākuma, un zināfinansu
minisitrijā. Kā tās lietas stāv faktiski? Fakka
mos apstākļos pat tikai pusi no tā. Ir saprotams,
tiski tās lietas man ir ļoti labi zināmas, joreiz mums
faktiskais procents pie nama pirkšanas un pārdoša- tāds papīrītis finansu ministrijā
tika pasniegts, proti,
nas tuvinās 10%, tāpēc vajadzēja pieņemt 60% atpar faktiskiem ieņēmumiem. Faktiski lieta ir tāda, ka
skaitījuma. Šis likumīgais atskaitījums, ka pie nonamsaimnieki Rīgā, pēc nodokļu departamenta sapielaista fikcija, pastāv ari
aprēķināšanas,

dokļa
tiek
'Amerikā. Ari tur ir liela starpība starp «asessed value» un īsto vērtību, t. i. starp nodokļa vērtējumu
un faktisko vērtību. Ir tādas valstis,, kur nodokļa
vērtība iztaisa 1000 miljonu dolāru, bet faktiskā vērtība ir 5000 miljoni dolāru. Iznāk, ka nodoklis iztaisa 4% no «asessed value» un tikai l/* nodoklis

no faktiskās v,ērtības.

Tagad paskatīsimies, kas te vēl tiek pieskaitīts
klāt. Esmu apjautājies pie dažiem namu īpašniekiem, kā tad īsti sastādās šie 47%, ko te finansu ministris minēja. Redziet, kungi, tie sastādās ta: pieņemsim, ka kāds nams ienes 10.000 latus brutto; tad,
atskaitot 6000 latus izdevumiem, paliek 4000 latu un
80.000 latu nama vērtības.
Ja tagad aprēķinam
U/2%, tad gadā tas iztaisa 1200 vai 30% no tiem.4000.
- Tā tad ikkatrs, kas prot drusku rēķināt, teiks, ka
pie nodokļa aprēķināšanas ir ievests _ nevajadzīgs
aplinkus rēķins. Patiesībā vajadzēja, but ta: jareiz

vāktiem datiem-, ieņem, kopējais Rīgas namsaimnieku
brutto ienākums no dzīvojamo un citu telpu īrēm par
1926. gadu ir bijis 37,6 miljoni latu. Kas tad no šī
faktiskā brutto ienākuma gāja nost? Šie nami bija
vērtēti — atkal pēc nodokļu departamenta datiem—
uz 325.000.000 latu. Vispirms par ūdeni — 1,18 miljona; tad — par kanalizāciju — 0,34; izdevumi par
privātu namu asenizāciju, t. i. par aptīrīšanu — mazs
krāms- Pēc hipotēku bankas izdotiem datiem par
iesniegto aizdevumu pieprasījumiem, iznāk, ka izdevumus par Rīgas namu aptīrīšanu, ielu inotīrīšanu,
sniega novešanuu. 1.1. var rēķināt apmēram 1,2 miljoni latu. Šiem izdevumiem nāk vēl kllāt izdeivumi
sētniekiem. Var teikt, ka caurmērā sētnieku algām,
kas iztaisa 60 latus mēnesī, iznāk 720 lati gadā uz
katru sētnieku, t. i. pēc slimo kasu datiem. Rīgā ir
3300 trīs un vairāku stāvu nami; ja pieņemsim, ka
katram šim namam ir savs sētnieks, tad izdevumi
sētniekiem būs 2,4 miljoni latu- Par tiem namiem.,
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kurus aptīra paši saimnieki, varbūt_ nāks klāt vel
kāds miljons latu. Šie nami ir mazāki nami, kurus
apdzīvo paši īpašnieki un kuri paši ari savus namus
aptīra. Tā tad iznāk tāds rēķins, ka pavisam klopa
faktisko eksplioatacijas izdevumu ir: 1,18 miljona
latu + 0,34 +1,2 par sniega novešanu um ielu slaucīšanu, + 2,4 sētniekiem, + 1 miljons sētnieku vietas
izpildītājiem mazos namos un 2% no vērtibas, 16%
no brutto ieņēmumiem kā izdevumi par tekošiem
remontiem. Iznāk, ka tāds nams, kas vērtēts uz
100.000, tekošiem remontiem varētu rēķināt 2000
latu. Tas ir augsti rēķināts, jo Latvijas hipotēku
banka rēķina stipri zemāku procentu. Hipotēku banka rēķina tikai pusi no minētās sumas._ Varbūt hipotēku banka aizdod tikai uz labāk būvētiem namiem.
Ja nu mēs visu to sarēķinām kopā, tad iznāk, ka eksploatacijas izdevumu ir 12,6 miljoni, ar citiem vārdiem, apmēram 33,6% no brutto ienākuma un nevis
60%—90%- Tā tad faktiskie izdevumi ir tādi, ka
es jāu teicu, un valsts un pašvaldību nodoklis ir faktiski nevis 47%, kā teica finansu ministra kungs,:bet
tikai 15% no tīra ienākuma. Tikai 15% no tīra ieņēmuma, vai, apmēram, 10% no brutto ienākuma!
tādi ir patiesie dati un nevis 47%, kas ir tīra fikcija.
Zināma lieta, var pie šiem datiem pieskaitīt vel ienākuma nodokli, bet .tā neviens finansu lietpratējs
nedara. Ja pat pieskaitītu klat _ 5% ienākuma nodokļa, tad varētu, vislielākais, sanākt 20%. Zināma lieta, ir iespējams, ka ir kāds namīpašnieks, kuram ir
tik daudz namu, ka viņa ienākums ir 150.000 latu;
tad, protams, ienākuma nodoklis viņam bus 24%, un,
pieskaitot klāt 15% nama nodokļi^ iznāks 39% vai
40%. Bet, kā jau sacīju, neviena kulturela valstī
neviens lietpratējs-finansists tā nerēķina.
Tas būtu par vienu lietu. Es uz to gribēju aizrādīt tikai tāpēc, ka apgalvojums par pārliecīgu namu
aplikšanu ir vismaz ārkārtīga mēra pārspīlēts- Samērā ar to, kā tagad aplikti nekustami īpašumi citās
Eiropas valstīs, kas ari vairāk vai mazāk cietušas
no kara, mūsu namu aplikšanu nebūt nevar uzskatīt

par pārspīlētu.

Varētu vēl runāt par paigasta nodokļiem, vispār
par nekustamas mantas nodokļiem. Pagasta nodoklis uz nekustamiem īpašumiemiztaisa 6 miljon; latu.
Klāt vēl nāk ari valsts nodoklis._ Ja sarēķinām kopa,
tad pavisam agrākos gados iznāk nodokļa uz nekustamiem īpašumiem pagastos 6 miljoni latu, pilsētas
- 3,6 miljoni latu un valsts nodoklis — 4,6 miljoni
latu; kopā sanāk kādi' 14 miljoni latu. Uz laukiemikritīs kopā ar visām valsts nodevām apmēram kādi 9
miljoni latu. Ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka apmēram
uz tiem: 3,6 miljoni hektāru lauksaimnieciski izmantojamas zemes, iznāk apmēram pustreša lata nodevu
no hektāra, citiem' vārdiem, uz vienu jaunsaimniecību
sanāks apmēram 40—50 latu nodokļa gada, bet uz
vienu caurmēra vecsaiminiecību — apmēram 100līdz
120 latu. — Tādas ir lietas ar tām nodevām.
Es nupat salīdzināju datus par tāmi zemēm', kuras uz mums izved visvairāk lietoto maizes labību—
rudzus. Tā, piemēram, Dakdtā valsts nodoklis iztaisa 50 miljoni dolāru. Lauksaimnieciski' izlietojamas
3
zemes tur ir pavisam 26 miljoni hektāru. /4 no nodokļiem krīt uz laukiem, tapec ka šinī vaflstī ir maz
pilsētu, un tā ir samērā vāji apdzīvota. Tātad iznāk,ka uz 1 ha lauksaimnieciski izlietotas zemes nodoklis ir pusotra dolāra liels, Pusotra dolāra, tas ir
7,8 — gandrīz 8 lati, citiem vārdiem, zem.es nodoklis.,
uz hektāru rēķinot, turir gandrīz trīsreiz lielāks nekā pie mums. Pie tam tā ir valsts, kas uz mums izved
labību. Kā tas iespējams? Tas ir iespējams ļoti
racionālā kārtā, tāpēc ka tur — ko _ mūsu zemnieku
savienības kungi-neievēro — ir mazāki ražošanas iz-
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devumi. Tur fermeri zili, kā rīkoties, viņineiet kop _a
ar zemkopības mašinu fabrikantiem, ar mākslīgo meslu fabriku spekulantiem. Kāds vācu profesors ir
apceļojis šīs valstis un nācis pie slēdziena, ka tur
mašinu un darbu rīku cenas esot uz pusi lētākas neka
Vācijā, tas nozīmē — uz pusi lētākas ari ka Latvija.
Pie mums mākslīgo mēslu cenas ir 50% augstākas
nekā- Vācijā- Es varu dot jums pierādījumus, cik gribat, ka ari pasaules tirgū, pērkot mākslīgos meslus,
būtu iespējams tos dabūt par 30% lētāk. Ja zemniekiem jāmaksā pavisam 9.000.000 latu nodokļu, cik
tad lauciniekam jāpārmaksā par saviem, ražošanas līdzekļiem? Mēs ievedām no ārzemēm par
7.000.000 līdz 8.000.000 latu mašīnas; bet ari iekšzemē zemnieki nepērk mazumu mašinu un darba rīkļu . Es domāju, ka nebūs par augstu vērtēts un par
daudz rēķināts, ja teikšu, ka lauksaimnieki iepērk ?
darbarīkus un mašīnas par kādiem 20.000.000_ latu,
lai gan pat ar visu to savu zemi viņiem iespējams
apstrādāt ļoti nepietiekoši. Ja uz 20.000.000 latu
puse ir jāpārmaksā, tad šī suma iznāk lielāka neka
viss zemes nodoklis. Mākslīgos mēslus mēs ievedām
tikai par 6.000.000 līdz 7.000.000 latu. Tās aprindas,
kas. it kā aizstāv lauksaiminieku intereses,_kada Latvijas ekonomistu savienības izdotā nedēļas Jaikrakstā uzsver, ka mākslīgo mēslu cepas paletinašana
mūsu zemniekiem neko nedotu, jo par tiem viņi izdodot tikai 6% līdz 7% no saviem ražošanas izdevumiem, Nebūtot nekādas nozīmes mākslīgo meslu
cenas pazemināšanai, jo starpība būtu tikai apmēram
par 1%. Tikai, diemžēl lieta ir atkal diametrali_ ci^
tik maz mākslīgo meslu
tāda- Mūsu zemkopji pērk
tāpēc, ka tie par dārgiem un nav līdzekļu tik dārgu
mākslīgo mēslu pirkšanai. Tie neatmaksājas.. Te
ir «tas suns aprakts». Ja mēs pēc Dānijas parauga
gribētu savas ražas dubultot, tad .mums_ nebūtu vis
par 6 vai .7 miljoniem mākslīgo mēslu pāiepērk, bet
par 60 vai 70 miljoniem latu. un tad izdevumu pazemināšana iztaisītu nevis 1%, bet jau 30% no zem-

kopja ražošanas izdevumiem- Ražu pacelšana ļoti
lielos apmēros atkarājas no tā, vai iespējams paletināt zemkopja ražošanas līdzekļus.

Kādas ir lietas ar dažādiem citiem ienākumiem?
Piemēram Bastjāņa kungs te minēja spirtu. Tikai
viņšnenosauca brutto skaitli. Nav lieki to papildināt.
Ja patērē 30.000.000 grādu spirta un kiartupeļi _ tiek
vietējiem
vietas, tad, maksājot
iepirkti
uz
izdegrādu,
santimus
par
rūpniekiem
15
suma,
Šī
4,5 miljoni latu.
vumi
būtu
4,5 miljoni latu ietu nost no spirta monopola

brutto ieņēmuma valsts izdevumos. Ja no ārzemēm
spirtu ievestu par 6 santīmiem grādu, tad izdevumu
būtu 1.800.000 latu un ietaupījums — 2.700.000 latu.
Es vēl saprastu pārmākšu, ja mes dotu iespēju mušu
zemkopjiem savus kartupeļus pārdot par pieņemīgu
cenu brūžiem. Bet šogad mušu zemkopjiem nav kartupeļu ko pārdot.
Tas, ko viņi var pārdot, ir tikai
vajadzības apmierināšana vietēja pārtikas tirigu un
tur var dabūt labāku cenu nekā to, ko dod spirta
brūži. Spirta ražošanai šogad nav kd pārdot. Pavisam otrādi — trūkst kartupeļu sēklas, un valdība
ir izprasījusi līdzekļus kartupeļu sēklas iegādāšanai.
Tikai es baidos, vai tā suma neibūs vēl par mazu.
Šie 2,7 miljoni latu pārmaksās tā tad aizietu spekulācijai un tāpat uz ārzemēm, ja mēs vēl turklāt no
ārzemēm ievedām jēlvielas, pamatvielas spirta dedzināšanai. Daudz praktiskāki ir ievest gatavus produktus, proti spirtu, kas tādā gadījumā, kā jau noradīju, dod tīru ietaupījumu valstij 2,7 miljoni latu apmērā. No vienas puses mēs gribam taupīt, no otras
puses sviežam naudu ūdenī pilnām rokām.
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Tas ir viens. Tādu aizrādījumu varētu būt ve-

sela rinda.

Attiecībā uz mežiem labais spārns aizstāv uzskatu, ka valsts pati nedrīkstot mežus izstrādāt, jo
tad notiekot panamas; panamas esot jau bijušas un
tāpēc vajadzējis pariet uz pārdošanas metodi. Mēs
zinām, ka pārdošana uz celma mežā devusi valstij
177.000.000 latu, no kuriem atņemami 60.000-000, kas
vajadzīgi lauciniekiem, jo par šo sumu kokus dabūjuši jaunsaimnieki eku uzbūvēšanai un vecsaimnieki kara nopostīto ēku izlabošanai. Es no sava viedokļa
sacīšu, ka par tiem 60.000.000 nav ko runāt, tiem jāvelk strīpa pāri- Bet tiem, kas pārdoti torgos, es negribu vilkt strīpu pāri. Žēl, ka te nav Kiršteina kun^
Viņš kādā mežkopības rakstu krājumā uzga klāt.
sver, ka tāda spekulācija ar mežu kā pie mums kulturālas zemes nenotiek. Viņš Vācijā iepazinies ar tādu
metodi, ka tur valsts pati uzdod mežziņiem izcirst
un izvest kokus vai nu līdz stacijām, vai kur citur,
un tad likt uz torga. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē
ārkārtīgi daudz. Man, diemžēl, sīkākas ziņas palikušas mājās. Pie mums notiek mežu materiālu izstrā-

? dāšana saimnieciskā kārtā tikai par 1.000.000 vai

1.500.000 latu gadā. Par to spekulanti pilnīgi saprotamā kārtā un ari no citas puses aiz pārpratuma
ceļ iebildumus; tas esot kaitīgi, tur tikai mežziņi gribot nopelnīt procentes. Man šie dati bija pie rokas.
Pēc tiem iznāk, ka tie mežu materiāli, kas izcirsti
saimnieciskā kārtā, ierēķinot eksploatacijas izdevumus, salīdzinot ar (to celmu naudu, ko maksā spekulanti, devuši otrtik daudz nekā tie meži, kurus spekulanti nosolījušitorgos. Tā tad mums vajadzētu ievest
kulturelo valstu paņēmienus valsts mežu ekspluatēšanā, zin,āms, pievienojot stingru kontroli, lai mežu
ieņēmumus dubultotu. Es zinu, ka sacelsies visMelā. kais tracis, jo valsts nevarot nekā darīt...
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod, es
lūdzu par mežiem runāt pie zemkopības ministrijas
ierakumu budžeta, t. i. nākošā daļā.
K. Balodis (turpina): Kas attiecas uz citiem ienākumiem, tad es varētu vēl runāt par akoizēm- Jāsaka, ka akcizes mums ir uz daudz un dažādām precēm, ari uz daudzām tādām, uz kurām akcize pastāv ari citās zemēs. Bet te nu jāsaka, ka pie mums
ir ari tādas akcizes, kādu citur nav. Šīs akcizes varētu apzīmēt par nelietību. Pirmkārt, tāda akcize
būtu akcize uz minerālūdeņiem. Te nu es gribētu apelēt pie Reinharda kunga, kurš aizvien cenšas apkarot
žūpību, un lūgt, lai viņš nestāv par to, ka minerālūdeņus apliek ar akcizes nodokli, jo šie dzērieni jālieto
(G. Reinharda
taisni alkoholisku dzērienu vietā.
ko
lai
dzer
cilvēks, izstarpsauciens.) Nu, sakait,
braucis svētdienā uz laukiem — vai lai lok sliktu
ūdeni ? Labu ūdeni vis katrā vietā nevar dabūt. Pie
tam jāaizrāda, ka bezalkoholisku dzērienu akcizes
ienes tikai pus miljonu latu, un to, deputātu kungi,
itin mierīgi varētu strīpot. Tos 500.000 latu itin
mierīgi varētu uzkraut spirtam, bet strīpot bezalkoholiskiem dzērieniem.
Otra tāda akcize ir uz raugu. Ko tas nozīmē?
Tas nenozīmē neko citu. kā nodokli uz maizi! (Starpsaucieni.) Nu, bet tad jau varētu šķirot. yismaz
maizniekiem varētu atmaksāt atpakaļ. Varbūt, ka
uz laukiem nama mātes pašas prot raudzēt, bet pilsētā raugs ir vajadzīgs, kāpēc ari ir vislielākā nelietība uzlikt raugam akcizes nodokli.
Tālāk — vīnu un liķieru akcize. Ar to ir dieva
darbi. Liķieru akcize varētu daudz vairāk ienest,
ja tikai ievērotu racionālāku kārtību- Liķieru akcize
pastāv, bet neviens prātīgs dzērājs nepērk gatavus
liķierus. Viņš nopērk aptieku preču veikalā vai ari
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kādā citā veikalā liķiera esenci un pats pagatavo
liķieri; tādā veidā tas parāda valstij knipi. Nu redzat,
kungi, ja aizliegtu pārdot esences, tad valsts varētu
ieņemt kādu miljonu latu vairāk. Uz to es gribēju
griezt augstā nama vērību.
Tālāk — par sērkociņiem. Es brīnos, kāpēc tiem
akcize pamazināta uz 500.000 latiem, kur agrāk tā
bija 700.000, pat 800.000 latu- Vai zviedru trests to
ir prasījis, lai varētu gut sev augstāku tīrpeļņu ? Kur
tas suns būtu aprakts ? Es šai samazināšanainevaru
piekrist, jo te ari varētu izdarīt zināmu izlīdzināšanu,
ja atceltu akcizi bezalkoholiskiem dzērieniem.
Visā visumā pie dažiem priekšmetiem man nāksies apstāties vēlāk, tāpēc tagad es negribu vairs
uzkavēt augsto namu. Te aizrādīja uz dažādām lietām, starp citu ari uz mūsu senātu. Man tur ari
būtu kas jāpiezīmē. Piemēram «Latvī» tika apskatīts, ka ķeizars Aleksandrs II esot reiz bijis apskaities uz senatoriem un, teicies visus .senatorus padzīt.
Un Berga kungs to komentēja tā, ka viņam toreiz
tieslietu ministris paskaidrojis, ka tas tā neesot iespējams, ka viņš pats esot senatorus iecēlis, un tie
neesot atceļami. Man jāaizrāda Berga kungam, ka
viņš nepazīst krievu sodu likumu grāmatas 1. pantu,
kūjā teikts, ka augstākais likums ir ķeizara griba.
Tā kā Latvija tagad ir suverena patstāvīga republi-

ka, kurā augstākā vara pieder tautai, un tauta šo varu ir nodevusi saviem vēlētiem tautas vietniekiem,
tad es domājlu, ka augstākāivara pāri pār senatoriem
ir mūsu Saeimai. Ka tādas lietas nav fikcija, to zinās katrs, kas būs lasījis Francijas vēsturi, kur tādas
lietas notika, kad 1879. gadā uz 3 mēnešiem tika atcelta tiesnešu neaizskaramība un reformētas ari tiesas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.
J. Annuss (nacionālais bloks): Loti godātie de-

putātu kungi! Man šķiet, ka deputāts Bastjānis pareizi iesāka savu runu. citēdams Meierovica vārdus,
kas bija: «Visu par Latviju!» un sacīdams, ka jāsekmē visu Latvijas saimniecisko šķiru, ari darba
ļaužu labklājība. Tā Bastjāņa kungs iesāka. Lai ko
panāktu, pie katra jautājuma jāpieiet ar nodziļināšanos, pie katra jautājuma jāpieiet ar taisnības izjutu
un nedrīkst ne zem kādiem apstākļiem aizmirst, ka
deputāti nedrīkst apzināti runāt nepatiesību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt, Annus. Jūs nevarat apgalvot, ka deputāts grib apzināti
runāt netaisnību; to Jūs nedrīkstat darīt.
J. Annuss (turpina): (K Balodis no vietas: «Ja
Jūs pārmetat nepatiesību, tad Jums šī nepatiesība
jāpierāda!» — P. Ulpe no vietas: «Kas Jums ir nepatiesība, tas viņam ir patiesība!») — Tālāk Bastjāņa
kungs, jau pēc nedaudziem vārdiem, sāka jau izradīt
neiecietību pret nekustamu īpašumu īpašniekiem, sāka izrādīt neiecietību pret atzītiem finansistiem. Tā
piemēram Dr. Zivu viņš nosauca par galīgu nejēgu , un
teica, ka ar tādiem profamem neesot iespējams kopā
strādāt. Tālāk viņš atsaucās uz finansu ministra
kunga runu un atrada, ka finansu ministris nācis ar
aplamiem skaitļiem; pēc tam viņš pats nāca ar tiem
«īstiem» skaitļiem. Vēlāk viņam pievienojās ari profesora kungs, kurš taču apzināti ir izteicis savu vie-'
dokli, kurš apzināti ir izteicis savu dziļo pārliecību.
Pieiesim pie jautājuma, kas mūs visvairāk interesē — pie finansu ministrijas ienākumu budžeta.
Loti svarīgi ir mūžīgie strīdi par tiešiem un ncr
tiešiem nodokļiem. Kā Bastjāņa kungs, tā ari Kuršinska kungs, Laicena kungs un Baloļža kungs atrod,
ka tiešie nodokļi ir ļoti mēreni, ka tiešie nodokļi ir ļoti
zemi. Bastjāņa kungs apstājās pie tā, cik procentu
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tanī paša
tie! sastāda no visa valsts budžeta. Bet
laikā — vai
nu
tīši, vai _ netīši — viņš
negribēja
kadi _ mušu
nevēlējās
un
zināt.
tiešie nodokļi un cik smagi tie ir. Viņš runaja _ tikai
par sumām, kas atrodamas valsts budžeta. Tas sastādot 8% no visiem ienākumiem. Tas ir taisnība,
kungi, kas to ņemsies nostrīdēt! Bet ja tiešo nodokļu
nebūtu vairāk, kā tas paredzēts valsts budžeta, vai
tad saimnieciskās šķiras par tiemsurotos un sacītu,
ka nodokļi par smagiem. Taču ne! Kurš tautsaimnieks tad drīkstētu būt netaisns, kurš patiesības mīļotājs tad varētu to sacīt? Vai tādā gadījuma saimnieciskās aprindas ari par to strīdētos un sacītu, ka
tas ir par daudz? Bet te, lūk. notiek tas, kam nevajadzētu notikt: te aizmirst faktisko stāvokli, ka mes
mūsu likumdošanu esam pratuši ierīkot tā, ka lielu
daļu no tiešiem nodokļiem nodod pašvaldībām.Nesen
mēs palielinājām nekustamās mantas nodokli pilsētās
par 50%. Tanī pat laikā no sociāldemokrātu frakcijas nāca priekšlikums, ka viss šis lielais nodoklis —
ka es to pierādīju — jānodod pašvaldībām. Ja ira
mēs viņu visu būtu nodevuši pašvaldībām, tad šis
nodoklis, kas pēc būtības ir ļoti smags, valsts bud _žeta
nebūtu uzrādījis ne santima. Tomēr komisija nolēma,
ka tikai viena ceturtā daļa no šī nodokļa nak valsts
budžetā, bet 3/4 — pašvaldību budžetos.
Ja runājam, no šīs katedras par tiešiem nodokļiem un par to, cik katra šķira aplikta ar nodokļu
nastu, tad mums jāievēro viss nodoklis. Ja pie jautājuma pieejam tā, vai tad nekustamas mantas nodoklis pilsētās ir tikai 1,7 miljoni latu, kāda suma uzņemta budžetā? Viss viņš ir 4 reizes lielāks, un tas
būtu jau 6,8 miljoni latu. Patiesībā iznāk maksāt
vēl vairāk, tiek fzspiests vēl vairāki. Kā redzam no
1927./28. un 1928./29. gadu budžetu izpildīšanas, nekustamās mantas nodokļa maksātāji pilsētas samaksa
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būt objekivi un gribam iziet no faktiska stāvokļa, un
runāt ne no teorētiskā, bet no dzīves tiešamības viedokļa, tad šos finansu ministra kunga minetos_. divreiz pārbaudītos skaitļus ne tikai nevar apstrīdēt, bet
tos vajadzētu vēl palielināt- Celma kungs pagājušo
reizi, runājot par šo nodokli, matemātiski izrēķināja,
ka tas dodot 10.000 latu. Kapitalizējot to_ ar 5% un
reizinot ar 20.000, iznākot 30%, Lai dabūtu tīru atlikumu, nav ne jāreizina, ne jāmeklē. Ja mušu .likumdevēji gribēja būt noteikti, tad, saprotams, vajadzēja
paredzēt jau nekustama īpašuma nodokļa likuma, ka
nodoklis jāmaksā 30% apmērā no tīrā ienākuma.
Viss tas kapitalizējums ar 5% nodokļu maksātajam
ir nesaprotams, ir ievests tāpēc, lai viņš nesaprastu,
ka viņš maksā 30%. Tā tad tik tālu ta suma ir skaidra, un Celma kungam te nevajadzēja lauzties vaļējās durvīs, lai atrastu, ka iznāk tie 30%, kas likuma
paredzēti.

Profesora kungs, es Jums šoreiz piekrītu un
proti vienā vietā — kur Jūs runājāt par fikciju- Patiesi, šis tīrais atlikums, kas var tikt un tiek izrēķināts, ir fiktīvs, neīsts, joizdevumi ir daudz lielāki nekā
tas atvilkumos paredzēts (starpsaucieni). Bastjāņa
kungs šodien izrēķinādams to augstāko procentu, aizrādīja, ka dažos gadījumos šis skaitlis varot iznākt
35%. Vai Bastjāņa kungs mani atvainos, ja es bušu
viņu pārpratis? Pa to laiku, kamēr Bastjāņa kungs
runāja, es aizsūtīju pēc datiem par trīs īpašumu izdevumiem, kuru. pareizību nevar noliegt. Profesors
Baloža kungs sacīja, ka nekustamas mantas nodokļi
būtu citādi, ja mums būtu zvērināti grāmatveži. Es
jums nolasīšu šo trīs īpašumu izdevumus un nodokļus, kas nevar būt fiktīvi nekādos apstākļos, jo ieinteresētas šoreiz ir valsts iestādes. Šinīs gadījumos nav ievēroti ari kapitāla procenti, nav ievērota
peļņa par pārvaldīšanu, bet sarindoti (tikai tekošie izdevumi. ( V. Bastjānis no vietas: «Kas tie ir par īpatuvu pie 8 miljoniem .latu. Tā tad šis nodoklis ir daudz
šumiem?») Tie ir trīs īpašumi, kurus likvidācijas
lielāks.
prasītāji piedāvā pārdošanai.(Sauciens no
komisijas
apapziņu
to
Pieejot ienākuma nodoklim un ar
jau likvidācijas komisija ir aprēķinājusi
vietas:
«Tad
skaitlis.
ka
šī
ka
budžetā
uzrādītais
skatot, redzam,
tiešā nodokļa maksātāji samaksā 4.000.000 latu, nav šos īpašumus!») Šo īpašumu izdevumos nav paredzēti pārvaldīšanas izdevumi, bet gan ir paredzētas
visa suma. Sevišķi Bastjāņa kungam tas ir ļoti labi
algas
namu apkalpotājiem un sētniekiem. Par vienu
viņš
strādā
finansu
seko
saimzināms, jo
komisijā,
īpašumu man jāziņo, ka sētniekam paredzēti 1152 lati,
nieciskai dzīvei. Viņš zin, ka šī suma ir tikai puse,
un tas ari ir vienīgais cilvēks, kas ir atalgots. Bez tam
kam jāpieliek klāt vēl otra puse, lai dabūtu šī nodokļa
vēl paredzētas piemaksas slimo kasei Nekādu citu
īsto sumu.
pārvaldes
izdevumu šeit nav.(^- Bastjānis no vietas:
mantas
nodoklis.
nekustamas,
Tālāk' — lauku
«Bet likvidācijas komisija cik saņem?») — Es jus
Šeit minēts, ka lauki maksā 700.000 latu nekustamas
netraucēju
un lūdzu ari mani netraucēt. — Ja nu atmantas nodokļa. Mēs zinām, ka no laukiem valsts
ņemam
nost
šos izdevumus, tad pec šiem pilnīgi nedaļa
nekustamas
mantas
un ka
budžetā ienāk piektā
apšaubāmiem
datiem nekustamas mantas nodoklis
departamenta
un
nodokļu
kā
tas
redzams
nodoklis,
iznāk 54% no tīra ienākuma. Nekustamas mantas
Latvijas statistiskās gada grāmatas datos, pašvalnodoklis
vien! Jūs varat pārbaudīt, ka te nav nekāpie
6.000.000
latu.
dībām maksā sumu tuvu
das ļaunprātības- — (K. Balodis no vietas: «54% no
Pieliekot klāt vēl to daļu, kas valsts budžeta
netto ienākuma?») Jā, no netto ienākuma, profesonav minēta, ne tikai šie divi jau minētie nodokļi, bet
para
kungs. Es šoreiz, profesora kungs, eju pa to ceļu,
ari tirdzniecības un rūpniecības noklis, kā ari
jūs ieteicāt. Še ieskaitīti faktiskie izdevumi,
kādu
pus
uzradīti
tikai
tējie! nodokļi, kas valsts budžetā
kā Jūs, profesora kungs, vēlaties. — Ja saskaita netik lieli, nekā patiesībā ir, top ļoti smagi. Vai likumkustamas mantas un ienākuma nodokli kopā, tad no
devēja iestāde, kam jāievēro viss mušu saimniecitīra atlikuma, kas nav apstrīdams, kur nav kapitāla
skais stāvoklis, visas mūsu iedzīvotāju šķiras, vigalprocentu,
kur inav pārvaldes izdevumu, tas sastāda
labklājība,
to
drīkst
Un
aizmirst?
sas Latvijas
64%. (K. Balodis no vietas: «Kā Jūs aprēķināt?») Es
venā kārtā — vai to drīkst noklusēt? yaļ drīkst noaprēķinu vienkārši: ienākumi no nama —- 41.000 laklusēt patiesību, realos_ apstākļus? Tāda gadījuma
demagoģiskam,
tu, izdevumi — 19.773 lati- Tā tad, ja netto ienākums
pārvēršas
par
runas no nopietnām
ir 21.227 lati un nekustamas mantas nodoklis uzlikts
nedrīkst
pielaist.
neviens
šeit
ko, es domāju,
ar
11.720 lati, tad i ienākumanodoklis^opā nekustaRunājot par nekustamas mantas nodokli, finansu
ministra kungs aizrādīja, ka namsaimniekiemtas esot mas mantas nodokli, iztaisa 13.950 latus,—Otrs nekustams īpašums, kur grāmatvedība atkal ir neapstrī47% liels. Pret to uzstājās sociāldemokrātu saimdama, tāpat ir tāds, kur nav kapitāla procentu, kur
nieciskie runātāji — Celma un Bastjāņa kungi un denav pārvaldes izdevumu , izņemot sētnieku- Tur neva finansu ministra kungam nepelnītus aizrādījumus,
kustamas mantas nodoklis kopā ar ienākuma nodokli
ka viņš uzstājies ar nepareiziem skaitļiem. To seviiztaisa 67%. Tāpat ari trešam īpašumam ienākuma
ja
gribam
jāsaka,
profesora
kungs.
Man
šķi uzsvēra

225

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

111

sesijas

7.

sēde

1929.

gada

24.

aprilī

226 _

siem kapitāliem, kas ieguldīti akciju sabiedrības,
nodoklis kopā ar nekustamas mantas nodokli iztaisa
pieder ārzemniekiem. Un ne tikai tur ir ār45%
67 %. Protams, varētu rēķināt ari no brutto ienāzemju kapitāls — tas ir ari vērtspapīros, kur tas sakuma Ja pārrēķinātu uz brutto, tad iznāktu pāri par
stāda 142.000.000 latu no visas tekošo reķmu su,ma_s.
30%.
.
,
t
Vai šie kapitāli nāk, lai mus glāstītu? Vai viņi nak
Šie skaitļi ņemti no dzīves, un runa pretēju valopar lētiem procentiem, sevišķi tie, kas aizdoti uz
du, nekā tie skaitļi, ar kuriem še nāca Baloža un
īsu termiņu? Nē, tā tad kapitāli nav uzkrājusies,
Bastjāņa kungi, {K. Baloža starpsauciens; priekškapitālu uzkrāšanās pie mums nav varējusi sekmēsēdētājs P. Kalniņš zvana-) Es dodu tādus skaitļus, ties un nav varējusi attīstīties ari mušu saimniekādus varēju dabūt un kas saietas ar visu to, ko Jus,
ciskā dzīve.
profesora kungs, prasījāt, jo Jūs sacījāt, ka ir vajaFinansu ministra kunga uzdevumsir bijis sekot
dzīgi zvērinātie grāmatveži, par kuriem nav. , jāšaumūsu saimnieciskai dzīvei, un viņa slēdzieni ir bibās un kam nav jāiekalk.ulē pārvaldes izdevumi Jus.
juši pareizi. Es šos datus saņemu tikai tagad, bet
profesora kungs, nezinādami izteicat to velēšanos,
ja es būtu zinājis, ka jūs ta vēlaties par so tematu
kāda ir visiem nekustamas mantas īpašniekiem, t. i. runāt, es būtu vēl paņēmis skaitļus no tam iestādēm,
, lai
lai nodokļus ņemtu no faktiskiem ienākumiem
kur ir zvērinātie grāmatveži. (K. Baloža starpsauatļautu atņemt faktiskos izdevumus un tad maksāt
ciens.) Tā, lūk, ir tāda psieholoģija, kas var rasties
nodokļus no tīra atlikuma. Bet likumdevējs ir griprofesora kungam, kuram nekas nav dārgs un kurs
bējis saņemt no nekustamas mantas maksātajiem pec
tikpat labi var runāt par Latviju, ka par Vāciju; viiespējas vairāk un tāpēc ir uzstādījis šīs procentu
ņam viss nav nekas, viņam nav ne tēvijas, ne sava
normas. (K- Balodis no vietas: «Likums ir ārkārzemes stūrīša, bet ar citiem tas tā nav. Paskatai''
pie sava
tīgi labvēlīgs!»)
_ -'
,
,
ties, ko dara mazie namsaimnieki. Cik viņi
x
*rViņš
Celma
kungsPaskatorunāja
algas?
pie
ko
tā,
Pāriesim
nama neliek klāt no savas darba
runāja par ienākuma nodokli. Kaut ari viņš vadījās
ties kā viņi strādā tur pec sava darba laika. Un
vai beigās viņiem ir kāds atlikums? Viņiem ir tino ienākumiem, kas toreiz bija mazāki un tagad ir
, (k. tsastkatram
nodoklis
ienākuma
tad
tomēr
palielinājušies,
kai apziņa, ka viņi ir šo namu īpašnieki
pārmēnamsaimniekam Rīgā bija 498 lati, tāpēc ka
jāna starpsauciens.) Ja Jus ta jautājat, tad man jānodokli,
ka
to
saka ka 60%, pat 80% namsaimnieku maksa pie
rīgi aprēķināja nekustamas mantas
nav
izradās,
skaitlis,
saviem namiem klāt. Lūk, kapec līdzekļi nav uzredzam «Ekonomistā». Šis
Rīgas
vienīgi
redzam
ja
tas
ir
tikai
krāti. Jūs negribat atzīt, ka vajadzētu kaut ko attad.
liels bet tāds
Bastjāņa
kungs,
līdzināt namu amortizācijai; pec jūsu uzskatiem
centru kur ir 5 un 6 stāvu nami; bet.
dzīvo
tie
nedzīvo,
nams nekad nenolietojas, bet pastāv muzigi. Ja
šajos namos strādnieku cilvēki
ir
Rīga
nami
kādi
paskatāmies,
namsaimnieks to naudu, ko viņš ieņem no sava nevairāk nomalēs. Ja
mazie
kustamā īpašuma, izlieto, tad ļus sakāt ka viņš so
vairākumā, tad redzam, ka vairākumā ir tieši
jus atralati,
498
naudu apēd. Sakait, vai tas tā nav? Vai
namiņi un ja nu uz katru caurmērā iznāk
ietaubus
kādi
sumu
dīsat tādus namsaimniekus, kuriem
tad tā, ' var teikt, ir stipri prāva suma. So
tie
par
kuriem
noguldījumi,
ta
kādi
pījumi, kuriem būs
maksā itin visi Latvijas namsaimnieki. Ta tad
kad
vecais
namiņu,
vai
jaunu
namu,
uzbūvēt
varētu
nebūt nav zema.
nams būs nolietojies. Man jāsaka, ka viņiem nav
Tālāk nekustamas mantas nodoklis, las caurikviens
nekādu noguldījumu. Ta pasaciņa, ka namsaimnieki
mērā rēķinot, iztaisa 169,6 lati, ko maksa
jus īeiesat so
pilprovinces
dzīvo ļoti labi, jums bus jāaizmirst, ja
namsaimnieks. Ja Jūs pabraukāsit pa
paskatisaties,
ka viņu
namsaimnieku dzīvokļos un
sētiņām, tad jūs pānliecināsaties, kādi tur tie namiņi.
nabadzīgas
jau
neiesat
tanīs
jus
jūs
aīdzīvo. Es zinu,
No 45.000 vai drusku vairāk namiem —_ oik
saskaijūs neiesat šo namsaimnieku dzīvokļos; tie
nevaresat
būdiņās,
jus
Liekas,
namus?
radīsat lielos
Aizjums ir aizzieģelēti, un tapec jus ari nezināt, ka viņi
tīt vairāk par 5000. Pārējie ir mazie namiņi.
tur ir tas
dzīvo. (V. Bastjānis no vietas: «Ieejat pie Pur'
brauciet uz Latgali apskataities, kādas
tad,
t.;
gaļa!» ) Jūs runājat par izņēmumiem; es par šiem
u.
t
mājas, apskataities, kādas mājas irTalsos
ja izņēmumiem nerunāju. (Starpsaucieni pa kreisi. —
kungi jūs redzēsat un paši varesat apsvert, ka
Priekšsēdētājs P- Kalniņš zvana.) Es redzu, Bastkatram caurmērā jāmaksā 169,6Jāti nodokļa, tad jāņa kungs, cik skaisti Jūs varat smieties, kad Jums
šis nodoklis nav zems. Caurmērā ņemot, tas ir
ir izdevīgi smieties. Es zinuka Jus tanīs nabadzī,.
ļoti augsts.
,
nogās būdiņās neiesat iekša; tapec izlāsait pašvaldīNe tik vien namsaimnieki ir apkrauti ar
lauksaimniekiem.
bas
izdoto žurnālu, kur ir attēlots, kā šie namsaimdokļiem — to pašu var teikt ari par
Jums tiklab
nekustamas nieki dzīvo, kādi ir viņu dzīvokļi.
Ja viņiem pašvaldību kasē jāmaksā nevar teikt, mazo namsaimnieku dzīvokli, kā ari strādnieku
mantas nodokļa 5 vai 6 miljoni latu, tad
viņu skaits ir dzīvokļi ir kā aizzieģelēti, tur Jus neejat iekša. Mes
ka tas viņiem nāktos viegli. Zināms,
cik trūcīgi šie cilvēki dzīvo. (Starpsaucieni
lielāks, kāpēc, izdalot uz katru, iznāk mazāka suma; zinām,
pa kreisi.)
.
.
._,
bet ari tā nav maza.
^ lūdzu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Es
ir
tādi
rūpniekiem
un
Tālāk — vai tirgotājiem
starpsaucienus izdarīt vienbalsīgi.
var seknodokli, par ko nebūtu jāžēlojas? Vai viņi
pašu lepja
mums,
J. Annus (turpina): Paskatoties uz šo
mēt kapitāla uzkrāšanos? Ikvienam no
to nammaz
bet
ir
pilsēta,
lepna
ja veļamies no Rīgu. Rīga ir
mēs gribam skatīties ar vaļējam acīm,
Bet kālepni
dzīvo.
varbūt,
Rīgā,
kas,
nasta
ir
saimnieku
Latvijas labklājību, jāsaka, ka nodokļu
dzīdzīvokļos
kādos
nedos apstākļos dzīvo strādnieki,
smaga, tā padara mūsu rūpniecību konkurences atnamsaimniekiem
7500
No
namsaimnieki?
vo mazie
spējīgu tā nevar veicināt saimniecisko nozaru
apdzīvo tikai virtuvi. Tādu Rīgas namsaimnieku,
rūpniecība
1105
mūsu
ka
apstāklis,
tīstību; to rāda tas
apdzīvo
50A> no kas apdzīvo vienu istabu, ir 2158, tādu, kas
tiecas pēc ārzemju kapitāliem. Vairāk ka
tādu,
kas apredzat,
ir
2115.
Kā
2 istabu dzīvokļus,
rūpniecībā ieguldītiem kapitāliem ir tieši ārzemju
izņēmumi.
dzīvo lielākus dzīvokļus, ir loti maz, tieir
nekapitāli. . Profesora kungs gansacija, kaviņs
Jūs, uzliekot lielo nodokli domājat, ka jus to uzliekat
tapec
viņš
esot šos ārzemju kapitālus redzējis un ka
ļoti
turīgām aprindām. Ne, kungi, jus ļoti maldāties.
redzējis,
tiem neticot; bet vai profesora kungs tos ir
Par
tādiem ieņēmumiem, kādus saņemam mes, deun
vai nav redzējis, tie tomēr ir par vairāk ka 45/6,
putāti, viņi, protams, ne sapņot nevar, jo tie sastāda
tur nelīdz nekāda neticīga Toma filozofija; no viKrājumā Saeimas stenogratiskS
^
biroja, Rīg3, Saeimas laukuma'
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vairāk kā gada ieņēmumu vairākumam, kas dzīvo
vienā istabā, vai kas apdzīvo virtuvi. Bet jūs gribat
radīt ilūzijas, radīt naidu, nevis mieru Latvijā, sakot, ka visi namsaimnieki Latvijā dzīvo tā, kā Rīgas
centra namsaimnieki. Uz to atsaukties jūs nevarat.
Ir taisnība, jūs varat atsaukties uz namsaimnieku,
kam pieder 5 un 6 nami. Jūs varat nosaukt veselu
prospektu, kur ir lieli nami, kas pieder vienai personai un tagad ir atdāvināti augstskolai. Tie ir bagāti un turīgi cilvēki, bet tie ir izņēmums. Pieejiet
vispārīgi pie šī jautājuma un runājiet par visiem
namsaimniekiem. Tad jums vajadzēs konstatēt ko
citu, un proti, ka namsaimnieku, tirgotāju un rūpnieku nodokļu nasta ir pārmērīgi smaga. Tā nevar
veicināt Latvijas labklājību, nevar veicināt kapitāla
uzkrāšanos, nevar veicināt mūsu rūpniecības uzņēmumu attīstību, kas dod darbu un maizi strādniekiem.
Velti Jūs, Bastjāņa kungs, gaužaties un draudat,
ka tikmēr, kamēr mums būs tāda nodokļu politika,
kur valsts budžets neattēlo pareizo stāvokli, kur likumdošanas iestādē, kurai jāizdod likumi, vairākkārtīgi no šī katedra tiks aizrādīts, ka lūk, nodokļi
ir mazi, nevaram runāt par kapitālisma attīstību un
kapitāla uzkrāšanos. Jūs atsaucāties uz «Ekonomista» trešo numuru. Vai jūs domājat, ka šis «Ekonomists» ir grāmata, kas mums aizzieģelēta un ka
mēs neesam to izskatījuši un izstudējuši? Vai jūs
domājat, ka mēs oēc viņa nevaram runāt? Vienīgais, ko jūs varējāt nosaukt, bija tie 18%. Bet Bastjāņa kungs, Jums vajadzēja 'paskatīties un citēt ari
kādu citu vietu no šī paša raksta. Tad Jūs redzētu,
ka no 1922.—1927. gadam valstij ir uzkrājušies
408.000.000 latu un Rīgas pilsētai — 68.000.000 latu.
Ņemiet vel klāt slimo kases, kas katru gadu uzkrāj
ap 1.000.000 latu. Tās nar šiem 6 gadiem ir uzkrājušas_ ari 6.000.000—7.000.000 latus. _ Jā, kapitāli ir
uzkraiušies, bet no kā tie ir uzkrājušies? — No
pārmērīgām nodokļu nastām! (V. Bastjānis no vietas: «No muitām un akcizēm!»)
Kungi, šķirosim ari netiešos nodokļus. Būsim
praktiski, un nenosauksim tikai šos nodokļus, un neteiksim, ka tie gulstas vienīgi uz mazturīgiem iedzīvotājiem. Izdalīsim tos uz galviņām un izrēķināsim,
cik katram jāmaksā. Apskatīsim, vai tie, kas maksā
muitu daudz lielākā mērā, nedabū atpakaļ to, ko samaksā. (Sauciens pa kreisi: «No kurienes?!») Viņi
dabū atpakaļ to dažādos veidos — gan budžeta kārtībā, gan citādi. Ja Laicena kungs, tāpat ari jūs —
sociāldemokrāti — ja nemaldos, to sacīja ari Rudevica kungs — šī gada budžetā nevarat atrast nevienas sumas strādniekiem, tad jūs vienkārši neesat
pašķirstījuši šo budžetu. Pašķirstait budžetu, un
jūs redzēsat, ka tur ir lielas sumas, kas dod vai
nu darbu, dodot iespēju izgatavot materiālus, vai
maizi. (Sauciens pa kreisi: «Tikai darbu!«) Kur
darbs, tur maize; nekad nebūs maizes bez darba.
(Starpsaucieni pa kreisi-)
Jautājums, uz ko jūs atsaucāties, gaiši un skaidri
rāda, ka kapitāli uzkrājas, un uzkrājas tādā virzienā,
kā aizrādīja finansu ministra kungs, bet ne tādā, kā
jūs sakāt: kapitāli uzkrājas ne no netiešiem nodokļiem, bet galvenā kārtā no tiešiem nodokļiem.
Ņemsim piemēram Rīgas pilsētu un paskatīsimies,
no kurienes tā ņem līdzekļus. Gribot negribot jākonstatē, ka no tiem nodokļiem, kas neienāk valsts
budžetā, Rīga saņem nekustamas mantas nodokli 2,5
miljoni latu, tirdzniecības un rūpniecības nodokli —
pārLpar 3.000.000 latu un no citiem nodokļiem vēl
apmēram 3.000.000 latu. Tā tad valsts, neievezdama tos budžetā, dod iespēju Rīgas pilsētai uzkrāt
kapitālus, atraujot tos ražotāju šķirai, tiem cilvēkiem, kas gādā darbu un maizi kā amatniekiem, tā
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ari strādniekiem, tāpat ari tiem, kas grib gādāt par
veselīgiem dzīvokļiem iedzīvotājiem. Jūs šo iespēju
liedzat.
Kungi, es zinu, jūs gaidāt, ka es runāšu ari par
īres likumu. Protams, pēc jūsudomām, tas nav nodoklis. Bet ja pieejamšim jautājumam no saimnieciskā viedokļa, mums jāatzīst, ka ari tas ir nodoklis.
(J. Vinters no vietas: «Cik to maksā?!») Ja nemaksā, Vintera kungs tad šo likumu vajaga atcelt.
Kāpēc tad mums vajadzīgs tāds fiktivs likums?
Mēs, protams, priecājamies, ka ari Jūs, Vintera
kungs, tagad esat par īres likuma atcelšanu, bet pagaidām tas nav atcelts un Bastjāņa kungs saka, ka
tas vēl būšot jāapstiprina. Līdz ar to Bastjāņa kungs
grib pasacīt, ka nekustamu īpašumu turētājiem būs
liegts ari turpmāk ko iegūt no saviem īpašumiem, ja
īres tiks normētas trīs līdz četras reizes zemākas
nekā to prasa ieguldītais kapitāls. Jūs ļoti labi zinat, ka ar šo reizuli — 40 par zelta rubli — nekādus
ienākumus namu īpašnieki nevar gūt. (J. Vinters
no vietas: «Runājiet ari par to, cik noguldītāji par
zelta rubli ieguvuši!») — Pie visa nonāksim pamazām. — Ari tas nav nevienam noslēpums, ka tie,
kuri maksā uz īres likuma pamata, ir tie laimīgie,
kas var dzīvot uz ražotāju namsaimnieku rēķina.
Šis īres likums ir tas smagais nodoklis, par kuru
jūs ne labprāt runājat. (V.Bastjānis no vietas: «Un

18. marta likums?») Cik reizes no šī katedra par
to nav runāts. Profesora kungs interesējas par statistiku; viņš ir statistiķis un var skaitļus tā vai
citādi sagrupēt, Ari Jūs, Bastjāņa kungs, interesējaties par šo statistiku. Ari Jūs varat atrast statistikā tādus skaitļus, ka pirms kara namsaimnieki
uzrādīja 57,3%, pa visu Latviju kopā ņemot, pašu
namsaimnieku ieguldīto kapitālu savos īpašumos.
Bet pasakait, kur namsaimnieki tagad var dabūt par
savu namu 57,3% no ieguldītās vērtības. Ari profesora kungs, kuram šis procents nav noslēpums, no
šīs katedras aizrādīja, ka nami patiešām esot zem
vērtības un daudz, ja varot dabūt vienu trešo daļu no
ieguldītās sumas. Bet viena trešā daļa, profesora
kungs, ir labākā gadījumā 34%, bet nekad ne 57,3%.
Tā tad 24% namsaimnieki zaudē. Vai namsaimnieki bija vainīgi pie kara izcelšanās? (K. Bāloša
starpsaucieni.) Karš un revolūcija bija vainīgi, ka
tas vērtības ir izputinātas. Tā tad namsaimnieki
nav vis ieguvuši no šī likuma, bet gan ar to viņiem tikai ir dota iespēja paturēt savās rokās viņu
agrākos īpašumus. Jūs gribējāt laikam, lai tie īpašumi pārietu citu rokās, to rdkās, kuri neizpildīja
pirms kara likumus, ka visi noguldījumi, viss zelts
jāiemaksā valsts kasē. Patiešām tiem, kuri savu
naudu ieguldīja vērtībās, tagad, pēc jūsu domām, jācieš. Pēc jūsu domām, nebija jācieš tikai tiem,
kuri savu zeltu ieguldīja dažādos vērtspapīros, vekseļos, noguldījumos, bet tai šķirai, kura to ieguldījusi
obligācijās, nekas nav jāatmaksā. (Starpsaucieni.)
Jūs varat kliegt, cik jūs gribat par šo lietu, bet
jus nekad nevarat pārkliegt taisnību un samniecisko
stāvokli. Jūs to nevarat pārkliegt. Un tā ir jūsu
nelaime. Drīz apstākļi kliegs skaļāki par jums, un
jūs, varbūt, vēlāk nožēlosat, bet tad būs par vēlu.
Tā komēdija, ko jūs spēlējat ar bloka māju, ar cietumu resp. ģimeņu mājiņu celšanu, dzīvokļu krizi
nenovērsīs, bet dzīvokļu krize ar sparu drāžas mums
virsū. Jūsu pašu frakcijas loceklis Jagara kungs
bija spiests konstatēt, ka dzīvokļi 5 reiz vairāk nolietojas nekā jauni nāk klāt. Pēc tam, kad paaugstināja nekustamas mantas nodokli, līdz ar to automātiski paaugstinājās ienākuma nodoklis, un mēs
esam nonākuši pie tā, ka būvstrādnieku skaits pēc
statistiskās gada grāmatas ir samazinājies par 30%;
tā tad mazāk būvē tanī laikā, kad rūpniecības strād-
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nieku skaits ir palielinājies par 8,1%. Tas rāda,
kurp tas noved. Ja tas tā tālāk ies, kādi gan būs
dzīvokļi, kuros bus jādzīvo iedzīvotājiem, kāds būs
tas produkts, kuram jabut veselīgam.
Te Kuršinska kungs ar.i_ runāja, ka nevarot būt
runas par tautas veselību_ tādos apstākļos, par kādiem viņš runajaattiecība uz nodarbinātām perso-

7.

sēde

1929. gada

24. aprilī

230

kurš teica, ka vajaga dot tiem, kuriem visvairāk ir
vajadzīgs. Viņš teica, ka ir 100.000 namsaimnieku,
un ka visa šī šķira, kas dzīvo uz citu rēķina, ir jā-

iznīcina; bet tanī pat laikā viņš pats dzīvo mājā,

nām. Ka var but runa par veselības uzlabošanu,
ja dzīvokli gadu no gada pasliktinās. Var prasīt
visu ko, bet nevar prasīt, lai uzlabo dzīvokļus, kad
tos nevar uzlabot. Brīnumi nenotiek. Dzīvokļi
pasliktinās ar katru gadu. Ja negrib saslimt, tad
tādos dzīvokļos nedrīkst dzīvot. Mēs redzam, ka
tuberkuloze pie mums attīstās vairāk nekā citās
valstīs. Ta ir dabīga parādība, jo neviena parādība
nekritno gaisa, un visam ari ir samnieciskas sekas.
Tas jus drīz izjutīsat. Velti ir nākt un teikt, ka
tautas veselību vajaga_ uzlabot likumdošanas kārtā,
dodot līdzekļus budžetā. Gādājot veselīgus apstākļus, mes pasargāsim no saslimšanas, un tas izmaksās
daudz letak. Ta tas notiek tanīs zemēs, kur valda
tautsaimniecības princips, kur valda prāts.
Ja es apstājos pie namsaimniekiem, tad tāpēc,
ka esmu namsaimnieku pārstāvis, un otrkārt tāpēc, "
ka visi runātāji atskaitot profesora kungu, pieveda
dažādus pierādījumus, ka namsaimnieki atrodoties
ļoti laimitros apstākļos, jo maksājot ļoti mazus nodokļus. Šie kungi, kas to ir runājuši, nav izdomājuši to līdz galam. No tā varētu viņus brīdināt.
Bet, kungi, vai tas ir vienīgais nodoklis? Tomēr,
neskatoties uz visu to, namsaimnieki cenšas strādāt pāri saviem spēkiem. Viņi maksā nodokļus un
pieliek visas pūles, lai uzlabotu dzīvokļus. Paskataities tik, cik plašos apmēros viņi izsniedz pieprasījumus pēc kredītiem, pēc hipotēku bankas aizdevumiem. Tos nav iespējams apmierināt pilnos apmēros. Apmierina tikai % no pieprasījumiem. Un
par kādiem procentiem? Par valsts aizdevumiem
jāmaksā 8%. kas paredzēti kapitāliem remontiem, + vēl ?>, % pārvaldīšanai. Vai tas nav augsts
procents? (V. Bastjanisno vietas: «6?z%»)Tagad
Bastjāņa kungs saka, ka jāmaksājot 6%%, bet tas
ir tikai jaunbūvēm. Attiecībā uz klapitalremontiem
tas tā nav. Šī procenta pamazināšana notika jūsu
laikā, bet tā domāta tādām Pilsētām kā Rīgai un
pie tam. kā jau teicu, ari ne kapitālremontiem, bet
jaunbūvēm. Visvairāk šī pazemināšana ir domāta
tiem kungiem, kas te sēd un kas būvējas. (V. Basi
jāņastarpsauciens: «To nu jūs varējāt atstāt!») Jā,
jā, kungi, bet varbūt būtu bijis labāki, ja jums būtu

kas celta ar citu naudu. To pašu ceļu iet profesora
kungs. Viņš sadodas rokās ar Opvncana kungu,
kurš, man jāatzīst, ir godīgākais no jums, kas šeit
esat runājuši. Viņš atrod par iespējamu pateikt taisnību skaidri un gaiši, bet jūs runājat mīkstā liriskā
balsī... (K Balodis no vietas: «Vai es esmu negodīgs?!» — Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvana. —
K. Balodis no vietas: Es prasu, vai es esmu negodīgs?» — Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvana.) —
Lūdzu neuztraukties. Jūs varat noiet ari līdz tam,
ka Jūs varat kauties. Nedomājiet, ka es ari uz to
nevaru atbildēt. Es runāju lietišķi. (R- Dukura

starpsauciens.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Balod, lūdzu apmierināties!
.ī. Annuss (turpina): Ja Jums vajadzīgs definēt,
kas ir negodīgs, tad es varu Jums pateikt, ka par
negodīgumu es saprotu šādu lietu: ja deputāts, kura
pienākums ir gādāt par visas Latvijas labklājību un
kuram jānodziļinās katrā jautājumā, to nedara, bet
nāk uz katedras un apgaismo apstākļus nepareizi,
tad tas nav godīgs. Es vēlreiz pastrīpoju — tas
nav godīgs. Katrā jautājumā ir jānodziļinās. (Starpsaucieni.) Es zinu, ka jūs gribat mani pārkliegt.
Jūs pārkliegsat mani, bet saimnieciskā dzīve pārkliegs jūs. Ja jūs ņemtu jautājumu par tīro zeltu
un labi to pārdomātu un izpētītu, kā ari priekšlikumus, ar kādiem deputātiem jānāk, tad jūs nevarētu sacīt, ka profesora kungs būtu pa tādu ceļu
gājis. _
Tapec, runājot par finansu ministrijas ienākumu
budžetu, jāsaka, ka finansu ministra kungs atradās
uz vispareizākā ceļa, aizrādīdams, ka tiešo nodokļu nasta ir par smagu, ka tā neatļauj kapitāla uzkrāšanos. Nosaukt šos skaitļus par nepārdomātiem un visus tos, kas nostājās uz tāda pat viedokļa,
par profaniem un nebēgām, nekādā ziņā nevar.
Tik daudz man bija jāsaka par nodokļiem un
procentiem. Laiks neatļauj man sīkāki pakavēties
pie pārējiem jautājumiem, tomēr reiz roar visām reizēm man gribētos aizrādīt: lai tas, ko kādreiz sacīja Meierovica kungs un ko Bastiāņa kungs gribēja
likt savai runai par motto. vienmēr valdītu šeit Saeimā, lai katrs deputāts, kas nāktu runāt samnieciskos jautājumos, neaizmirstu šos Meierovica vārdus, lai visos šaios jautājumos pamatīgi iedziļinābijuši citi motivi; bet tā toreiz runāja. Jūs balstītos. Ja viņi tiešām turas, pie tāda ieskata, ka viena
trešdaļa no visiem Latvijas valsts ražotājiem būtu
jāt blokēku būves un ģimeņu māju būves, tāpat ari
varbūt villu būvi Buļļos. Tur jūs izsniedzāt kredītus jāiznīcina, tad lai viņi to iznīcina godīgi, kā to darīja Opvncana kungs, kurš atklāti un godīgi pateica,
oar 6/2%. Bastjāņa kungs, ia Jūs atzīstat, ka e^^
ka viņš iet uz iznīcināšanu, bet nevaiae:a nākt un
ir tie pareizie, kāoēc tad Jūs nenācāt un neaizstāteikt, ka, lūk, viena vesela šķira valstī nodokļus
vējāt tos ari kapitāliem remontiem? {V.Bastjāņa
nemaksā.
starpsauciens «90% no hipotēku bankas aizdevumiem
Ar to es būtu atbildējis uz Bastjāņa. Celma un
aiziet par 6/2%!») Šis aizrādījums ir galīgi aplams.
Jūs. Bastjāņa kungs, nezināt, kāda mums ir bilance. pa daļai ari uz Baloža kunga runas to dalu, kur viņš
Ja Jūs paskatīsaties. tad redzēsat. ka vesela rinda runāja par nodokļiem. Es nesekošu profesora kunpilsētu, kā Liepāja, Ventspils u. t. t. pieprasa naudu gam tur, kur viņš to vēlas, ar ko viņš ari nobeidza
savu runu, jāsaka, ar ko viņš nobeidz katru savu
tieši kapitāliem remontiem, kur grib savest dzīrunu, proti — ar mākslīgiemmēsliem. Es pielaižu,
vokļus kārtībā; bet to jus neredzat. JaJus bijāt
ka mākslīgie mēsli ir vispārīgi profesora kunga
finansu ministris, tad Jums vajadzēja domāt par visiem, bet ne tikai par tiem, kas Jums tuvi un mīļi. elements, bet katru runu pārsātināt ar mesliem un
atkal mēsliem — vai profesora kungs neatrod, ka
Ja Jūs būtu atlaiduši visiem, tad butu_ bijis labi, bet
ari augstajam namam reiz šī parsatināšana kļūs
līdz šim tas nav darīts. Es esmu pārliecināts, ka
tagadējā valdība to darīs, un viņai tas ir ļadara; nesagremojama un nepieņemama.
Tā ka es šeit runāju ari bloka vārda, tad man
bet Jūs to nedarītu. Tas tikai rada, ka Jus ejat
profesora kungam jāaizrāda, ka nekādā ziņa mes
pa nepareizu ceļu un nevis pato ceļu, kuru Jus uznevaram piekrist viņam, ja viņš saka, ka ierēdlikāt par motto, proti, ka jagada oar Latvijas labklāņiem — to viņš teica savā pagājuša runā — ir iagāja
profesora
pa
kuru
jību. Jūs ejat pa to ceļu,
kungs un kura kvintesenci izteica Opyucana kungs,, dod par purnu. {K- Bāloša starpsauciens.) — Tas
8*

?

Deputāt
Annus,
Priekšsēdētātjs P. Kalniņš:
lūdzu ievērot mūsu parasto parlamentarisko iz-

ir Jūsu stenogramā. — Tādas domas, profesora
kungs, nacionālam blokam nekad nav bijušas. Nacionālais bloks uzskata mūsu ierēdņus par inteliģentiem cilvēkiem ar inteliģentām sejām un nekad nav
sacījis, ka viņiem ir purni. Ja Jūs vēlēšanu sapulcēs
savos vēlētājos esat redzējuši purnus, tad neuzbāžiet
to nacionālam blokam, jo nacionālais bloks neuzskata ierēdņus par tik nekulturāliem, ka viņu sejas
varētu nosaukt par purniem. — Tas tā, blakus minot, pie nodokļu jautājuma.

teiksmi.
Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? _ Pieņemts. — Nākošā sēde bus
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: valsts budžets 1929./30. saimniecības cgadam. Turpinās kārtējo ieņēmumu IX
daļas apspriešana. Vārds deputātam Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Apspriežot valsts budžetu 1929./30. saimniecības gadam, ir vietā apstāties ari pie vispārīgās mūsu valsts saimnieciskās politikas, kas pēdējos gados iet nevis strādniekiem, darba tautai kaut
cik pieņemamu ceļu un virzienu, bet arvien vairāk
darba tautas materiālā labklājība samazinās, arvien vairāk valsts kaujas ar dažādām grūtībām.
Šo nevēlamo parādību sekas ir tās, ka darba tauta,
strādnieki
nevar dzīvot kaut
cik
normālu
bet
viņiem
vienmēr
ar
dzīvi,
jākaujas
lielām grūtībām. Pa daļai ari pagājušā gada
neraža ir izsaukusi pašreizējo krizi, kādēļ valsts
izdod daudz līdzekļu lauksaimnieku pabalstiem. Sevišķi zemnieku savienība — tagadējās koalicijas
ļw.tkā sastāvdaļa, gādā par lopkopības nodrošināšanu, bet ļoti maz domā par to, lai darba tautai radītu kaut cik labākus dzīves apstākļus.

Tagad pie mums ļoti stiprā mērā visā valsts
apjomā ir izplatījušās alkoholisko dzērienu lietošana un valstij spirta monopols dod ārkārtīgi lielu
peļņu. Pēdējos gados žūpības apkarošanas likums
nedod nekādus reālus panākumus. Tagadējā koalicijā savā laikā deklarācijā gan solījās gādāt par šī
jautājuma nokārtošanu, solījās kaut ko reālu darīt
alkohola patērēšanas samazināšanas, žūpības apkarošanas lietā, bet līdz šim laikam nav sperti nekādi praktiski soļi, lai patiešām visā valsts apjomā
kaut ko darītu alkohola patērēšanas samazināšanas, žūpības apkarošanas lietā. Ari šī gada budžetā paredzēts valstij no spirta monopola ieņemt 27,5
miljonus Jātu. Tāpat paredzēts akcizes nodoklis
tabakas precēm un spirtam. No tā vairām spriest,
ka koalīcija neko negrib darīt, lai mazinātu to ārkārtējo postu, ko rada tautas apdzirdīšana. Koalīcijai rūp tikai viens, Un proti — vairot līdzekļus
valsts budžetam, lai ar tiem vairāk veicinātu savus
veikalus, atbalstītu vienu otru grupu, ko tagad jau
atbalsta, lai jo labāki noturētos pie valdības stūres.
Par postu, kā varam redzēt, neviens nedomā gādāt.
Sumas, kuras ieņem ar spirta monopolu, kā ari.ar
akcizes nodevām, netiek izlietotas kulturelām vajadzībām, lai paceltu tautas kulturelo līmeni, bet galvenā kārtā, lai apspiestu tautā radušos nemieru, lai
apkarotu strādnieku organizācijas, strādnieku darbiniekus, lai bruņotos un gatavotos atkal uz kaut
kādu karu.
Mums, strādnieku zemnieku frakcijai, pret mo-

nopoliem kā tādiem nevar būt ne mazāko iebildu-

mu. Tie būtu veicināmi, atbalstāmi; bet, runājot par
spirta monopolu, kas domāts strādniecības postā iedzīšanai, mums jāuzstājas pret šo spirta monopolu
ne no ta viedokļa, ne no, varbūt, spirta monopola
viedokļa, bet lai patiešām mazinātu to postu, ko
spirta monopols nes valstij un strādniecībai. Tamdēļ, ja tagadējā koalicijā vai Saeima vispāri gribētu ko reālu darīt, lai apkarotu šo ārkārtējo postu,
ko sev līdz nes šī tautas apdzirdīšana, tad katrā
ziņā šinī budžeta gadā, jauar šo budžetu sākot būtu jāsper nopietni soļi. Tāds solis būtu vispirms
visu to sumu strīpošana, kas paredzētas tagad budžetā no spirta monopola un akcizes, ko ņem no
alkoholisko dzērienu pārdošanas. To varētu viegli
izdarīt.
Ja te nostātos it kā zināmā mērā uz formeļā
viedokļa, tad, lūk, strīpojot šos 27,5 miljonus spirta monopola ieņēmumu un bez tam vēl labu daļu
no spirta, liķiera, vīna, alus un ari tabakas akcizes
nodevām, sanāktu jau labi paprāva suma; bet mēs
zinām, ka šogad budžetā paredzēts 34 miljoni, vai,
pareizāki, turpat pie 40 miljoniem latu priekš bruņošanās. Daļu no šīs sumas izdevumos droši varētu
strīpot. Bez tam ari tā saucamai iekšējai drošībai
iekšlietu ministrija ir paredzējusi prāvus līdzekļus
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— politiskai pārvaldei un citam izspiedzēm, kādas
pastāv mušu valsts iestādes, kur strādniekus un
atsevišķus pilsoņus noteikti bendē, kā to tagad oficiāli konstatēja par IV policijas iecirkni, kur nosists kāds cilvēks, par ko tagad ir noteikti dati, ka
tas ir policistu darbs.
!
Bez šaubām, šai izdevumu daļai strādniecība
nekāda ziņa nevar piekrist. Daļu no iekšlietu ministrijas budžeta droši varētu strīpot, ipiemēram

kas sež kuluāros, jo slimo kases jau nenodarbojas
ar tautas nabadzības novēršanu, bet gan ar slimo
ārstēšanu un kopšanu slimības laikā. Es te negribu runātpar to, ka slimo Ja
kases pie
mums nepārvaltas tā būtu, tad ari tie
da ta,_ ka to vajadzēt^
2% būtu daudz svētīgāki. Par to es runāšu plašāki pie tautas labklājības ministrijas budžeta. Te
tam nav vietas. Es te tik gribu aizrādīt uz to, cik
tālu var aiziet cilvēks, kam redzes aploks sašauriaizsargiem, garīdzniecībai, politiskai pārvaldei un najies, kas neredz tālāk, kā sev priekšā. Gribu
daudzām citam pilnīgi nevajadzīgam lietām pareaizrādīt, cik tālu var aiziet un kādus līdzekļus var
dzētas sumas. Es nedomāju te daudz runāt, jo esieteikt augstajam_ namam, ja lietu negrib vai nespēj
mu pārliecināts, ka ari pilsoniskā lēģerī radīsies apskatīt no plašāka viedokļa.
deputāti no atturībnieku aprindām, kas būs spiesti,
Profesors Baloža kungs savā runā griezās ari
ja viņi grib darīt ko reālu tautas apdzirdīšanas izpie manis un uzaicināja ari mani palīdzēt viņam
beigšanai, ari balsot par to, lai spirta monopola ieaizrādīt, ka novērst to parādību, ka mēs apliekam
ņēmumus, ka ari akcizes nodevas valsts budžetā ar akcizi minerālūdeņus. «Mēs, kas apkarojam žūstrīpotu, samazinot attiecīgi izdevumus. Ar to papību,» — ka profesora kungs teica, «apliekam ar
celtos tautas labklājība, un mazinātos tagadējais akcizi minerālūdeņus!» Es atminos kādas divas
posts.
reizes dzirdējis no profesora Baloža kunga kādus
Ja budžeta kārtībā šīs sumas tiktu strīpotas, priekšnesumus, kur viņš apgalvoja, ka pieaudzis
tad būtu nepieciešami izdot attiecīgu likumu, kas cilvēks varot dzert katru nedēļu vienu pudeli mogalīgi noliegtu spirta ražošanu un tirdzniecību Lanopolšņabja, jo tas nemaz nebūtu par daudz. Protvija. Tāda veida nevien tiktu likvidēts spirta mofesora kungs, to Jūs esat runājuši, ja nemaldos,
nopols, bet vispārīgi spirta patēriņš un ražošana. 1919./20. gada, kad jūs uzstājāties kādā lielā zālē.
Sadu likumprojektu varēs iesniegt. Ir dzirdams, ka Tas bija Latvijas nodibināšanas laikā, kad Jūs tikatturībnieku organizācijas iesniegšot priekšlikumu, ko bijāt atnākuši no Vāczemes. (K. Balodis no viekas grib samazināt alkohola patēriņu. Man liekas, tas: «Es pieņēmu to agrāko caurmēru!») Bet tas
ka Saeima radīsies vairākums, kas šo postu, kas
bija Jūsu uzskats, ka tā drīkstot dzert. (Sauciens
draud izvērsties jpar traģēdiju, pēc tam, kad _ mūsu no vietas: «Tādi ir tie augstskolas spēki!» — K.
valsts ir nosvinējusi 10 gadu jubileju, gribēs noBāloša starpsauciens.)
vērst. Es domāju, kā ir griba ko nopietni darīt, lai
Redziet, kungi, te mēs meklējam mūsu trūcīpaceltu tautas labklājību. Viens no tautas labklābas un nabadzības pamatus slimo kasu mazos lījības pacelšanas paņēmieniem būtu taisni žūpības dzekļos, meklējam it kā kāda liela jautājuma atriapkarošana, tagad pastāvošais žūpības apkarošasināšanu tanīs pāris_ desmit tūkstošos latu, kurus
nas likums žūpību reāli neapkaro. Mēs zinām, ka
ieņemam par kaut kādiem tur minerālūdeņiem; bet
alkoholisko dzērienu patēriņš iet plašumā, nevis tai lielākai nelaimei, tam lielākam jautājumam, kas
mazumā. To redz atturības darbinieki, to sajūt ari
slēpjas te, mūsu finansu ministrijas budžetā, mēs
valsts, jo ienākumi no alkoholisko dzērienu patēpaejam tā viegli garām. Baloža kungs ļoti viegli
riņa, no spirta monopola pieaug. Tāpēc paredzams, pagāja tam garām, viņa personīgos ieskatus es
ka tie pilsoņi, kuri nopietni grib apkarot šo taujums šeit attēloju; Bastjāņa kungs ari tam pagāja
tas postu, būs par to, ka paredzētās sumas, kaut
viegli garām; viņš tikai teica: tā ir kauna lieta.
ari tās ir lielas, nekavējoties strīpojamas, attiecīgi (Starpsauciens.) Tas, proti, ir spirta monopols. Es
samazinot izdevumus. Tad mēs patiešām parādījums pilnīgi piekrītu, Bastjāņa kungs; tā ir liela klauna
sim, ka gribam nopietni vest tautu uz labklājību,
lieta ar to spirta monopolu! Es te apmēram jau
nevis uz postu, kā tas darīts līdz šim.
10 gadus, kopš Satversmes Sapulces laika pie daPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
žādām valdībām,

Hanam.

Dž. Hans
ciski.)*).

(vācu-baltiešu

partija;

runā

vā-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Es ceru, ka man ies labāk nekā manam bloka biedrim Annusa kungam un ka pret mani nepacelsies še neviena roka, lai gan man jāgriež jūsu
vērība uz to, ka es, varbūt, runāšu par lietam, kas
dažam labam no jums, varbūt, būs nepatīkamas.
Te kāds no iepriekšējiem runātājiem — ja nemaldos, tas bija Bastjāņa kungs, — izteica lielu patiesību, pret ko es nevaru neko_ iebilst, ka mušu
tauta dzīvo lielā nabadzībā un trūcībā. Bet Bastjāņa kungs šai trūcības izārstēšanai bija atradis pavisam savādu recepti. Viņš teica, ka tas ta
nebūtu, ja mēs dotu slimo kasēm vairāk neka 2%
no simta. Tad droši vien tādas trūcības un nabadzības nebūtu. Tā vismaz varēja saprast viņa runu. Tā tad šī trūcības novēršana atkarātos no sli-

kur vai nu es esmu no sāniem
piedalījies, vai bijis opozīcijā,
esmu aizrādījis uz to augstajam namam, un
panākums ir bijis tas, ka lieta paliek arvien sliktāka. Viss vienalga, vai tā ir bijusi labā koalicijā, vai
kreisā — spirtrūpniekus ir pabalstījušas abas divas; un ja šodien te Bastjāņa kungs runāja un teica, ka tagad spirtrūpnieki esot sevišķi pabalstīti

noskatījies,_ vai

un no viņiem pirkts ari dārgais spirts, kur ārzemēs
varot dabūt lētāku, tad man jāatgādina, ka tad, kad
ministris bija Bastjāņa kungs, viņš darīja to pašu.
Ari viņš izdeva spirtrūpniekiem diezgan labvēlīgas
kondīcijas par spirta izdalīšanu bez kādas izsoles.
[V. Bastjānis no vietas: «Ar izsoli!») Jūs izdevāt
Redziet, Bastjāņa
spirta izdalīšanu bez nekā!
kungs, spirtrūpniekiem pie mums ir ārkārtīgi liela
vara; ari Jūs pašus personīgi viņi ar saviem starpniekiem — kas tie bija, to Jūs labi zināt — ļoti labi varēja piespiest un pēc ilgāka laika pierunāt; sākumā Jūs gan negribējāt, bet beigās tomēr piekāstarpsauciens.) Bastjāņa
pāties! (V. Bastjāņa
kungs, Jūs taču nenoliegsat, ka Jūs izdevāt spirta
mo kasu ieņēmuma stāvokļa. Es domāju, ka te izdalīšanu bez kādas izsoles! ( V. Bastjānis no -vieBastjāņa kungam nevarēs piekrist neviens no še tas: «Ar izsoli!»)
klātesošiem un tāpat ari no tiem deputātu kungiem,
Kā jau teicu, es esmu velti gaidījis! Nu esmu
nācis pie tāda slēdziena, kair gluži vienalga, kas ir
pie valsts stūres, vai tā būtu centra koalicijā, vai
Runas atreferējums nav iesniegts.

t*)
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vīri. Mūsu pagājušā Saeima atceļa šo jauko lilabās puses koalicijā, vai ari kreisas puses koalikumu!
Tagad, kungi, es griezīšos pie jums un atpilnīgi
pats;
jāsaka:
viens
un
tas
tie
cijā. Tas ir
paši vēži, tikai citā kulītē! _ Pārrunājat šo jautā- kal likšu priekšā atjaunot šo pantu. Es priecāšos
jumu, man tomēr uz noteiktāko jānorada, ka šāda redzēt, cik no jums balsos par manu priekšlikumu!
Jūs gribat panākt mūsu valsts labklājību, palīdzēt
ceļā mēs itin nekur netiksim, _ bet gan tiksim tikai
tautai
tikt ārā no nabadzības un posta_ un sasniegt
tad, ja nostādīsim spirta jautājumu, tautas apdzirpārticību.
Velti! Jūs varat spraust, kādus mērķus
ārpus
jautājumu
kodīšanas un tautas saindēšanas
gribat: vai nu tos, ko vēlas kreisais spārns, vaitos,
alicijas un ārpus partijām. Tikai tad mes ko veiksim un nevis tā, kā tagad to prasa. Es nezinu, vai ko vēlas centrs, vai ari tos, ko vēlas labais spārns,
iekams jūs šeit Saeimā nebūsat atzinuši, ka katram
še ir klāt Nikolajs Kalniņa kungs, bet, ja_ es nemalSaeimas deputātam jābūt tautai par priekšzīmi, kados, ari Veckalna un Rozentāla kungi kādreiz man
šeit aizrādīja, ka, lūk, viss esot manas rokas, lai mēr mūsu tautas pārstāvji piedzersies, nekrietni
piedzersies, un piedzēruši nāks ari uz Saeimu un
gāžot tikai koalīciju: «mēs jūspabalstīsim, balsoatklāti uzvedīsies piedauzīgi, jūs neko nepanāksim līdz ar jums, un tad viss būs labi.» Es domāsat!
Kamēr notiek tādas lietas, ka dzer tikmēr,
ka
tiju, ka jūs, sociāldemokrāti, nebūsat tik naivi.
cēsat tam, ko jūs sakāt. Ja ari man patiesi būtu tik kamēr visi jau sāk smieties: dzer šņabi, alu, šamliela vara, tad es nedomāju, ka jūs mani turētu tik panieti, tikmēr, kamēr neko nesaprot vairs neviens,
kas ir klāt, ne bārdamas, ne apkalpotāji (troksnis),
naivu, ka es klausītu jums, jo taču jūsu pašu mitikmēr, kungi, kamēr šādas lietas notiek mūsu augnistris jūsu valdībā rīkojās pavisam citādi Ja man
stajā namā...
būtu tā vara satriekt šo koalīciju, es tomēr to nePriekšsēdētājs P. Kalniņš
(zvana): Deputāt
darītu, jo varētu iznākt tā, ka no vilka bēgsun, uz
lāča kritīsim! — Tā tad no šīs puses mēs šim Reinhard, augstajā namā taču piedzeršanās, es domāju, nav notikusi!
jautājumam netiekam klāt.
Reinhards (turpina): Nē, nē — šurp ir atnākuJūs teiksit, ka jautājumsnemaz nav tik svarīgs,
cilvēki. Es nesaku, ka viņi še dzer.
ši
piedzēruši
pašķikā te mums mēģina iestāstīt! Kungi, lūdzu,
Bet ka piedzēruši deputāti ir atnākuši šurp, tas ir
paskataities
lapas
pusi
mūsu
buriet 11. un 12.
un
fakts. Un es lūdzu, priekšsēdētāja kungs, to man
džetā! Lūdzu, savelciet kopā skaitļus, cik mēs ieņemam par tautas saindēšanu un par nāvīgo vielu neņemt ļaunā, ka es konstatēju faktus, kas te notipārdošanas aplikšanu ar nodokļiem. Jūs atradīsat
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nē, to nē, to nē!
kopā par spirta un degvīna monopolu 28.000.000 laG. Reinhards_(turpina): To es gribēju teikt.bet netu. Tālāk par alkoholisko dzērienu un tabakas akcizi jūs kopā atradīsat apmēram 15.000.000 latu. vis, ka te ir dzēruši (starpsaucieni, smiekli.) ReJa nu jūs tos pieskaitīsat klāt tiem 28 miljoniem 'dziet kungi, ari šī Saeima nav pacēlusies gaidītos
latu, tad dabūsat 43 miljonus latu. Nu vēl nāk augstumos! Deputāti nav turējuši par pienākumu
klāt daži sodi un tā nu apaļos skaitļos varētu teikt, tautai radīt priekšzīmi ar savu personīgo dzīvi, tai
ka no šīs lietas mēs ieņemam 45 miljoni latu! Tā tautai, kas viņus šurp sūtījusi ar savu uzticību! Kair tikpa t liela suma, kā mūsu ieņēmumi no muitām. mēr no jums šīs priekšzīmes tautai nebūs, tikmēr
nebūs it nekadasatsvabināšanās no briesmīgā tauŠinī ziņā mūsu profesora kungs nav īsti pareizi aprēķinājis šo sumu, kas nāk no tautas saindēšanas tas nāvekļa, tikmēr mēs aizvien tālāk grimsim postā!
Jus, varbūt, brīnāties, ka es arvien par to neun apdzirdīšanas, jo nav taču patiesībā nekādas
atlaidīgi runāju. Es jūtos spiests to darīt, tādēļ ka
starpības starp tādām indēm kā tabaku un alkoesmu ārsts. Man to ir uzdevuši darīt ari mani vēholu. No tām mēs ieņemam ne tikai 28 miljoni latu, bet gan kādus 44 līdz 45 miljoni latu, t. i. tik- īletaji. Zem šī lozunga es esmu šurpsūtīts .un man te ir
jācīnās! Tapec es jūs nevienu no augstā nama
pat daudz kā no muitām. Šī suma, mani kungi, iznegribu personīgi apvainot, bet lūdzu šo lietu notaisa vienu trešo līdz vienai ceturtai daļai no vipietni pārrunāt, pārdomāt un nevis vieglprātīgi,
siem valsts ieņēmumiem! Tā nāk no tautas sainvai aiz tīri politiskas pretešķības, pret mani perdēšanas ar nāvīgo zāļu pārdošanu! (K. Bāloša
sonīgi šo lietu apspriest! Līdz šim man tomēr ir
starpsauciens.) 45 miljoni latu ar visu tabaku! Lūdzu saskaitīt! (K. Balodis no vietas: «Slikti izdevies vienu otru pilnīgi pārliecināt. Mūsu Satversmes Sapulce šinī lieta man bija pavisam mazs
jau ir!»)
Nu
tad
nevajaga
augstnākt
skolas profesoram ar tādu autoritāti pie jaunatnes, iespaids. Tur gandrīz neviens šo lietu nesaprata.
Bet man jāteic, ka pirmā unotrā Saeima tomēr jau
kāda ir Baloža kungam, ar ieteikšanu, ka varot nedēļā nodzert 1 pudeli monopola šņabja. Jaunatne ir vairāk darījusi; jau plašākas aprindas ir sapratušas šī jautājuma svarīgumu, un tāpēc es ceru, ka
sež pie Jūsu kājām un gaida no Jums tos atbrīvošanas vārdus un patiesību! Nevajaga nākt tādam
treša Saeima šīm jautājumam pieskarsies nopietnāki.
kungam un stāstīt Latvijai, ka katrs cilvēks var neMan vienam pašam, saprotama lieta, nav iespējams
dēļā nodzert pudeli monopola šņabja, nesamaitājot alkohola budžetu_ nokārtot, ja mani draugi pa kreisi
savu veselību! Profesora kungs, kas nedēļā noto man ari gribetuuztiept. Oik es esmu varējis,
tik esmu jau mēģinājis darīt; bet es griežos ari pie
dzer pa pudelei šņabja, tas ir mūžīgi piedzēris! (K
Bāloša starpsauciens.)
Jūs nevarat teikt, ka citi ijums, visi deputātu kungi; es lūdzu ari savus polito var. Jums, profesora kungs, prasa, vai drīkst
tiskos pretiniekus šinī lietā neskatīties uz to lietu
dzert, vai nē. Jūs samaitājat mūsu jaunatni. Izno jocīgas puses un neatbildēt ar smiekliem. Tas
dzert vienu pudeli monopola šņabja nedēļā nozīmē
te neder. Tas ir par daudz nopietns jautājums, un
nodzert 100 grādus, t. i. veselu vedru, 11—12 litrus
jus visi stāvat garīgas darbības centrā tik tālu, ka
gadā tīra alkohola šņabī vien. Lūdzu, pasakait mati i varat novērtēt, ka tas mušu tautai par labu nenāk.
tādu valsti, kur šņabī nodzer tik daudz, kā jūs griEs šo jautājumu esmu pacēlis koalicijas sēdēs, bet
bat atļaut dzert Latvijā. (K Bāloša starpsauciens.] 1 man nav bijis varas un ari jums nevienam nav vaEs šeit runāju par godājamo Bastjāņa kungu uri ;ras lietu grozītj mums visiem kopīgi tā vara būtu,
cienījamo profesora kungu, lai paskaidrotu, cik bē- ? ļja mes šo jautājumu nostādītu neatkarīgi no partidīgi apstākļi ir sastopami še pat Saeimā. Saeimai jam un politikas. Tad mēs to veiktu! Tad, varbūt,
atcēla skaistāko likumu, kas mums bija, t. i. ki i nākošo budžetu mēs sastādīsim tā, ka mums vairs
valsts un pašvaldības naudu nedrīkst nodzert šie: nebūs 1/8 jāievelk no tautas saindēšanas. Sakiet,
paši kungi, paši Saeimas deputāti un citi valdība;i Bastjāņa kungs, vai te nav sodāms tautas nabadzi-
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bas un trūcības galvenais cēlonis! (V.Bastjānis no
vietas: «Pielauziet viņus!») Es nevaru; Jūs pats
taču ari bijāt valdība un tomēr nevarējāt pielauzt!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija,):
Valsts ieņēmumos finansu ministrijas budžets ir
pamata budžets. Apmēram 80% no visiem valsts
ieņēmumiem ir uzskaitīti taisni šinī budžetā. Tāpēc
ari finansu ministrijas budžetā kā spogulī atspoguļojas valsts saimnieciskā un finansielā politika, valdoša nodokļu sistēma un viņas šķiras raksturs. Valsts
saimniecības_ departamenta ienākumu reģistrs rāda,
ka Latvija ka katra kapitālistiska valsts dibina savu

saimniecību galvenā kārtā uz privatsaimniecību.
Visi valsts pabalsti, aizdevumi un krediti tiek izdoti
privātam organizācijām, privātiem uzņēmējiem, kapitālistiem, tirgotājiem, bankām. Valsts ienākumi
no rūpniecības ir tikai mazs procents no visiem
valsts ienākumiem. Attiecīgais postenis no rūpnie-

cības uzņēmumiem uzrāda tikai 207.000 latu. Pārē-

jie valsts saimniecības departamenta ieņēmumi nāk
no finansu un banku operācijām, apdrošināšanas nodokļiem, ķīlu zīmju augļiem u. t. t. Tā tad Latvijas
pilsoniska valdība negrib regulēt valsts saimniecisko
dzīvi,_ negrib virzīt viņas attīstību tādā ceļā, lai
attīstītos lielrūpniecība, kāda bija pirms kara, bet
atstāj saimnieciskās dzīves virziena noteikšanu un
attīstību privakapitala iniciativei. Tāpēc ari mūsu
zemē, neskatoties uz to, ka pēc pasaules kara ir
pagājuši jau 10 gadi, rūpniecība nīkuļo, fabriku korpusi nolīetojas un bijušās lielrūpniecības vietā pastāv tikai nedaudzi lielāki uzņēmumi, bet visi pārējie
ir sīkrūpniecības uzņēmumi, kuros sliktos techniskos
apstākļos kapitālisti izmanto strādniekus un dīrā
no viņiem savu peļņu. Tādu stāvokli rada vispārējā
valsts saimnieciskā politika. Pilsonība iziet ne tikai no atsevišķu privatkapitalistu interesēm, bet
rūpniecības attīstības bremzēšanā vadās ari no politiskiem motiviem. Pilsonība baidās, lai uz stipras
rūpniecības pamata neattīstītos stipra un revolucionāra strādniecība, kas varētu apdraudēt pilsoniskās
valsts pamatus. Tāpēc tik maz vērības rūpniecības
attīstībai, tāpēc tik maz ienākumu no rūpniecības
un tik niecīgs peļņas procents.
Finansu ministrijas ienākumu smaguma punkts
ir nodokļos un muitās. Progresīvais ienākuma nodoklis, t. i. turīgo iedzīvotāju nodoklis dod 4.000.000
latu. Tā ir samērā niecīga suma. Tāpat niecīgu
sumu dod nekustamu īpašumu nodoklis. Kas tad
galu galā ari šos nodokļus maksā? Šos nodokļus
samaksā strādniecība, tie, klurus kapitālisti izmanto
savās fabrikās un uz laukiem un no kuru peļņas kapitālisti dzīvo.
Bet ar to kapitālistiskai valstij vēl nepietiek.
Viņai vēl nepietiek ar darba ļaužu šādā veida uzkrātiem grašiem un sviedriem. Darba ļaudis tiek
aplikti vēl ari ar nodokļiem un tādā kārtā vel daudz
lielākā mērā noplicināti un novārdzināti.
Te ir vesela rinda ienākumu posteņu no sērkociņu, tējas un citu pirmās nepieciešamības priekšmetu
akcizes, kurus spiesti patērēt darba_ ļaudis. Te paredzēts ieņemt miljonus latu,_ pat vel daudz lielāku
sumu, nekā tas bija iepriekšējos budžetos.
Vislielākā valsts ienākumu daļa tomēr sastādās
no muitām, no netiešiem nodokļiem, kas jāmaksā
katram strādniekam un darba zemniekam, patērējot
pirmos nepieciešamības produktus, bez kuriem tas
nevar dzīvot. Muitās, netiešos nodokļos slēpjas
strādniecības un lauku darba ļaužu bēdīga stāvokļa
atslēga. Ar muitām tiek sacelta dzīves dārdzība,
tiek nosists, samazināts tas iztikas minimums, ko
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Ja kapitālisti tieši nepasliktina
strādnieku dzīves apstākļus, tad kapitālistu organizācija — valsts ar savu nodokļu politiku, ar muitas
politiku pavairo dzīves dārdzību un saceļ_ cenas
par pirmās nepieciešamības produktiem, tāda kārta
vēl to pašu niecīgo peļņu, to pašu ķiniešu algu iz-

strādnieki nopelna.

pumpējot no strādnieku kabatām.

Tieši milzīgas

sumas no muitām, milzīgie netiešie nodokļi visspilgtāk! rāda, ka Latvijas valsts politika, kapitālistu
šķiras politika ir darba ļaužu noplicināšanas un
darba ļaužu novārdzināšanas politika.
Raksturīgi, ka ari no buržuāzijas puses šogad
sāk atskanēt balsis, ka šīs pilsoniskās valdības politikas rezultātā, šīs noplicināšanas un novardzinašakatastrofai.
rezultatā mēs
tuvojoties
«Latvī» bija izdevība lasīt kādu rakstu par
lauksaimniecības krizi, kur burtiski bija pateikts, ja tā iešot vēl pāris gadu, tad buržuāzijai nebūšot iespējams stabilizēt savu saimniecisko dzīvi ar tādiem noplicinātiem, ar tā-

Nesen

diem novārdzinātiem iedzīvotājiem. Tā tad buržuāzija pati atzīst, ka viņa ar savu muitas politiku
ir noplicinājusi, novārdzinājusi darba ļaudis,novārdzinājusi pat tik tālu, ka ir apdraudēta viņas stabilizācija.
Tālāk, bez šīm muitām, bez šiem netiešiem nodokļiem u. t. t, viens no lielākiem posteņiem šinī finansu ministrijas ienākumu budžetā ir spirta monopols. Tā tad darba tautas noplicināšanai vēl pievienojas darba ļaužu apdzirdīšanas politika. Ņemot
visu to kopā, rodas pilnīgi skaidra aina, rodas pilnīgi skaidrs pārskats par to, kas ir pilsoniska valdība, kāds ir viņas saimnieciskais mechanisms. Mēs
redzam, ka viņa dibinās uz strādnieku sviedriem,
uz strādnieku saražotām, sakrātām vērtībām, kuras strādniekiem izpumpē gan katrs atsevišķs fabrikants, lauku saimnieks, bet kas vēl ir palicis pāri,
to tad noplicina kapitālistu kopējā organizācija —
valsts, kas uzveļ strādniecībai šādus lielus un smagus nodokļus.
Tāda ir bijusi buržuāzijas politika visos iepriekšējos gados, un tāda tā ir ari šogad. Ja salīdzinām
iepriekšējo gadu buržuāzijas šķiras budžetus ar šī
gada budžetu, tad tiešām jāatzīst, ka pamatskaitļi,
pamatposteņi šinī budžetā neatšķiras no agrākiem.
Tas sevišķi jāpiezīmē tāpēc, ka ari sociāldemokrātu frakcija nāk un nostājas it kā opozīcija pret
šo budžetu, to asi kritizē, aizrāda, ka tas ir šķiras budžets un ir pret šo budžetu. Patiesība ta ir
sociāldemokrātu liekulība, manevris, lai apmānītu
darba ļaudis, jo sociāldemokrāti nebūt nav nostājušiesnopietnā opozīcijā pret buržuāziju. Kreisas valdības laikā sociāldemokrāti budžetu uzbūvēja pilnīgi
uz tādiem pašiem pamatiem, uz kādiem ir uzbūvēts
šī gada budžets. To mēs redzam, ja salīdzinām
skaitļus, kādi bija pieņemti kreisās valdības laika
pieņemtā budžetā un kādi ir pašreiz priekša likta
budžetā. Ari kreisās valdības budžets bija dibināts'
uz tiem pašiem ienākumiem, ari kreisas valdības budžets galvenākārtā balstījās uz muitas ienākumiem.
Šinī budžetā no muitām paredzēti 48.920.000 latu,
kreisās valdības budžetā bija paredzēti 48.780.000
latu; starpība ir tikai dažos tūkstošos latu. Ta tad
kreisās valdības politika ir bijusi tāda pati, kāda ir
tagadējās valdības politika.
Kas attiecas uz tautas apdzirdīšanas jautājumu,
tad šī gada budžetā paredzēti 27.500.000 latu, kreisās valdības budžetā bija 27.240.000 latu. Tāda pat
ir bijusi ari turīgas šķiras aplikšania ar nodokļiem.
Nodoklis no nekustamas mantas un kapitāla šinī budžetā ir pat lielāks nekā tas bija kreisas valdības
budžetā. Piemēram uz nekustamo mantu paredzēts
tagad 4 miljoni liels nodoklis, bet kreisas valdības
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kaitīgākais spirta veids, bet tur neko nevar darīt. Labības spirts ir jau drusku_ labāks, tas vismaz ir vieglāk tīrāms. Pēdējā laikā ari kartupeļu spirtu labi
tīra. Piemēram, tā sauktais, «dzidrais» jau tuvojas
spirta ideālam tanī ziņā, ka nav tik kaitīgs veselībai. Tomēr no tautas veselības viedokļa dzeršana
laba nav un par visām lietām no strādniecības viedokļa, jo cilvēks reiz nu ir tāds, kas tam ļaunam
diezgan viegli padodas. Dažs labs strādnieks jau,
zināms, iepriekš ir norunājis ar krodzinieku; lai
gan sestdien pēc pusdienas spirtu nevar dabūtjpirkt,
bet viņš ir norunājis, ka tas viņam tiks uzglabāts un
zēšanos, nelika pamatus lielrūpniecībai. Viņas iedots tad, kad viņš varēs samaksāt naudu. Te ir
priekšā celtais budžets savā laikā Saeimā izgāja ļoti
starpība starp Reinharda kungu un mani. Es biju
proponējis nevis palielināt alkohola patēriņu, bet
viegli, bez lielām debatēm, jo buržuāzijai nebija
daudz ko vēlēties: tur ienākumi un izdevumi bija
dot katram pudeli nedēļā. Es biju proponējis kontingentēšanu, kartiņu sistēmu, un proti tādā virsakārtoti tāpat, kā jebkurā pilsoniskās valdības budžeta un ari bija pēc tā paša šķiras principa. Bija pat zienā, uz kura pamata spirta patēriņu varētu sapalielinātas aizsargiem attiecīgās sumas, paturot uz mazināt. Ja alkohola patērēšanu aizliegtu uzreiz
vai ierobežotu ļoti stipri, tad iznākums būtu tāds,
tā paša līmeņa kara budžeta sumas.
Strādniecībai no tā var būt tikai _viens slē- ka stiprā mērā slepeni dedzinātu kandžu un varbūt
daudz stiprākā mērā izplatītos visāda «šmugulēšadziens, ka ne labā, ne kreisā valdība, kādu buržunās» , kontrbanda. Amerikā ir ļoti plašos apmēros
āzija ari nenodibinātu, nevarēs grozīt šo šķiras budžetu par labu strādniecībai. Neviena buržujiska degvīna kontrbanda. Tur gandrīz nevienās viesīvaldība labprātīgi nenovels no darba ļaužu pieciem bās pašlaik neiztiek bez spirta dzērieniem. Amerikā
šīs milzīgās muitas, neatvieglos dzīves dārdzību, ari pēc alkohola aizlieguma ir ieviesusies tāda lieta,
ka alkohola mīļotāji pērk vīnogas, un šīs vīnogas
nepārtrauks darba ļaužu apdzirdīšanu. To izdarīs viestrādnieku
un
zemnieku
nīgi pašu
valdība. nāk no Kalifornijas. Kalifornijā vīna kalnu īpašTikai tā pārmainīs valsts budžeta raksturu, nieki pirms alkohola aizlieguma Amerikā bija ļoti
slikti nostādīti. Agrāk Amerikas vīnu ne labprāt
pārvērtīs to no buržuāzijas budžeta par strādgribēja pirkt, bet gan pirka Eiropas vīnu. Ar alpamatos
to
uz
strādniecības
inniecības budžetu un
kohola aizliegumu katrs turīgāks Amerikas pilsonis
teresēm un tādiem principiem, kas sekmē strādniepērk vīnogas, un to viņam nevar aizliegt. Tāpat
cības labklājību.
viņam nevar aizliegt to, ka viņš uzstāda savā paPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
grabā flakonu, vīnogu sulu izspiež un raudzē. Tā
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams! tad tagad faktiski iznākums ir tāds, — ka katrs
turīgāks amerikanietis savās mājās raudzē un izDr. Reinharda kungs mani izprovocēja alkohola jaugatavo vīnu, izgatavo alkoholu. Ari tanīs muhatājumā.
medāņu
zemēs, kurās vīns aizliegts, kur tas netiek
Šis jautājums, protams, budžetā ir svarīgs jaupatērēts,
tomēr daži stingri ticīgi muhamedāņi par
tājums, jo no spirta monopola valsts
saņem
27.500.000 latu. Bez šīs sumas, ko samaksā valstij, alkoholu domā, ka tas neietilpst pastāvošā aizlietauta samaksā spirta fabrikantiem vēl kādus gumā. Tas vēl nebūtu nekas, bet tur notiek pavi7.500.000 latus, bez tam samaksā ari vēl tirgotājiem sam kas cits, un tas ir tas ļaunākais: šinīs zemēs
tiek lietoti citi uzbudinoši līdzekļi, piemēram hašišs,
netiešā kārtā; tā tad šī suma viegli vien var sakas tiek pagatavots no negatavām kaņepēm, un
sniegt 40.000.000 latus. Bez tam alus un porters ari
opijs — no negatavām magonēm. Tas ir tas visir alkoholiski dzērieni, kas valstij dod 2.300.000 labīstamākais. Mēs zinām, ka taisni pirmos Latvijas
tus gadā. Pavisam kopā no alkoholiskiem dzērieniem valsts saņem tātad ap 30.000.000 latu. Ja nu pastāvēšanas gados, kad šeit nebija daudz alkohola,
šos ieņēmumus gribētu likvidēt, tad rastos grūts stiprā mērā lietoja morfiju un kokainu. Morfijs un
kokains — žēl, ka Reinharda kungs nav klāt— ir
jautājums, ar ko segt šo 30.000.000 latu lielo iztrūdaudz bīstamāki, daudz ātrāk sabojā cilvēka nerkumu valsts budžetā. Uzreiz iznīcināt spirta movus, un cilvēks, kas ir iesācis tos lietot, nevar tik
būtu
nepareizi
no
finansielā
viedokļa,
jo
būtu
nopolu
ārkārtīgi grūti, gandrīz neiespējami no tā iegūtos ātri no tiem atteikties. Tāpēc es domāju, ka ir
gan svarīgi pakāpeniski ierobežot alkohola patēriņu,
ieņēmumus atvietot.
un to varētu ļoti labi ar kartiņu sistēmu. Reinharda
No otras puses tas būtu nepareizi ari no tautas
kungs
ir mani pārpratis — es tagad atceros savu
jau
mēģināja
psicholoģiskā viedokļa. Kara laikā to
darīt, bet sekas bija ļaunas, jo stiprā mērā izplatījās runu —; es esot novēlējis katram vīrietim Latvijā
laikā bija tikai 3_,7_ miljoni latu. Tāpat uz naudas
kapitāliem tagadējā budžetā paredzēti 515.000 latu,
bet kreisās valdības laikā bija 453.000 latu. Ta tad
mēs redzam, ka tanī gadījumā, kad sociāldemokrāti
tiek valdības krēslos, viņi kļūst par buržuāzijas valdības partiju un nodarbojas ar to pašu budžeta politiku, sastāda tādu pašu buržuāzijas šķiras budžetu,
kā to dara jebkura buržujiska valdība. Tāpēc ari
strādniecība nevar ņemt nopietni sociāldemokrātu
opozīciju pret tagadējo budžetu. Kreisā valdība savas valdīšanas laikā taču negrozīja pamatos valsts
saimniecisko politiku, neveicināja strādnieku organi-

kandžas brūvēšana. Ari pirmajos Latvijas pastāvēšanas gados, 1919. un 1920. gadā, ļoti lielos apmēros
brūvēja kandžu, kas ir daudz neveselīgāka par
valsts degvīnu, jo kandža lielā mērā satur fuzeli,
no kā rodas lielas galvas sāpes. Vismazāk kaitīgs
— Reinharda kungs, kā rādās, ir aizgājis, viņš va->
rētu to apstiprināt — ir alkohols vīnā, tāpēc ka tur
ir vīna ēters. Tas dod mazāk galvas sāpju nekā
degvīna alkohols. Kā zināms, var izšķirt Francijas
šampanieti no Vācijas'šampanieša. Tanī brīdī, kad
dzer, to nevar izšķirt, bet gan otrā dienā. No Francijas šampanieša nerodas galvas sāpes, bet no Vācijas — rodas. Tas ir tādēļ, ka Francijas šampanietim ir klāt īstais vīna alkohols, kurpretim Vācijas
šampanietim ir klāt kartupeļu spirts. Pie mums
spirtu dedzina no kartupeļiem. Tas, diemžēl, ir vis-

vienu pudeli degvīna nedēļā. Es tik tālu neesmu
gājis. Es teicu ka priekš kara caurmēra alkohola
patēriņš Krievijā^ bija 2 litri uz galvu, kas iznāk pie
40%, ?— t. i. 6,4 litri gadā uz vīrieša. Bērniem līdz
18 gadiem alkohola kartiņu nedod, sievietēm tāpat
ne, jo mēs zinām,ka sievietēm, sevišķi bērnu mātēm
alkohols daudz kaitīgāks nekā vīriešiem. Tā tad
kartiņa dodama tikai pieaugušiem vīriešiem vien.
Es te griežos taisni pie Reinharda kunga: es biju
domājis kontingentēt — nevis veselu, bet puspudeli
nedēļa. Es domāju, ka no puspudeles pieaudzis
vīrietis var mazliet iedzerties, bet nevar piedzerties; tas vajadzīgs atradināšanai (jautrība), jo citādi, ja mes gribētu alkoholu pavisam aizliegt, sāktos stipra mēra kandžas brūvēšana un attīstītos
kontrbanda. Kontrbandas ceļā alkohols jau tagad
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tiek ievests, tapec ka sevišķi Latgalē ļaudis domā,
procentu uz 2% — tad tas mūsu alus dzērājiem
ka tie 140_ rubļi par pudeli degvīna esot par daudz. garšotu vēl diezgan labi — un samazināt cenu tā,
Katra ziņa, ja dzer kādu kontrbandas ceļā ievestu
ka alu varētu dabūt par priekškara cenu. Par vialkoholu, tad ar to cieš valsts ienākumu intereses, sām lietām vajadzētu gādāt, lai minerālūdeņus, lītapec vajadzētu vismaz kontingentēt.
dzīgi Itālijas minerālūdeņiem, varētu dabūt par cenu
Deputātam
Reinhardam būs pazīstama slavenā Gotenburgas
līdzīgu 5 santīmiem pudelē. Nevar būt šaubu, ka
sistēma, t. i.kartiņu sistēma.. Valstī, bez šaubām, alkoholu Jielā mērā var atvietot ar minerālūdeņiem
būs daudz tādu, kas nemaz nelieto alkoholu. Es,
un stiprā mērā ar tēju, pie kam valstij nebūtu
piemēram, pilnīgi varu atteikties no savas kartiņas,
zaudējumu, jo valstij būs ienākumi no akcizes. Es
un šī kartiņa tadbutu jāstrīpo nevis tā, ka nedzēzinu, ka Kerenska laikā Krievijā mans studiju biedrs
rājs to varētu pārdot tālāk dzērājam, lai, varbūt, finansu ministris Bernackis gribēja ievest tējas un
cukura monopolu un izrēķināja, ka no prātīga cuIar to pelnītos. _ Būtu jāgādā, lai ari dzērājs nevar
dabūt vairāk ka puspudeli nedēļā. Ar to viņš savu
kura un tējas monopola valsts varētu ieņemt ganģimeni neizputinās, jo tāda puspudele pēc Latvijas
drīz tikpat daudz, kā no degvīna monopola. Ta^
gadējos
cenas maksa 75 rubļus. Bez tam gribu pastrīpot,
apstākļos, es esmu pārliecināts, pilnīgs aizka vajaga uzstādīt prasību, ka degvīnam jābūt tā
liegums novedīs pie «šmugulēšanās», bet kontinsauktajam «dzidrajam», kas ir vismazāk kaitīgs.
gentešana valsts finanses nesamazinās; to varētu
»
Nu, es domāju, tā gan varētu, varbūt, jau visā drīizdarīt, ja augstajā namā iznāktu «apvienošanās
zumā alkohola patēriņu samazināt par trešo vai
no sienas līdz sienai». No savas puses es to tikai
ceturto tiesu. Tas būtu tāds samazinājums, ko ari
velētos. (K Ulmanisno vietas: «Lūk, šitā vajaga
runāt!»)
valsts budžets varētu paciest, un iedzīvotājus tas
pieradinātu pie atturības. (G. Reinhards no vietas:
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
«Kas tāir par puspudeli?»)
Eduardam Dzelzītim.
Tālāk gribu uzsvērt, cik svarīga ir minerālūE. Dzelzītis _ (sociāldemokrāts): Kara invalidi
deņu neaplikšana ar muitu. Esmu bijis 5 vai 6 pie mums Latvija nostādīti ļoti sliktā stāvoklī, daudz
reizes Romā, un man tiešām ir grūti pateikt, kas lasliktāka nekā pārējās pensionāru šķiras. Kaut gan
bāks, vai vietējais vīns, vai minerālūdens. Varu kara invalidiem ka Latvijas demokrātijas un brīvīteikt, ka man «Fontāna Trevi» ūdeņi garšo daudz
bas izcīnītajiem vajadzētu būt pirmā vietā, diemžēl,
labāk par vietējo vīnu.
Tā tad jūs redzat, cik
jāsaka, ka mūsu valdība nav par to domājusi. Viņa
svarīgi Ir gādāt par labiem minerālūdeņiem. Vargan ir domājusi nodrošināt ar pensijām vispirmā
būt daudziem nav zināms, cik labi Itālijā ir mikārta direktorus un pārējās bijušo Krievijas pensionāru grupas un sakarā ar to ir paredzējusi šī gada
(neraludeņi._ Tos var dzert ar lielu baudu. Tie ir
daudz labāki par vidēju vīnu.
Ja mēs apliekam
budžeta līdzekļus pensijām visām šīm grupām. Ja
minerālūdeņus ar akcizi, ja minerālūdeņi ir dārgi, paskaitāmies, kāda ir pensijas norma kara invalidiem
fka tad tos var nopirkt! (G Reinhards no vietas: un kadas_ tās ir pārējām šķirām, ja pakavējamies
«Mums Rīgā ir ļoti labs ūdens. Rīgas ūdens ir
pie starpības starp vienām un otrām normām, tad
vislabākais!»)
redzam, ka tagadējie izdienas karavīri, kuri aiziet
Vittes laikā, kad ieveda degvīna monopolu, 5 pensija, saņem caurmērā 200 latus mēnesī, bet kara
vai 10 miljoni zelta rubļi gadā tika ziedoti lētu tējas
invalidi, kuri zaudējuši veselību kaujas laukā, saņem
namu ierīkošanai. Ari mums vajadzētu par to pacaurmēra tikai 36 latus mēnesī. Tā taču ir ļoti
liela starpība starp šīm kareivju grupām. Ja parrūpēties, lai tauta dabūtu lētu tēju. Es pats atceros:
kad biju 15—17 gadus vecs zēns, tad Rīgā bija tējskatāmies civilresoru pensijās, tad redzam, ka ari
nīcas, kur mēs 2 zēni kopā par 5 kapeikām dabūtur ir ļoti liela starpība. Skolotāji, kuriem ir atjam pusdienā lielu kannu tējas ar cukuru. Cukura
sevišķs pensiju likums, saņem pensiju 132 latus mēnebija daudz, bet iztikt varēja, un no tās kannas iznesī, civilresoru ierēdņi saņem 96 latus mēnesī. Kā
nāca līdz 10 glāzes tējas. Tā tēja mums garšoja redzam, kara invalidi ir nostādīti beidzamā vietā.
loti labi, un mums nenāca ne prātā par alkoholu;
40% darba spējas zaudējušie saņem 12 latus 36 sanun par 5 kapeikām jau ari nevarēja i alu dabūt.
timus mēnesī, bet 100% zaudējušie — 61 latu 36
Mums vajadzētu atbalstīt lētos tējas namus, kur
santimus.
cilvēki par lētu naudu kā pilsētā, tā uz laukiem daTik pat bēdīgi ir ar darba dabūšanu. Kara invabūtu tēju. Tā tiešām ir nelietība, ka krogi uz laulidi, kas grib dabūt kaut kādu nodarbcšanos valsts iekiem ir iznīcināti un cilvēkiem nav kur ziemā ieiet.
stādē, nav spējīgi tādu atrast, jo neviens resors
Krogu vietā vajadzētu, kā jau teikts, ierīkot tējas
viņus negrib pieņemt darbā, tāpēc ka viņiem trūkst
namus, kur cilvēki varētu sasildīties un tēju pazināmi locekļi un nav ari tās pazīšanās, kāda tagad
dzert.
nepieciešama, lai varētu tikt valsts iestādē. Tagad
resoru vadītāji labāk pieņem kādu jaunkundzi un
Vēl trešais paņēmiens attiektos uz alu. Alus
šimbrīžam ir ļoti dārgs, apmēram trīsreiz dārgāks nevis kara invalidu. Visās pārējās valstīs invalidu
nekā pirms kara; viena puslitra pudele maksā apjautājums ir nokārtots citādā veidā. Tur invalidiem
mēram — es pats alu neesmu lietojis kādu gadu —
valdība ir paredzējusi zināmus līdzekļus darbnīcu
ierīkošanai, kur tos apmācītu un nodrošinātu ar
Priekš _ kara
apmēram kādus 25 vai 27 rubļus.
2
darbu. Mūsu valdība līdz šim to nav darījusi. Kaut
maksāja vesela pudele, t. i. /3 litra ne vairāk ka
gan budžetā paredzēti dažādi pabalsti gandrīz visām
8 kapeikas, kas tagad būtu 10 rubļu — 20 santimi;
koalicijas grupām un atbalstītājiem, tomēr kara inbet tagad alus ir vairāk ka trīs reizes dargaks._ Jauvalidiem budžetā tamlīdzīgas sumas nav paredzētas.
tājums ir ari par to, ka alus ir alkoholisks dzēriens.
Tikai ar lielām pūlēm izdevās budžeta komisijā daVarētu pamazināt alkohola procentu, un ta pamabūt
11.000 latu invalidu kolonijas uzturēšanai Runalkohola,
jo
alu
nekad
neļaudis
no
zām atradināt
dālē. Pat invalidu ārstēšanas sumu, kas pagājušā
var izdzert tik daudz kā degvīnu, vismaz to nevar
gadā bija 150.000 latu, šinī gadā tautas labklājības
tik koncentrētā veida ka degvīnu ievadīt miesa. Par
ministrija
Minchene
alus
ir samazinājusi uz 120.000 latiem.
Tā
ka
kara
laika
prātā,
alu man nāk
_
mēs redzam, ka pat uz šo nelaimīgo cietēju rēalkohola procentu no 4% pamazināja vispirms uz
37o, tad uz 2/o, uz 1% un beidzot uz y2%; un šis ķina ir paredzēti budžetā kaut kādi ietaupījumi. Vai
Vi7o alus garšoja diezgan labi, tikai no ta nereiba. tad tā suma, 150.000 latu, kas bija paredzēta pagājušā gadā 5000 invalidu un 7000 ģimenes locekļu
Es domāju, ka mēs varētu noteikt alum alkohola
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ārstēšanai, bija par augstu? Es domaju. ka ta suma
nevarēja būt par augstu, un nebija nekādu iemeslu
to samazināt. Tāpat ir paredzēti dažādi pabalsti
I
visādām grupām un dažādām organizācijām ka katoļticīgām, luterticīgām baznīcām u. t. t. Bet invalidiem nekas nav paredzēts. Tadeļ, lai varētu nodrošināt invalidus ar darbu, dot viņiem piemērotu
darbu, lieku priekšā kurpnieku un drēbnieku darbnīcu ierīkošanai atvēlēt šinī budžetā 30.000 latu,
pārnesot šo sumu uz tautas labklājības ministrijas
budžetu. Šo sumu varētu iegūt, pavairojot kārtējo
ieņēmumu § 83., kur paredzēti ienākumi no valsts
vērtspapīriem 1.000.000 latu apmērā. Tur varētu
paredzēt 1.030.000 latu, pārnesot šo sumu tautas
labklājības ministrijas budžeta darbnīcas atvēršanai kara invalidiem. Es domāju, ka pretļ to nevar

sesijas

būt nekādu iebildumu nevienai no tagadējas koalicijas grupām. Toreizējais ministru prezidents Ul» maņa kungs, kas šeit sēž, met ar roku. Viņš, laikam, domā, ka var balsot pret šīm sumam. Es
gribu redzēt, vai Ulmaņa kungs tagad balsos pret
šiem 30.000 latu. . Vai jums baznīcas, kuram jus
esat paredzējuši 120.000 latu, ir mīļākas neka kara
invalidi, kas jūs izglāba _ no «Saratova», kur jus
toreiz sēdējāt? Ari tagadējam ministru prezidentam
Celmiņa kungam ir iespejams_ kaut ko darīt šinī
lietā. 1920. gadā, kad mēs gulējam Sarkana Krusta,
pie mums atbrauca, toreizējais ministru prezidents
Ulmaņa kungs un Celmiņa kungs, kas bija zemkopības ministris, un teica: kamēr pastavesLatvija un
kamēr būsim Latvijas valsts priekšgala, mes gādāsim par jums. (Sauciens pa kreisi: «Tas bija toreiz!») Tagad Celmiņa kungs ir ministru prezidents
un viņam ir iespējams kaut ko darīt šinī jautājuma.
Es gribu redzēt, vai Celmiņa kungs un viņa frakcija tiešām balsos pret šo sumu pieņemšanu invalidu
darbnīcu ierīkošanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man, kungi,
jāizsaka tikai pāris piezīmes sakarā ar dažu runātāju, sevišķi Reinharda kunga runu. Bet sakara ar
to gribu teikt pāris vārdu ari par «apspiestiem» namsaimniekiem, par kuriem šeit runāja Annusa kungs,
gribēdams pierādīt, ka no namsaimniekiem ņemot
47% nodokļa no tīra ienākuma, pat vēl vairāk_ —
64%; vairums namsaimnieku — 60% piemaksājot
saviem namiem klāt. Annusa kungs še demonstrēja
vairākus piemērus, no kuriem es vienu dzirdēju;
viņš nosauca kādu likvidācijas stadijā esošu namu,
ar kuru rīkojas likvidācijas komisija. Šis piemērs
tikai pierāda, ka Annusa kungam nav labāku datu
skaitļu atspēkošanai, ko es še minēju. Atcerieties,
savā laikā ar likvidācijas komisijām ir notikušas
diezgan 'skandaliozas lietas. Pilsonības valdība bija
iecēluši šinīs likvidācijas komisijās ļoti daudzus
kungus no savām aprindām un šiem kungiem noteikusi kolosālas algas par tukšu sēdēšanu. Nu, prokomisijas noēda tos namus. Ja An» tama lieta, šīs
nusa kungs gribēja izvēlēties savu skaitļu uzstādīšanai tos namus, kurus komisijas noēda, tad, saprotama lieta, viņam nenācās grūti šeit to demonstrēt. Bet ja viņš to lietu gribējaattēlot patiesi, gribēja objektīvi pieiet pie lietas būtības, tad, runājot
par vidusmēru, viņam bija jāsaka, ka šis nodoklis
nepārsniedz 34%—35% no tīrās ienākuma peļņas.
Bet ir daudz namsaimnieku, kuriem to izdevumu
nav tik daudz kā atvelk. Tur viena daļa paliek
pāri un tāpēc oficiālais procents bieži vien nokrīt
uz 15 vai 20. Tāda ir tā patiesība par šo jautājumu.
Reinharda kungam man jāsaka, ka _ viņam jau
^
no šī katedra nezin kādu iemeslu
vairākkārt ir nācies
dēļ mest apvainojumus kreisai pusei un ari man per-
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sonīgi par spirta monopolu. Man tikai brīnums, kāpēc šodien Reinharda kungs neatkārtoja to pašu, ko
viņš teica pagājušā gadā, kad lika saprast, — ka
es no spirta rūpniekiem būtu saņēmis kādus kukuļus. To Jūsu stenogramās pagājušo gadu starp
rindiņām varēja izlasīt. Šodien to vairs nedzirdējām. (Starpsaucieni.) Ja Jūs tagad atzīstaties, ka
no Jūsu puses ir nākuši nepareizi pārmetumi, tad
tas tikai pierāda, cik nedibināts jau toreiz bija Jūsu
pārmetums. Šodien Jūs sakāt, ka kreisās valdības
laikā mēs neesot palīdzējuši Jums apkarot žūpību,
pat esot gājuši kopā ar spirta rūpniekiem. Man,
Reinharda kungs, Jums jānorāda, ka ne viens, ne
otrs nav taisnība. Kas zīmējas uz žūpības apkarošanu, tad ar to, ko ieraksta budžetā, kā es jau savā
pirmā runā teicu, itin nekas negrozās. Par spirta
ražošanu, par spirta dedzināšanu, pārdošanu u. t. t.
pastāv sevišķi likumi un noteikumi, un kamēr jūs
tos neesat grozījuši, tikmēr jūs varat ierakstīt budžetā nulli vai 1 latu, jums. tomēr nekas negrozīsies. Ienākumi valsts kasē būs tāpat, jo ir likumi,
uz kuru pamata tie ienāks. Budžets ir tikai reģistrācija, uz ko es jau norādīju, un kamēr nav grozīti likumi, nekas negrozīsies. (Starpsaucieni.) Kreisas valdības laikā šos likumus nevarēja grozīt, jo
nevarēja _ dabūt vairākumu. Reinharda kungs, ja
Jūs gribētu būt objektīvs, tad Jums būtu jāsaka, ka
kreisais spārns gan gribēja to izdarīt, bet labais
spārns (griežas pret labo pusi) — nenāca Jums palīga. {Reinharda starpsauciens.) Pilsētas mums ir
iesniegušas mazu likumu, lai dotu viņām tiesību regulēt pārdošanu. Jūsu domu biedri šinī jautājumā,
Asars un citi, kas nāk no pilsētu savienības, aizstāv šo likumu, tomēr labais spārns ar rokām un
kājām ir pret to, un, kā tagad izrādās, ari Jūs pats
esat pretim. Tā tad tā ir kaila izrunāšanās no Jūsu
puses. Jūs esat pret likumu, kas varētu ko darīt
žūpības apkarošanā, kas dotu pilsētām tiesības piedalīties alkohola tirdzniecības regulēšanā.
Kas zīmējas uz spirtrūpniekiem, ka viņiem bez
torgiem izdota spirta izdalīšana, tad man jāsaka,
Reinharda kungs, ka ;ā ;r kaila demagcģija. Ja
Jūs gribat būt daudz maz objektīvs, tad Jums vajaga pateikt, ka neviens cits kā Bastjānis atņēma
spirtrūpniekiem izdalīšanas tiesības — to Jūs esat
aizmirsuši — un nodeva _ citām organizācijām. Šo

faktu Jūsnevarat apstrīdēt. Tā bija vienīgā valdība,

kas cīnījās ar spirta ražotājiem. Ari spirta dedzināšanu izdeva torgos. Tas bija pirmo reizi Latvijā.
Tāds ir objektīvais stāvoklis. Tā tad jātaisa slēdziens, kla neviena valdība, izņemot kreiso, nav tā
cīnījusies par žūpības apkarošanu kā kreisā.
Pāris vārdu Jankus kungam. Runādams par
žūpību, viņš teica, toa sociāldemokrāti šinī jautājumā neko neesot darījuši. Te mana atbilde Reinharda kungam noder ari Jankum. Jāprasa, vai tai
zemē, ko Jankus kungs slavē rītā un vakarā, t. i.
Padomju Krievijā, nedzer vairāk kā kaut kur
citur! (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Kāpēc šī
valdība, kāpēc komunistu partija, kas stāv pie varas, brūvē šņabi, apdzirdīdama tautu? Vai Jankus
to nevarēja ^paprasīt sev, vai saviem diriģentiem.,
iekams viņš nāk ar pārmetumiem mums. Kas zīmējas uz to, ka sociāldemokrāti rīkojušies tāpat kā
pilsoņi, tad laikam Jankus kungam nav zināms —
jo viņš nezin mūsu zemes likumus, — ka muitas ienākumi paredzēti budžetā uz sevišķa likuma pamata. Un kamēr, šo muitas likumu neviens nav
grozījis, tikmēr jūs varat rakstīt vai nerakstīt ienākumos, bet ienāks tik, cik Latvijā ievedīs preces
un cik nomuitos. Kreisās valdības laikā muitas likuma grozīšanai nebija še augstā namā vajadzīgā
vairākuma un to ari tagad nevarēja sadabūt. Tāds
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ir lietas faktiskais stāvoklis. Bet ne Laicena, ne
Jankus kungiem nav rūpējusi nevienā vietā ' patiesība, bet tikai kaila demagoģija un uzbrukumi aiz
politiskiem motiviem. Nu labi, kungi, jūs to melošanu varat turpināt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu nelietot izteicienus, ko mes šeit augstā namā nemē-

dzam lietot.
V. Bastjānis (turpina): Bet Latvijā šī demagoģija, šī jūsu pozīcija un stāvoklis gan laikam izbeigsies atrak neka jus to domājat.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.
J, Annuss (nacionālais bloks): Godātie deputātu
kungi! Es ņemu vardu, lai novērstu pārpratumu, ko
te ienesa Bastjāņa kungs, aizrādot, ka to nekustamo
īpašumu izdevumos, parkuriem es te citēju, likvidācijas komisija esot ierēķinājusi ari ierēdņu algas
un ka tapec tas sumas esot tik lielas. Es vēlreiz pastrīpoju, ka algas te nav ierēķinātas, izņemot sētnieka atalgojumu. Ta tad apvainojums likvidācijas
komisijai ir pilnīgi nedibināts.
Varbūt, tas tā
kādreiz ir bijis, bet es runāju par tagadējo laiku,
un tur algas neietilpst, tikai, kā jau teicu, ietilpst
nama apkalpotāja alga, kas ir 1152 lati, kas ari nav
daudz, jo nams ir liels. (V. Bastjāņa starpsauciens.)
P_ar to es nezinu. Par to namu es jums neesmu citējis un neesmu par to ari runājis.
Bastjāņa kungs absolūti ne ar ko nepierādīja,
ka nodokļu nasta namsaimniekiem nav smaga; tāpat
viņš neapgāza manus aizrādījumus, ka tad, ja mēs
visus nodokļus, ko maksā namsaimnieki, ievestu
valsts budžeta, tāpat ari tos, ko maksā tirgotāji un
rūpnieki, mušu nodokļu suma pavairotos trīskārtīgi,
pārsniegtu tos 80% un sniegtos līdz 24%, tā tad pārsniegtu Somijas 16%, pārsniegtu Beļģijas 18%, Cekoslovaķijas 20% un būtu līdzīga Francijas un Dānijas tiešo nodokļu apmēriem. Tāds ir faktiskais stāvoklis, un Bastjāņa kungs to ne ar ko neapgāž. Ja Bastjāņa kungs domā, ka es runāju par
to māju, kur ir «Valters un Rapa», tad viņš kļūdas. Es runāju par māju Smilšu ielā, runāju par
māju Vaļņu ielā un par māju Kalēju ielā.

Priekšsēdētājs P.
Reinhardam.

Kalniņš:

Vārds deputātam

G. Reinhards
(nacionālais bloks): Es te gribētu jautāt Bastjāņa kungam, vai tas ir nepatiesība, ko es šeit teicu, ka Bastjāņa kungs ir izdevis spirta izdalīšanu kādai spirtrupnieku savienībai
bez torgiem. Tas taču ir fakts[ Par citām lietām
es nemaz nerunāju, es tikai runāju par šo lietu. Tā
tad tas būtu likvidēts!
?
Otra lieta, ko Bastjāņa kungs pieveda, ir tāda,
ka labā puse pretojoties likumam par tirgošanās
ar reibinošiem dzērieniem atļaušanu pašvaldībām.
Es šo likumu uzskatu par kaitīgu, jo ar to mēs veicināsim žūpību vēl joprojām. Mēs varam dot pašvaldībām veto tiesības, bet nevaram pašvaldības
iestādēm
dot
tautas
apdzirdīšanas
tiesības;
tas ir pilnīgi pretējs tam, ko mēs gribam sasniegt.
Veto tiesības — cik gribat, bet šo — nevar. Mēģinājumi, kas ir izdarīti Rīgā, Bauskā un Smiltenē,
cik es zinu, ir beigušies ļoti bēdīgi. Šais trīs vietas, ja nemaldos — par Smilteni es tik droši nezinu — lieta ir beigusies ar to, ka tur pilsētu valdes
ir ielikušas iekšā savus vīrus, un tie ir šādus veikalus likvidējuši ar lieliem minušiem; ari nauda
nezin kur palikusi! Tie ir bijuši partiju biedri, un
tur neko nu nevar darīt! (Starpsauciens.) Tas
notika Rīgā. (V. Bastjānis no vietas: «Vai Jūs
zināt, kas notika ar piensaimniecības veikaliem?»)
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Ari ir slikti! _ Bet tas neattaisno to, ka Rīgā pilsētas valde pārdod spirtu. Neskatoties uz to, kungi,
vai ta prakse ir laba, vai ne, bet vispār ir saprotama lieta, ka Izplatīt tauta apdzirdīšanu ir ļoti nevēlami un dot šo tiesību pašvaldībām — nu, paldies!

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds

referentam.

Referents
V. Gulbis:
Ievērojot to, ka šeit
iesniegtie budžeta grozījumi nav apspriesti budžeta
komisija tāda veidā, kādā tie likti priekšā, es nevaru par viņiem atsauksmi dot un tāpēc lūdzu nodot visus iesniegtos priekšlikumus budžeta komisijai atsauksmei.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:. Referents
liek
priekša — pie finansu ministrijas ieņēmumu budžeta iesniegtos priekšlikumus nodot budžeta komisijai atsauksmei, jo budžeta komisijā tie neesot
apspriesti un tāpēc referents nevarot dot atsauksmi
par tiem. Vai augstajam namam būtu kādi iebildumi,
ja, pamatojoties uz līdzšinējās prakses, nodotu šos
priekšlikumus budžeta komisijai atsauksmei? Iebildumu nav? Šie priekšlikumi nodoti budžeta komisijai atsauksmei. Līdz ar to nobalsošana par
kārtējo ieņēmumu IX daļu — finansu ministrija —
atlikta. — X daļa — zemkopības ministrija.
Tek. NS

Ls

X.

a.
126.
127.

128.

Zemkopības

Zemkopības

ministrija.

departaments.

§ 24.

Dažādas nodevas.
4. Kanclejas un aktu nodevas
§ 28. Dažādas atlīdzības.
1. Mācības naudas
9.485.—
5. Blankas un formulāri
9.000.—
§ 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību
iznomāšana
800.000 —
2. Zvejas tiesību iznomā-

šana
3.
129.

§ 43.

130.

§ 55.

Audi,

un

atlīdzības

50.000.—

muižas

2.
6.

Valsts saldētavas

128.026.—
190.626.—

Kustamas mantas pārdošana
Izdevumu atmaksas.
8. Analizēs un izmēģinājumu materiāli
3.800.—
16. Lauksaimniecības ražojumu kontrole
323.450.—

8.000.—

Notāru izdevumi

75.000.—

100.000.—
504.250.—

2.000.—

Neparedzēti ieņēmumi
Kopā zemkopības departamentam
b.

134.

2.6O0.—
60.000.—

17.

§ 90.

17.000.—

(pieli-

kums Nr. 19.)
Valsts ķevnīcas un vai-

18. Plānu izgatavošana
20. Dažādas atmaksas
133.

975.000.—

Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīrēšana
Lauksaimniecības uzņēmumi.

slas lopu audzētavas
§ 67.
§ 81.

50.000.—
1.773.361.—

Veterinarvalde.

§ 23. Eksporta-importa

4.

kontroles nodevas.

Lopi

80.250.—

135.

§ 42.

Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iznomāšana

136.

§ 81.

Izdevumu
16.
20'.

Lauksaimniecības ražojumu kontrole
Dažādas atmaksas

c.

§ 41.

150'.—

atmaksas.
20.000.—

1.100.—

Kopā veterinarvalde!

137.

18.485.—

125.000.—

sodi

1. Valsts

131.
132.

10.000.—

21.100.—

101.500.—

Mežu departaments.

Valsts meži (pielikums Nr. 20)
Kopā X idalai

8.235.834.—

—

10.110.695.
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PIELIKUMS Mi 19

(pie valsti ieņēmumu budžeta

Vietējas iestādes.

tek.

Mi 130 un izdevumu budžeta tek.
Mi 315).

§

1.

Valsts muižu budžets.
A. Pelņai un zaudējumi.
I.

Peļņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa
.§ 2. Piemaksas zaudējumu segšanai

253.480.—
13.491.—
267.331.—

Kopā
II. Zaudējumi.
§ 1. Administrācijas atalgojumi
§ 2. Pārvaldes izdevumi
.

§ 3.

Saimniecības izdevumi

§ 4.
§ 5.

Operatīvās daļas zaudējumi.
Tīra pelņa valsts ieņēmumos

109.204.—
13.915.—

§

§

Atalgojumi
t. Algas un

2.

Virsdarbi

3.

guma
Pabalsti

2.

3.

§ 4.

Ieņēmumi.

Divas mežkopības

17.456.—
139.856.—

§

1.

Izdevumi.

Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas

2.
2.400 —
39.600.—
48.300.—
481.955..—

Apgrozības līdzekļi

601.—
Kopā

Virsdarbi un uz brīva
līguma

§

2.

PIELIKUMS

Ka 137 un 174 un izdevumu budžeta tek. MS 447).

100.—

j

K ārtēji.

4.

Sfagatavoto

mežu

3.

pārdošana
Mežu blakus izmantošana

' <

3.
4.
6.

Dendroloģiskais
parks
Pabalsti trūcīgiem skolēniem

§

Latgales mežsaimniecības kursi

2.

Viirsdarbi un uz brīva līguma

§

1.

Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas

2.
§ 2.

1.
2.
§ 3.

3.
§

4.

Ceļu izdevumi
Oitj pārvaldes izdevumi

Saimniecības

1.
3.
§ 4.

§

5.

1.300.— 253.854.—

24.000.—
16.770.—

5.

800.—
1.000—
1.000.—

Izdevniecību izdevumi.
1. Periodiski izdevumi

223.044 —

75.066.—
10.000.—

85.066 —

400.—
1.500.—

1.900.—

jauniegādāšana.

Mašīnas.ierīces un darba

rīki
§ 10. Strādnieku

1.500.—
165.0O0.—

algas
Kopā

11.

§
§

13.
14.

mežu ierīcībai

476.510 —

§
§
§
§

15.
16.
17.
18.

Eku remonts

19.

40.000'.—
40.000.—

300.000.—
5.000 —
100.000.—

Nodokļi.
Klaušu ceļu labošana
Izmēģinājumi
Vecu rēķinu nokārtošana
Kopā īpatnēji izdevumi

§

Kopā centrālām iestādēm 298.424.—

2.000 —

38i.0O0.—

Mežu izmantošana.
Būvdarbi.
2. Telefona liniju remonts
3. Mežu ceļi un tilti

2J0O0.—
1.000.—

Mežu aizsardzība.
1. Kaitēkļu apkarošana
2. Ugunsgrēku novēršana

1.

40.770 —

Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un slaimnie-

meti

17.500.

Ēku un telpu uzturēšana
Citi saimniecības izdevumi

Inventāra

izdevumi.

niecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekš-

205.544 —

Virsdarbi un uz arīva līguma

Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

252.554.—

Citi saimniecības izdevumi

2.

1.000.—
31.802.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.

§

Pārvaldes izdevumi.

2.

800.—
700.—

Īpatnēji izdevumi.

Atalgojumi.

Algas un piemaksas

2.150.—
200.—

Mežu ierīcība . .
200.—
8.000 —
300.—
500.—
250.000.— 259.000.—

Centrālas iestādes.

§

1.200.— .

§ 7.
§ 8.

9.

4.560.—

950.—

meti
Ekskuirsijas.

6.

B. Izdevumi.

1.

1.140.—
700.—

Citi saimniecības izdevumi

15.204.100.—

Sodi un atlīdzības par līgumu neizpildīšanu un likumu pārkāpumiem
300.000.—
Tiesu iestādēs un administratīvā
kārtā uzliktie naudas sodi
140.000.—
Valsts kustamu un nekustamu īpašumu pārdošana
10.000.—
Izdevumu atmaksas
1.000.—
D'ajžādii ieņēmumi
10.000.— 461.000.—
Kārtējo ieņēmumu kopsuma
15.924.100.—

§ 1.

2.720.—

Kopā skolām

20.000.—
400.000.—

760.—

uzturē-

Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

§ 4. Dažādi ieņēmumi.
2.

līdzekļu

materiālu

§ 3. Uzņēmumi, ēkas, skolas.
1. Fabrikas un darbnīcas
2. Eku izīrēšana
3. Grāmatas un citi izdevumi
4. Mācības naudas
5. Pelņa no malkas sagatavošanas
1.

un telpu uzturēšana

Satiksmes
šana

3.

§

21.632.—

Saimniecības izdevumi.

Valsts mežu budžets.

A. Ieņēmumi.
§ 1. Mežu kārtējā izmantošana.
1. Mežu izmantošana oēc saimniecības plāna
14.784.100.—

4.720.—

Citi pārvaldes izdevumi

1. Eku

§

__

16.912 —

660.—

139.856.—
Mi 20

skolas.

2.
§ 3.

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

2.

2.000.—

Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi

2.

I.

44.092.—

Mežkopības skolas un kursi.
122.400—

1. Jaunbūves
2. Pamatremonti
3. Meliorācijas
4. Inventāra* ļjauniegadāšana

§ 5.

266.000—

priekšmeti
5.000.—
7PO.—?
3. Satiksmes (līdzekļi
7.700.—
Kopā vietējām iestādēm 4.773.542 —

267.331.—

Kopā

§
§
§
§'

4.455.750.—

41.132.—
2.960.—

Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas

128.026.—

§ 1. Papildu pamatkapitāls
§ 2. Inventāra realizēšana

II.

54.860.—
2M.140ft—

Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi

B. Kapitāla apgrozījumi.
I.

godalgas

un

4.425.500.—
lī27.250.—
3.000—

Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi' pārvaldes izdevumi

11.380.—
4.806.—
Kopā

piemaksas

un uz brīva

Mežu kārtējas izmantošanas
atlikums valsts ieņēmumos
Kārtēju izdevumu kopsuma

405.000 —
580.000.—
1.000.000—

5.000.—
37.988 —
2.107.988 —
8.235.834.—

—

15.924.100.
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Latvijas

Republikas

II.

III

Saeimas

III

Ārkārtēji.

§

Ieņēmumi.
virs tāmes-.
1. Mežu izmantošana
ārpus
saimniecības plāna
l.OOO.OOO —
2. Mežu pārdošana uz zemes
fondā nodotām zemēm
2.560.000.—
3. Samaksa par materiāliem
20.000.—

2.

Mežu

5.

§
1.
§ 2.
§ 3.
4.

3.980.000 —

izdevumu

20.000.
80.000.—

6.

3.980.000.— )
§

7.

§

8.

§

§ 10.

Satiksmes ministrija.

141.

Pasts, telegrāfs un
telefons (pielikums Nir. 22)
§ 51. Dzelzceļi (pielikums
Nr. 21)
a. Šoseju un zemesceļu departaments.
§ 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecību iznomāšana
§ 43. Valsts ēkas.

142.
143.

1. Valsts ēku izīrēšana
67.
Kustamas mantas pārdošana
|
§ 81. Izdevumu atmaksas.

§ 36.

20.
144.

Kopā šoseju

un

zemesceļu

B.

4.516.—
'9.750.—

2.

2.

%% no noguldījumiem

147.700.—

3.
4.

Blanketes un aploksnes
Blanķetu izgatavošana uz
rēķinu
īpašnieku vārdiem

§

§

3.

4.

Telegrāfa

1.

Telegramu

Radio telegramas
Radiofona atlikums

pārsūtīšana

§

Telefona ieņēmumi.

45.000.—
15.758.517.—

ieguldījumi
2.981.000.—
18.739.517.—

Kārtēji.

3.

Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi
3V Radio kursa sarīkošana
Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais re-

4.

2.
4.
5.
6.870.000.—
6.
7.
8.
§

5.

275.000 —
6.

1.500.000.—
1.643.833.—
§

7.

143.053 —

310.000.—
24.000.—
26.000 —
367.500.—

Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
122.000.—
Zinātnes un mākslas priekšmeti
2.000.—
Satiksmes līdzekļi
75.000.—
Mašinas, ierīces un darba
rīki
96.100.—
Ieroči
650.—
10.000.—
Apģērbi, apavi un veļa
Iesaiņošanas materiāli'
3.750.—

309.500.—

jauniegādāšana.

Eku pamatremonti.
1. Ēku pamatremonti
2.

20.200.—
120.353.—
2.500.—

6.327.565.—-

7.5O0.—

Inventāra
1.

§
60.000.—
83.833.—

15.000.—

ieņēmumi

monts

ieņēmumi.

2.
3.

1.500.—

2.

§

8.000.—
5.700.—

3.500.—

§

operācijas.
113.600.—

45.000 —

25.000.—

1. Atalgojumi.
5.466.085.—
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi,
brīva
līgumai
pagaidu darbinieki
15O.000.—
711.480.—
3. Palīgu nodalās darbinieki

32.721.—

9.354.515.—

Grāmatošanas maksas

1.

30.000.—
15.000.—

§

Kārtēji.

Pasta tekoša rēķina

15.000.—

Izdevumi.

200.—
16.965.—

departamentam

13.300.—
4.000.—

Ieņēmumu kopsuma

Ieņēmumi.
A.

300.—
13.000.—

247.384.—

Ārkārtēji.

Valsts kapitālu

990.—

Pasta, telegrāfa un telefona budžets.

§

Dažādi ieņēmumi.
1. Privāti
pakalpojums
.publikai
2. Privātu sludinājumu izkaršana
pasta-telegrafa
iestādēs
3. Ieņēmumi no
neizsniegtu
pasta sūtījumu satura
4. Nejauši un iepriekš neparedzami ieņēmumi

A.

Pasta ieņēmumi.
1. Pasta sūtījumi
6.100.000.—
21 Periodisku izdevumu pārsūtīšana
un
laikrakstu
operācijas
180.000.—
3. Gada biļetes un slēdzamie
skapīši
50.000.—
500.000.—
4. Norēķini ar ārvalstīm
5. Ārzemes naudas pārvedumi 40.000.—

5.000.—

pastā, telegrāfā un telefonā

300.—

6.600.000.—

Pārdota nolietota kustama

Kopā kārtēji

§ 11.

250

un tiesu vēstu-

Pabalsti un atlīdzības.
1. Pabalsti pasta-telegrafa iestāžu uzturēšanai
2. Atlīdzības

6.544.783.—

PIELIKUMS Mi 22
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek
'?- 138 un valsts izdevumu
budžeta tek. Mi 448).

1.

3.600.000.—
3.000.000.—

ļu mājās piesūtīšana ar ziņnešiem
24.000.—
Telpu apkurināšana un apgaismošana
3.000.—
Drukas darbi
35.000.—
Pasta-telegrafa
resoram
piederošo mantu bojāšana
un nozaudēšana
3.000.—
Dienesta apģērbi
3.000.—
Pārmaksāsi pasta-telegrafa
darbnīcai par
izpildītiem
?
pasūtījumiem
174.1384.—

Dažādas atmaksas.

Kopā XI daļai

§

Telegramu

2.777.011 —

§ 82. Naudas sodi.
2. Administrativā kārtā uzlikti sodi
§ 90. Neparedzēti ieņēmumi

143.

Telefona abonēšana
Telefoniskas sarunas

manta
Noma par pasta-telegrafa resoram piederošām ēkām
un
zemi
9. Sodu naudas.
1. Noteikumu pārkāpumi
2. Līgumu nepildīšana

Ls

XI.

140.

§

3.580.0O0.—

kopsuma

Tek. Nš

139.

6.
7.

300.000.—

Vārdu neviens nevēlas? X daļa nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par X
da[as pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par X daļas pieņemšanu nodota
51 balss, pret — 38 balsis. Kārtējo ieņēmumu X daļa
pieņemta. —XII daļa — tautas labklājības ministrija.
Vardu neviens neveļas? (Saucieni no vietām:
«Kur tad paliek XI daļa?») Atvainojiet, vispirms
XI daļa — satiksmes ministrija.

138

4.
5.

Izdevumi.

1929'. g a d ā 24. a p r i 1ī

Dažādu izdevumu atmaksas.
1. Nozaudēti pasta sūtījumi

3.

3.580.000 —
400.000.

Ēku jaunbūves un pirkšana
Telefonu līniju jaunbūves
Jaunsaimniecību mežu
novērtēšana
Mežu ārkārtējās izmantošanas
atlikums jvalstB ieņēmumos
Ārkārtējo

5.

2.

Valsts kapitālu ieguldījumi
valsts- mežos

B.

§

§

izmantošana

Ārkārtējo ieņēmumu kopsuma

8. sēde

1.
2.

A.

§

sesijas

Aku

146.000.—

ierīkošana

Izdevniecības izdevumi.
1. Grāmatas
3. Pārskati, instrukcijas
formulāri
Pasta operatīvie izdevumi.

6.000.—

152.000.—

4.000 —
un
53.850.—

57.850 —

251

Republikas

Latvijas

III

Saeimas

III

sesijas

1929. g a d a 24. aprilī

8. sēde

252

^

I

Pasta zīmes un veidlapas 30.000.—
Pasta iesaiņošanas materiāli 35.000.—?
1.220.928.—
Pasta izvadīšana

1.
2.

§ 8.

3.
Dienesta apģērbi.

§ 10.

1. Dienesta apģērbu
Atsevišķi
izdevumi,

1.285.928.—

24.000.—

§ 11.

§

4.

2.

868.000.—

3.
6.000.—

1.000.—

piederumi

2.000.—

B.

telefona

357.500.—

4.

Tiešās pasažieru satiksmes
izdevumi
Atzarojumu un pārmiju uz-

ve

6.

tilpuma paplaši300.000.—

Pasta-telegrafa departamenta
materiālu noliktavas ēkas izbūvei
Ēkas un zemes
Kopā ārkārtēji izdevumi
Izdevumu kopsuma

2.270.500.—

§ 6.
33.000.—

1.
2.
3.

2.

§ 2.

Kārtēji.
15.016.3<ļ0i—

Bagāžas pārvadāšana

3.

Pasažieru
transports

4.

Parastā ātruma preču tran-

5.

sports
19.318.160.—
Dažādi no kustības atkarīgi
2.052.500.— 40.968.560.—
ieņēmumi

2.143.000.—

Ieņēmumi
iemaksām

§

4.

Ārkārtēji.

Valsts kapitālu

ieguldījumi

Ieņēmumu

dzelzceļos.

9.968.210.—
53.015.770.—

§

8.

Izdevumi.
A.
§

5

§

1.

2.

3.

. .

Kārtēji.

Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
16.007.786.—
2. Virsdairbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
66.0:00.— 16.073.786.—
Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi
11. Darbinieku apmācība
Saimniecības izdevumi.

caurteku

464.500.-

uzturē-

ierīkoša495.000.—

5.

6.

remonts
Preču pagalmu, žogu

(ēku, rampu, žogu un dārzu) uzturēšana un
515.000.—
un

piebraucamo ceļu uzturēšana un remonts
Ūdensvadu, ūdensapgādāšakublu
nas avotu, ietaišu,
un aku uzturēšana un re-

80.000.—

monts
Ugunsgrēku zaudējumu seg-

35.000.—

šanai

20.000.—

6.094.359.—

Staciju un kustības izdevumi.
1. Staciju, pagalmu, ceļu, staciju un vagonu signālu un
'150.000'.—
pārmiju smērēšana
3. Bagāžas un preču pieņemšanas, uzglabāšanas un pār-

kraušana ar uzņēmējiem
3.

444.000.—

Bagžas un preču pieņemšanas, uzglabāšanas un ie-

vadāšanas izdevumi un ledus sagatavošana

4.

Pasažjeru un preču
"
jumu dokumenti.

5.

Preču un bagāžas noz _uš _a-

200.000.—

250.000.—
14-500—

un

na
Civilbūvju

9.

112.500.—

šana un īremonts.
Stigas piederumu uzturēša731.000.—
na un remonts
Stigas virsbūves uzturēšana
un remonts
4.068.359.—

4.

7.

kopsuma

500.—
uzturē-

šana un remonts
150.000.—
Sniega novākšana un ceļa
uzturēšana un remonts zie-

7.000.—
43.047.560.—

B.

1.000.—

Tiltu

2.072.000.—
no pijvatdzelzcelu
valdības
inspek-

cijas uzturēšanai

5.000.—

mā un dzīvo žogu

Dažādi no kustības neatkarīgi

ieņēmumi
§ 3.

pārbaudīšana un izpētīšana
Zaudējumi pie materiālu apgrozījuma

3.

preču
2.438.600.—

ātruma

411.200.—

Materiālu iesaiņošana
un
citi operatīvi izdevumi
106.000.—
Materiālu un rezerves daļu

Stigas, inženierbūvju

Ieņēmumi.

2.

11.000.—

izdevumi

§ 7.

1.

Dzelzceļa ieņēmumi.
1. Pasažieru pārvadāšana

21.000 —

4. Pārējie materiālu apgādības

Valsts dzelzceļu budžets.

1.

75.000.—

toru uzturēšana
Materiālu piegādāšana.

3200)00.—
2.981.000.—
18.739.517.—

Mi 448].

§

20.000.—

devumi
Starptautisko biroju un kan-

7.

PIELIKUMS Mi 21
[pie valsts ieņēmumu budžeta tek
Mi 139 un izdevumu budžeta tek

A.

165.000.—

Kongresu, konferenču, konvenciju komisiju un ar tiem
saistītie komandējumu iz-

693.500.—

Centrāļu
nāšana

'

bām

7.000.—

Kabeļu tīklu paplašināšana 720.000 —
Automātisko centrāļu izbū-

pamata

turēšana privātām vajadzī-

550.000.—

3.
4.

100.000.—

Svešu dzelzceļu ritošā inventāra remonts uz konven-

5.

Laboratorija

§ 18.

venciju pamata un noma
3.

jaun-

2.

19.200.—

15.758.517.—

ciju

būves un kapitālās pārbūves.
1. Jaunu tālvadu ierīkošana

§ 17.

ietaišu un stigu lietošana

Ārkārtēji.

§ 16. Telegrāfa un

106.045.—

ar svešiem

Svešu dzelzceļu ritošā inventāra lietošana uz kon-

2.777.011.—

izdevumi

saistīti

dzelzceļiem un personām.
1. Svešu dzelzceļu un staciju,
2.

§ 15. Ēku jaunbūves

5.

Mašīnas, ierīces un darba rīki 300.—
72.745.—
Apģērbi, apavi un veļa

Izdevumi,

3.364.110.—

Pasta, telegrāfa un telefona
eksploatacijas atlikums valsts
ieņēmumos
Kopā kārtējie

5.
7.

5.

30.000.—'

Zinātnes un mākslas priekšmeti
Sanitārie
un
ārstniecības

tiskas konferences.

§

1.389.274.—

Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

cības piederumi

830.000.—

1. Dalību naudas
§ 12. Telļegrafa-telefona
eksploatacijas izdevumi.
1. Liniju . aparātu un batareju
kārtībā uzturēšana
1.064.110.—
2.300.000.—
2. Satiksmes attīstība
§ 14.

60.000.—

žādiem nelaimes gadījumiem 10.000.—

14.000.—

sūtījumiem
Sūtījumu apmaiņas izdevumi
Dalību naudas un
starptau-

3.

Citi saimniecības izdevumi
Atlīdzība cietušiem no da-

13. Ārstēšanas izdevumi
567.774.—
14. Apbedīšanas un citi izdevumi 4.00O.—
245.000.—
15. Dienesta apģērbi

un atlīdzības.
2.

Ēku un

3.
12.

100.000 —

iegādāšana
atmaksas

Telegramu un
tiesu vēstuļu pienešana
Atlīdzība par nozaudētiem

1.

498.000.—
telpu uzturēšana.
Satiksmes līdzekļu uzturēšana 4.500.—

1.

2.

vnas un laikā
šanas izdevumi

189.640.—

,

sūtī-

160.000.—

nepiegādā25.000.—

968.640. —

Latvijas

.__?
§ 9.

Republikas

111

III

Telegrāfa un telefona uzturēšana un remonts.
1. Telegrāfa un telefona apgādāšana ar piederumiem un

materiāliem.
2.

§

Saeimas

10.073

Telegrāfa un telefona uzturēšana, remonts, kā ari
izdevumi pa;r zvaniem un tele-

fonu abonēšanu
10. Ritoša
inventāra
un remonts.

2O5.000.—

215.073.—

uzturēšana

1.
2.
3.

Lokomotivu uzturēšana
4.270.600 —
Vagonu uzturēšana
574.800.—
Lokomotivu un tenderu remonts
2.656.000.—
4. Pasažieru vagonu remonts 1.306.000.—
5. Preču vagonu remonts
1.156.0O0.—
6. Darbnīcu un depo ietaises 404.000.—
7. Ūdens apgādība un ugunsdzēsība
260.000.—
8. Izdevumi nelaimes <radījumos
30.000.— 10.657.400.—
§ 11. Neparedzēti izdevumi.
(
10.000.—
§ 20. Dzelzceļu eksploatacijas ' atlikums valsts ieņēmumos
6.544.783.—
Kopā kārtēji izdevumi

B.

Ārkārtēji.

§ 12.
§ 13.

Eku jaunbūves un pārbūves
Tiltu jaunbūves un pārbūves.
§ 14. Jaunu ceļu izbūves un pārbūves.
§ 15. Dažādas ietaises.
1 Udensapgādības un ugunsdzēsības ietaises
70.0O0.—
2. Darbnīcu ietaises
16.340 —
3. Elektriskas ietaises
68,600.—
4. Telegrāfa un telefona ietai-

§ 16.

43.047.560.—

ses
Inventāra jauniegādāšana

64.032.—

Ritošais inventārs
2.281.738,—
Dažāds inventārs un darba
rīki _
200..000.—
4. Apģērbi
5.500.—
5. Mobilizācijas piederumi
5.000.—
§ 17. Atsavināšanas izdevumi
§ 18. Atlīdzība
advokātu
konserciiām
§ 19. Liniju jaunbūve

1.000.000.—
1.250.000.—

1.095.000.—

218.972.—

1.
3.

Kopā ārkārtēji

izdevumi

Izdevumu kopsuma

2.492.238 —

150.000 —
12.000'.—

3.750.000.—
9.968.210.—
53.015.770 —

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Sakara ar budžeta apspriešanu un pieņemšanu Saeima, mes visos laikrakstos lasām, ka satiksmes
ministrijas darbība ir stiprā mērā progresējusi, ka
satiksmes ministrija ir ietaupījusi 6 miljonus latu, citiem vārdiem sakot, satiksmes ministrija uzdāvājusi
valstij 6 miljonus latu- Es negribu šo skaitli apstrīdēt, bet gribu pakavēties vispārīgi pie satiksmes ministrijas darbības um norādīt, ka satiksimies ministrija būtu atnesusi valstij daudz lielāku pelnu, ja
viņa nebūtu pielaidusi dažādas korupcijas, kādas tagadējā valdība vispānai Helaiž.
Pakavējoties pie satiksmes 'ministrijas darbības, jāaizrāda, ka viņā ir ļoti daudz nekārtību,, kuras nes valstij lielus zaudējumus. Vispirms jau pagājušā sesijā mums nācās dzirdēt no bijušā viceministra Špolanska kunga par kažoku un apavu panamām. Tiešām jāaizrāda, ka šī apģērbu un apavu
panama dzelzceļu virsvaldē ir izvērtusies tikai pateicoties nederīgiem un bezdarbīgiem dzelzceļa ierēdņiem. Pretējā gadījumā šāda panama nevarēja
rasties. Pieeejot tuvāk pie šīs apģērbu un apavu
panamas, jāsaka, ka visa satiksmes ministrijas izun
meklēšanas komisijas darbība top komiska
smieklīga. Izmeklēšanas komisijas materiālos atrodam, ka satiksmes ministrija nozīmējusi speciālistu, kurš no vairākiem komisijas priekšsēdētājiem atzīst par kompetentu spriest, par apģērbiem,
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ādiņām un tāpat par apaviem. Bet ko šī persona
galu galā pati atzīmē? Šī persona savos paskaidrojumos saka: es neesmu speciālists un nevaru spriest,
bet vienu es varu teikt, ka pieņemtās ādiņas, apavi
un apģērbi ir bijuši pirmās šķiras labuma. No šī
speciālista atsauksmes ir redzams, ka te ir noteikta
griba pieņemt nederīgus apģērbus un apavus, pastrīpojot tanī pat laikā, ka tie bijuši pirmās šķinas
labuma. Tālāk ir ļoti raksturīgi, ka izmeklēšanas
materiālos mēs atrodam, ka šis speciālists — Juris
Bērziņš, kurš nāk no demokrātiskā centra, stāv
kaut kādās tuvākās draudzīgās attiecības ar kādas
firmas aģentu. Kad prasa, kādi sakari viņam ir ar
šo aģentu, tad viņš paskaidro ļoti tumši un nenoteikti, ka tas esot it kā bijušais dzelzceļu virsvaldes ierēdnis, tādēļ viņam esot uzticējies un domājis, ka Dravnieka firmas aģents esot vislabākais,
kuram varētu izdot zināmus pasūtījumus.Ta tad zināmā mērā ir pierādīts, ka apavi ir_ iegādāti nevis

konkurences, bet gan draudzības kārta.
Dzelzceļu virsvalde un ari satiksmes ministrija savā laikā apgalvoja, ka privātas firmas dodot
vai pagatavojot apavus daudz lētāki neka valsts
iestādes. Bet ja paskatāmies oficiālos datos, ja painteresējamies par attiecīgām sumam, tad redzam,
ka tā nav vis patiesība, bet gan satiksmes ministrija
un dzelzceļu virsvalde pauž nepatiesību. Piemēram
1925. gada 26. janvārī ir izdots pasūtījums centrālcietuma darbnīcām — pagatavot tūbas zābakus par
Ls 19,80. 16. februārī izdots — it kaletaks — pasūtījums Krūmiņam par Ls 27,80. Ta tad izradās,

ka šis pasūtījums ir bijis nevis Ietāks, bet daudz
dārgāks. 1926. gadā atkārtojās tas pats. Centrālcietuma darbnīcas apņēmušās izgatavot tūbas zābakus par Ls 27,50, kurpretim Krūmiņa firma —
parLs 29,50, tā tad atkal dārgāk. _ Beidzot 1928.
gada centrālcietuma darbnīcas apņēmušas izgatavot tūbas zābakus par Ls 34. — Krūmiņa firma par
Ls 46,26 un Dravnieka Irma ar saviem slaveniem
apaviem par Ls 45,60. Tā tad atkal ir skaidrs pierādījums, ka pasūtījumu izdošanā ir spēlējušas lomu
nevis cena, vai labums, bet gan draudzība.
Apavu pieņemšanā ir notikušas vēl «skaistākas» lietas nekā cenu un konkurences ziņa. Konkurenci izsludināja, lai dzelzceļu virsvalde varētu
iegādāties Ietākus apavus. No šeit minētiem skaitļiem redzams, ka dzelzceļu virsvalde un satiksmes
ministrija uz to nav skatījušās._ Satiksmes ministrija ir skatījusies gan uz Jura Bērziņaun Stabulnieka kungu draudzīgām attiecībām. . Zābaku pieņemšanā ir notikušas tādas lietas, kādas atzīme paši
komisijas priekšsēdētāji savos paskaidrojumos, ka
zābaki pieņemti ļoti kuriozā veidā. Vispirms materiālu apgādes noliktavā Nr. 1 zābaki nolikti divas
rindās, vairāki simti, pat 200 līdz 300 pāru, un komisijas locekļi ar priekšsēdētāju Breikša (kungu
priekšgalā apstaigā šo zābaku rindu un paceļ katru piekto pāri no šiem zābakiem, apskata,_ va_i tas
derīgs, vai nederīgs, kad jau iepriekš uzņēmējiem
zināms, ka apskatīs katru piekto pāri. Ta tad
katru ceturto un sesto pāri noliek nederīgu. Sada
veida zābaku pieņemšana nav notikumi vienreiz
vien, bet šāda veida pieņemšana i r_ notikusi veselu
pusgadu no vietas; tāpēc katrs uzņēmējs zināja, ka
satiksmes ministrijai, dzelzceļu virsvaldei iešmugulēt nederīgus apavus. Kas attiecas vel uz šo apavu pieņemšanu, tad man ir zināms, ka valsts iestādēs, it sevišķi kara resorā, pastāv noteikumi, kāda
veidā pieņemami apavi, kādā veida pieņemami apģērbi u. t. t. Turpretim satiksmes ministrija nav
varējusi šādus noteikumus izstrādāt, un pat ir pierādījies, ka komisijas priekšsēdētājs savos paskaidrojumos pasaka: es no tā neko nezinu, es nevaru
______________________________________!
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izšķirt juchtu no zirgādas un teļa ādiņas. Tas ir
pierādījums, ka satiksmes ministrijā ir vislielākā nolaidība, un proti — uz dzelzceļnieku, kalpotāju rēķina.
Kas attiecas uz aitādām, tad arišeit jānorada,
ka dzelzceļu virsvaldē, kad tika pierādīts šis gadījums, ka uz Saeimas pieņemtā lēmuma pamata dzelzceļu darbiniekiem izsniegtie kažociņi ir nederīgi,
tad satiksmes ministris un dzelzceļu virsvalde pateica, ka tas neesot tiesa, jo apģērbi esot pilnīgi derīgi, bet gan šos apģērbus esot samaitājuši paši
dzelzceļu kalpotāji, nepareizi tos lietojot, nepareizi
žāvējot un nepareizi valkājot. Bet kad dzelzceļu
virsvaldes komisija šo lietu izmeklēja, tad izrādījās, ka šie kungi, kas sēž pa labi, 1925. gadā apstiprinājuši ādiņas paraugu, (kas ir sapuvusi un nederīga. Pateicoties šim apstāklim, attiecīgās firmas
atsaucas uz paraugu un saka: mēs taču nevarējām
piegādāt labu preci, tāpēc ka paraugs bija sapuvis
un nederīgs — tāpēc piegādājam nederīgu un sapuvušu materiālu.
Kas attiecās uz šo lietu tālāk, tad jāsaka, ka
ari izmeklēšanas komisija un satiksmes ministra
kungs gribēja apgalvot, ka 1928. gadā pieņemtās
ādiņas tikai esot apmainījis viens uzņēmējs —
drēbnieks. Bet izmeklēšanas komisija tomēr konstatēja ko citu, t. i. ari Breikša kungs un visi pārējie apliecināja, ka noliktavā neviena ādiņa neienākot un neizejot, kas neesot apzīmogota ar dzelzceļa zīmogu. Kad ari tas tika konstatēts, tad to-
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nētām lietām un konstatēja, ka tiešam nodarīti zaudējumi, ka Straupmaņa kungs izdarījis nelikumības,
ar ko radušies zaudējumi līdz 20%. Tika konstatēts, ka tagad tā malka ir nederīga un ka no tas
— pavisam tur bija pāri par 700_ kubikmetriem —
jātiek kaut kādā veidā vaļa. Ta tad nelikumības
bija konstatētas, bet šis kungs vel aizvien sež sava
vietā.
Tanī pašā Šķirotavas stacija kāda dzelzceļnieka sieviņa, ejot uz māju, bija paņēmusi pagali malkas. Viņu noķēra un atlaida no vietas; bez tam
šī sieviņa dabūja vēl 3 mēnešus nosēdēt. (7- Breikšs
no vietas: «Tas jau bija ministra Krieva laika!»)
Nē, tas ir noticis tagadējā ministra Ozoliņa laika.
Tādas lietas notiek uz katra soļa; sevišķi, kas attiecas uz izrēķināšanos, tad tā tagad demokrātiska
centra vīra — Ozoliņa laikā notiek jo plašos apmēros.

Liepājā ir stacijas priekšnieks Veiss. Šiskungs,
pateicoties jūsu vadītai organizācijai un tam, ka še
centrā sēž deputāts Kiršteins, tagad ir iesācis darbinieku izsviešanu no dzelzceļa dienesta. Piemēram, Liepājā strādājis kā stacijas sargs kāds Jātnieks, kam 5 gadu laikā nav bijusi neviena piezīme,
kas savu dienestu izpildījis kārtīgi; bet stacijas
priekšnieks Veiss iedomājies, ka tagad var ar viņu
izrēķināties, ka tagad tam aiz muguras atrodas viņa partijas vīri, sevišķi Kiršteina kungs. Viņš sācis šo cilvēku nomelnot un beidzot pazeminājis to
dienestā. Bet ja nu paskatāmies, cik augstu ir vērjūsu protežētais stacijas priekšnieks Veiss_,
tējams
ka
gribēja
apgalvot,
mēr satiksmes ministris vēl
jāsaka,
ka tiešām viņš ir izcila persona; bet tā
zīmogs esot it kā viltots. Te jānorāda, ka visos tad
»
kā
zināmas
dzelzceļu virsvaldes personas savā laiizmeklēšanas materiālos Breikšs, Pinne un citi figurē kā tādi, kas no uzņēmēja Zentiņa un citiem kā viņu ir rekomandējušas par krietnu Latvijas pilsoņi, tad šis «krietnais Latvijas pilsonis» atrodas vimēģinājuši izspiest kukuļus 400 un 500 latu apņu
dienesta sarakstā; bet šis «krietnais Latvijas
mērā, lai ādiņas būtu derīgas. Tā tad visā šai
pilsonis »ir dabūjis pāri par simts rājienu, sodu u.
dzelzceļnieku apavu un apģērbu apgādes lietā vat. t., u. t. t. Neviens no dzelzceļa kalpotājiem, darētu konstatēt, ka ir noticis noziegums, bet dzelzcebūdams
tik daudz sodu, nevar palikt uz dzelzcekomisija
konstatējusi.
Viņa
ļu izmeklēšanas
to nav
ļa; bet pateicoties tam, ka viņu protežē dažādas
izmeklēšanas materiālos norāda, ka nav vaiaugstākās persoimas, šis «'krietnais Latvijas pilsonojama neviena persona, bet tikai par nolaidīgu darLsavos
nis» var palikt savā dienestā un šim «krietnajam
Pinne
bību būtu saucams pie atbildības Breikšs,
u. t. t. (J. Breikša starpsauciens.) — Nevis Jūs, Latvijas pilsonim» ir ari atvēlēts tamdēļ rīkoties
patvaļīgi. Drāšu fabrikas nozarojumā vagoni stāv
bet Jūsu vārda brālis, Breikša kungs.
vairākas dienas, kur pēc dzelzceļu noteikumiem ir
Tā tad, ja pieejam pie šī jautājuma un apskajāreģistrē viņu stāvēšanas laiks; bet šis kungs netām satiksmes ministrijas darbību, tad redzam, ka
liekas
ne zinis par šo vagonu stāvēšanas laiku, tamtā ir lielākā mērā vienpusīga un politiska izrēķinādēļ ka, domājams, viņam ir labas attiecības ar atšanās. Ja piemēram viens pārmijnieks ir nepatiecīgiem uzņēmējiem, viņam ir labas attiecības ar
reizi pārsviedis savu pārmiju, tad viņu soda ar atattiecīgiem
nosūtījumiem, lai tiem nebūtu jāmaksā
laišanu; bet tos kungus, kas sagādā valstij zaudējumus par tūkstošiem latiem, neatceļ, bet atrod
par derīgiem un labiem valsts ierēdņiem, kas vēl
tagad strādā uz dzelzceļa.
Pakavējoties pie satiksmes (ministrijas un tām
korupcijām, kas tur notiek, jāsaka, ka šī nelaimīgā
apavu un apģērbu iegādāšana nav vienīgā, bet ka
ir vēl daudz lielākas lietas. Proti, šis pats Breikšs,
kas ir pirmā iecirkņa materiālu noliktavas pārzinis
un jau savā ziņā tika atzīts par nederīgu, pārceļot
viņu uz šķirotavu, tomēr, neskatoties uz saņemto
sodu, ir atkal sagādājis valstij zaudējumus. Šis kungs
kopā ar materiālu apgādes priekšnieku Straupmaņa kungu, pateicoties dažādām kombinācijām, ir,
sagādājuši vairāk simtu kubikmetru malkas, kas
dzelzceļiem nemaz nav vajadzīga un kas tagad guļ
sablīvēta
pie
.šķirotavas.
Zemākie
kalpotāji savā laikā jau aizrādīja, ka tā nevar rīkoties,
jo tā ceļas valstij zaudējumi, tomēr, neskatoties uz
visu to, Straupmaņa kungs deva aizrādījumu turēt
muti un nerunāt par malkas nokraušanu. Lieta turpinājās tik ilgi, kamēr zemākiem kalpotājiem un
attiecīgām iestādēm nācās griezties pie valsts kontroles. Valsts kontrole ari pārliecinājās par mi-

soda nauda. Kad nu norāda uz šo nolaidību, kas
šim kungam jāzin, tad viņu nesauc pie atbildības,
bet sauc pie atbildības zemākos kalpotājus, kuri
ari ar ļoti vieglu sodu ir tikuši cauri, saņemot tikai
rājienu, vai piezīmi dienesta gaitā.
Šādus gadījumus varētu nosaukt ļoti daudz; it
sevišķi pēdējā laikā satiksmes ministrijā to notiek
ļoti daudz, kur tiešām notiek izrēķināšanās.
Ņemot ari pasta un telegrāfa virsvaldi, redzam,
ka augstāki ierēdņi var nodarīt daudz lielākus noziegumus, var nodarīt pat zaudējumus valstij, bet
viņi nekādā veidā netiek sodīti, tikai gan glaudīti,
tamdēļ ka viņi ir tagadējās valdības un valdības
partiju aizstāvji; bet zemākais ierēdnis, pastnieks,
pat par nepareizi izsniegtu vēstuli tiek sodīts ar
atlaišanu. Šādu gadījumu ir ļoti daudz, bet es domāju, ka man nevajadzēs tos šeit atstāstīt, jo pietiek ar šiem 2 piemēriem.
Tālāki man jārunā par satiksmes ministrijas darbību, pareizāki
sakot, par dzelzceļu
izpārdošanu privātām personām. Pagājušā sēdē jau mums nācās apstāties pie jautājuma
par Valkas-Ipiķu linijas atdošanu privātai sabiedrī-
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bai, bet tas ir tikai viens fakts.

Jāsaka, ka .dzelzceļu virsvalde, jeb satiksmes Ministrija iet vēl tālāk, proti, pat dzelzceļu valsts saimniecībā ielaiž
privātus uzņēmējus, kuri ne tikai kavē dzelzceļa
attīstību, bet kuri apkrāpj pasažierus, privātas personas. Ta kāda Bļodnieka kungam tuvu stāvoša
partija ir griezusies pie satiksmes ministrijas ar
lūgumu, ļaut nodibināt pasažieru bagāžas apdrošināšanas sabiedrību. Šī sabiedrība ir ari nodibinājusies un atrodas katrā dzelzceļu stacijā. (Sauciens
pa labi: «Loti labi!») Pilnīgi pareizi: ļoti labi —
ja_ šī sabiedrība būtu -godīga sabiedrība un apdrošinātu tiešam to bagāžu, ko pasažieri vēlas, un neuzspiestu pasažieriem apdrošināt to bagāžu, ko viņi
nemaz neveļas apdrošināt. Tas izskaidrojams ar
to, ka šī sabiedrība ir zināmā mērā piekukuļojusi
dzelzceļu jeredņus, solīdama zināmu procentu no
apdrošinātas bagāžas skaita. Tāpēc ari šie ierēdņi
katru pasažieri, kas grib nolikt savu rokas bagāžu,
piespiež tanī pat laikā (to ari apdrošināt. Šādi gadījumi ir bijuši veseli 10, kur Iatgalietim-bezdarbniekam,_ kuram bieži vien nav ne santima kabatā,
bijuši jāapdrošina savi darba rīki, savas lāpstas.
Kad šādas ziņas parādījās atklātībā, tad lit kā notika zināma izmeklēšana, bet izrādās, ka šī izmeklēšana neko nav devusi bet gan ir pierādījusi, ka
šī firma ir pavedusi mušu dzelzceļu ierēdņus uz
noziedzībām. Un tomēr šī firma nav atstādināta,
viņa nav izsviesta no dzelzceļa teritorijas, bet turpina savu terora darbu vēl tālāk.
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dzelzceļi devuši tik un tik daudz peļņas. Tas ir apsveicams apstāklis, to var apsveikt ikkatrs Latvijas
pilsonis, bet, ja pieejamšim peļņas jautājumam tuvāk un palūkojamies, ka šī peļņa ir radusies, tad
redzam, ka ari šeit satiksmes ministrija vislielākā
mēra ir izmantojusi dzelzceļniekus, dzelzceļu kalpotājus un strādniekus. Jau pagājušā sesijā es aizrādīju, ka uz Latvijas dzelzceļiem štati ir samazināti vairāk ka par 2000 _oilvēkiem un ka šīs štatu
samazināšanas dēļ ir cēlies darba ražīgums uz
Latvijas dzelzceļiem. Tā tas ir. Bet vai satiksmes ministrija kā valsts iestāde ievēro mūsu likumus? Jāsaka, ka nē. Satiksmes ministrija rīkojas
pretēji augstā nama izdotiem likumiem, viņa rīkojas
pretēji darba laika nn ari pārējo likumu noteikumiem. Vispirms satiksmes ministrija neievēro 8
stundu darba laika likumu, jo dzelzceļnieki savā
apvienota darbībā strādā 12, 14, dažā labā gadījuma pat 24 stundas. Kad satiksmes ministrijai aizrāda uz šo apstākli, tad ministrijas atsevišķi ierēdņi,
kuri ir bruņotas ipersonas un ir paredzēti satiksmes
ministrijas satversmē, par kuriem tuvākā nākotnē
bus jāspriež ari Saeimai, visus uz dzelzceļniekiem
attiecošos likumus tulko viņiem par ļaunu. Dažas
personas ir tā pārpūlētas, ka uz vietas saslimst un
citiem dzelzceļniekiem ir jānogādā no darba vietas.
Tā 6as ir bijis ar mašīnistu Krūmiņu un citām personām, tāpēc ka darba .daudzuma dēl nav iespējams
to veikt. Kad satiksmes ministrijai aizrāda uz šiem

neciešamiem apstākļieim, tad ierēdņi vienkārši
atsaucas uz pasīvo un efektīvo, jeb, kā vispār tautā ir iegājies, defektivo darba laiku, ka darbinieki
strādājot apmēram 208 stundas mēnesī, kamēr patiesībā cilvēki aiz pārpūlēšanās pie darba nokrīt.
Savā laikā pat augstais nams pārrunāja šo jautājumu, ari valdības aprindas, Celmiņa kungs un
oiti solīja, ka gadījumā, ja valsts darbinieku skaits
un šinī gadījumā dzelzceļnieku skaits tikšot samazināts, tad viņu stāvokli varēšot uzlabot. Tagad
šie izsludinātie 6 miljoni latu uz dzelzceļnieku sauzņēmēji ir aizbēguši prom. Ko tad nu dara dzelzmazināšanas rēķina tiešām ir ietaupīti — bet vai
ceļu virsvalde un satiksmes ministrija? Viņas piesatiksmes ministrija ir domājusi dzelzceļnieku stāspiež dzelzceļnieku atraitnes iestāties aiz bada šivokli uzlabot? Jāaizrāda, ka nē. Satiksmes minīs vietas un turpināt šo darbu par'50 un 60 santinistrija atsaucas, it kā dzelzceļnieku stāvoklis esot
mietn diena. Saprotams, ka viena dzelzceļiniece, nodrošināts, ka dzelzceļnieki esot labāki apgādāti
vai dzelzceļnieks, kuram ir 5, vai 6 bērni, nevar nekā pārējie valsts darbinieki . Man jāaizrāda, ka
par 50 santimiem uzturēt savu ģimeni. Un tā kā
tā ir nepatiesība. Dzelzceļnieki nostādīti visslikdzelzceļu virsvalde ir iedomājusies izmantot publitākā stāvoklī. Dzelzceļniekiem ir visgrūtākie darku un dzelzceļniekus savā labā, tad viņa piespiež ba (apstākļi un to valdībai vajadzēja ievērot. Par

Tāpat satiksmes ministrija rīkojas ari ar pārējiem darbiem. Satiksmesministrija it kā publikas
laba, vaiari dzelzceļu' ienākumu pavairošanai izīrēja stacijas atejvietas publikas lietošanai. (Starpsaucieni.) Pieejot pie šī, zināmā mērā, mākslīgo
meslu jautājuma, kas jums ir ļoti nepieciešams, man
tomēr jāaizrāda, ka šeit notiek publikas izmantošana, tāpat ari dzelzceļu darbinieku izmantošana.
Izrādījās, ka tie 6 un tālākie santimi, par cik
uzņēmēji nosolījuši, nedod tiem peļņu. Tāpēc šie

šos cilvēkus stāvēt 24 stundas par 50 vai 60 santīmiem.
Dzelzceļu virsvalde jeb satiksmes ministrija izlieto vel otru dzelzceļu izpārdošanas paņēmienu:
bagāžas ielādēšanas un pārlādēšanas darbus atkal
nodod privātiem uzņēmējiem, kuri traucē dzelzceļu
satiksmi nn dzelzceļu attīstību. Ir jaupierādīti fakti,
ka Stendē, Zemgalē un Grīvā vilcieni jebpreču pār-

devu vilcieni nokavē par 40 stundām satiksmes ministrijas nepareizās rīcības dēļ. Satiksmes ministrija ir gribējusi it kā iegūt peļņu, bet tanī pat laikā ir traucējusi starptautisko satiksmi, jo uzņēmēji,
nosolot šos darbus par lētāku cenu, nav varējuši to
izpildīt, tāpēc ka nav varējuši dabūt strādniekus, ka
strādnieki aizbēg uņ.nav, kas darbus veic. Beidzot
uzspiests tos izpildīt" dzelzceļu kalpotājiem.
No šiem piemēriem redzams, ka satiksmes ministrija, gribēdama valsts dzelzceļus izpardat privātam personām, lai iegūtu peļņu, gūst tikai zaudējumus. Par šādu satiksmes_ ministrijas politiku mes
nekādā ziņā nevaram iestāties un mums kategoriski jānostājas pret to.
Šinīs dienās satiksmes ministrija ir ziņojusi, ka

dzelzceļniekiem, kuriem jāstāv dienu un nakti klajā laukā visādos darba apstākļos, pat lietū, sniegā
un salā, visas valdības, kādas vien ir pastāvējušas
cariskā Krievijā un ari pārējās valstīs, ir gādājušas,
apgādājušas viņus ar nepieciešamiem apģērbiem,
bet mūsu apstākļos, sevišķi tagadēja valdība, par
to nedomā. Dzelzceļnieki bija griezušies pie budžeta komisijas ar ļoti mazu lūgumu, lai vismaz
tiem nelaimīgiem pārmijniekiem, kuriem ir vislielākā atbildība uz dzelzceļiem, izsniegtu attiecīgos
apģērbus, kas nodrošinātu viņus veselības ziņa un
zināmā mērā pret nāves gadījumiem, kas visvairāk
notiek ar pārmijniekiem. Bet ko dara tagadējo
valdību stutējošās aprindas budžeta komisijā? Budžeta komisijā šīs aprindas dzelzceļnieku lūgumu
noraidīja un nedeva dzelzceļniekiem to, kas viņiem
nepieciešams un ko nevar apstrīdēt pat neviens LaDzelzceļniekiem
būtu
daudz
tvijas pilsonis.
lielākas prasības, bet šīs prasības viņi neuzka viņi zin, toa dzelzceļnieki
stāda tāpēc,
tiek nostādīti otrās šķiras pilsoņu kārta. Bet
dzelzceļnieki cer, ka kādreiz viņi būs pirmās šķiras pilsoņu kārtā, būs pilntiesīgi Latvijas
pilsoņi un iegūs savas tiesības.

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojS, Rlga\ Saeimas laukumā"

______________________________________
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Ievērojot visu sacīto, par satiksmes ministrijas

budžetu mana frakcija nevar balsot, tāpēc ka satiksmes ministrijas politika neatbilst patiesiem apstākļiem. Savas frakcijas vārdā iesniedzu priekšlikumu pielikumā pavairot ienākumus par 190.000
latiem, tanī pašā reizē pavairojot izdevumus pair
itādu pašu sumu pārmijnieku apģērbu iegādāšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce! Negribu, runājot. par satiksmlqs ministrijas budžetu, daudz pakavēties pie tām parādībām, kas agrāk bijušas un, diemžēl, nav vēl tagad
galīgi izbeigušās, kaut gan zināmā mērā ir samazinājušās; gribu runāt par lauku ceļu labošanu. Lauku ceļu labošanā daudzreiz neievēro saimniecisko
pusi. Sevišķi šogad ar ceļu darbiem gribēja sniegt
pabalstu plūdos cietušiem, bet lielas sumas aizgāja
ne tiem, .kam vairāk vajadzīgs, bet taisni turīgākiem. Es negribu daudz pakavēties pie tās nevēlamās parādības, ka ceļu nastas gulstas visvairāk
uz sīkzemniekiem un jaunsiaimniekieim, jo šinī jautājumā nav vainojama satiksmes ministrija, bet nepareiza nekustamu īpašumu novērtēšana. Mūsu
zemkopības ministris uz iesniegto jautājumu par nepareizu zemes novērtēšanu, apsolīja, ka zemes kadastra likums tikšot visdrīzākā laikā iesniegts Saeimā. Diemžēl, zemkopības ministris nav turējis

savu vārdu, un man šķiet, ka mēs tik drīz nesagaidīsim viņa solījuma izpildīšanu.
Es gribētu aizrādīt uz kādu citu ļaunu parādību, uz to, ka satiksmes ministris vēl līdz šim nav
iedomājies, ka viņš dzīvo nelielā valstī, kur katram
zemes stūrīšam ir un var būt Mela nozīme. Es domāju, kurš no jums nebūs redzējis, braucot pa
dzelzceļu, tos lielos zemes gabalus, kas atrodas abās
dzelzceļa pusēs, kas pieder dzelzceļam; šie zemes
gabali tagad_stāv brīvi, neizlietoti. Viena daļa no
brīvām zemēm, kas ir pieietamas dzelzceļu sargiem, tiek izmantotas, bet otra daļa nē. To varbūt
varētu izskaidrot ar to, ka tas noticis agrāk, krievu
laikos, kad nebija ar zemi jārēķinās, jo Krievijai bija liellas zemes platības. Bet paskatīsimies, kā ir
tagad pie mums, kā rīkojas tagad pie jaunu dzelzceļu nospraušanas. Mēs redzam, ka pieturas pie
tas pašas agrākās normas, un laucinieki, sevišķi sīkie zemturi, nevar saprast, kam vajadzīgs atsavināt tik lielas zemes joslas, ija zeme tiem tik ļoti vajadzīga. Ir bijušas delegācijas pie satiksmes ministra un lari citur un mēģinājušas panākt, lai šai
lietā kaut ko grozītu, bet panākts nekas nav. Daudz
protestu ienāca, kad atsavināja Meitenes — Bauskas dzelzceļa zemes, un tas pats notiek ari tagad
pie jauno dzelzceļu būves. Patlaban man, pārbraucot savā dzimtenē, kur tagad nosprauž Liepājas-Alšvangas dzelzceļa liniju, visos iedzīvotājos bija liels
uztraukums un nesaprašana, kam vajadzīga 30 metru plata josla dzelzceļa būvei. Varbūt te varētu
atsaukties, ka jāierok telefona stabi; bet tas nav nekāds iemesls. Ari tagad pie telefonu ierīkošanas
neviens neprasa un rok stabus uz zemtura zemēm.
Vai pie dzelzceļiem nevarētu tāpat rīkoties? Varbūt aizrādīs, ka te vajadzīga sniega aizsarga josla,
vajadzīgs, kur novietot sniega aizsargus. Varbūt
ir tādas vietas, kur ir tādi apstākļi, bet tādu vietu ir

maz.

Šī zeme, ko tagad atsavina un uz priekšu atkali atsavinās, pa lielākai daļai stāvēs dīkā, un tas,
lūk, zemturiem nav saprotams, sevišķi sīkzemniekiem, kam zemes nav daudz. Ari no valsts viedokļa tas nav attaisnojams, jo mums jāskatās, lai
katra pēda zemes tiktu izlietota lietderīgi, bet, kā
es aizrādīju, tas netiek ievērots pie jaunu liniju no-
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spraušanas. Ja satiksmes 'ministrijai te būtu kādi
traucējumi no pastāvošo likumu puses, tad mēs taču
Saeimā varam pieņemt likumus, kas atceltu vai grozītu agrākos noteikumus un piemērotu patiesām
vajadzībām.
Es gribētu _aizrādīt uz pastāvošo dzelzceļu neizlietotām zemēm. Ja mēs šīs lielās neizlietotās
zemes joslas savilktu kopā pa visu Latviju, tad iznāktu ļoti daudz. Šīs zemes būtu atdodamas tiem,
kuriem ir zemes piederumi pie dzelzceļa. Varbūt
šeit varētu rīkoties tā, ka tur, kur jāuzstāda sniega
aizsargi, varētu nodot šīs zemes par velti, lai īpašnieki nevarētu celt iebildumus;_ ir jāpanāk, lai šie

zemes gabali netiktu atstāti kā līdz šim brīvi un
neizlietoti. Man ir sacījuši cilvēki, kas apceļo citas zemes, ka tur tādas parādības nav, kā pie mums;
ja zemes maz, to apstrādā līdz beidzamam, pat līdz
dzelzceļam. Es domāju, ka mums par to būtu jāpadomā un sevišķi ķeroties pie jautājuma par dzelzceļiem, lai nesarūgtinātu tos zemes rūķus, kuri nekultivēto zemi pārvērtuši kultivētā, kuri ieguldījuši
tik daudz sviedru, kas viņieim netiks atmaksāti un
nevar tikt atmaksāti, atsavinot zemi. Šinī gadījuma valdībai nekavējoties būtu jāizstrādā attiecīgs
likums, kas būtu piemērots mūsu mazās valsts iekārtai un ar kura palīdzību visi tukšie zemes .gabali tiktu padarītipar auglīgām druvām, par pļavām, katas katrā vietā ir vajadzīgs; līdz ar to
mes novērstu tos sarežģījumus, kas pašlaik notiek.
Es griežu augsta nama uzmanību uz šo jautājumu
un gribetu_ ari sacīt, lai mūsu satiksmes ministris,
kura klātbūtni, diemžēl, es šeit neredzu, izstrādātu
attiecīgu likumprojektu un nāktu augstā nama priekša, ļai varētu novērst šo nevēlamo parādību. Šis
jautājums nav politisks jautājums, bet tas ir visu
partiju un grupu interesēs, lai mūsu tēvijas, mūsu
mazas dzimtenes katra pēda būtu kārtīgi izmantota. Tapec esceru, ka _satiksmes ministrija ar šo ierosinājumu nāks augstā nama priekšā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (deimokratiskais centrs): Augstais
nams! Es nebūtu runājis pie satiksmes ministrijas
budžeta, ja_ deputāts Zeibolts nebūtu nācis šeit ar
tādiem norādījumiem, kas absolūti neatbilst īstenīViņš runāja par apavu lietām, par ādām, par
bai^

apģērbiem un aizrādīja, ka notikušas lielas panamas; par to viņš plaši izrakstījās ari savā «Vēstiiieļsī». Atļaujiet man no šīs augstās vietas norādīt sekojošo. Budžeta komisijā, piedaloties valsts
kontrolei, savu ziņojumu par šo jautājumu sniedza
ari dzelzceļu virsvaldes pārstāvis, bet tur no visa tā,
parjko Zeibolts izrakstījās savā «Vēstnesī» un ko
viņš minēja ari no šī augstā katedra, nebija ne
vests; tur par to nebija nemaz runa. Es domāju, ka
Zeibolta kungsnemaz nav tik nepiedzīvojis cilvēks,
ka viņš nezinātu, ka tādā gadījumā, ja viņam ir
zināmi kādi gadījumi iar kriminālu raksturu, ja viņam ir kādi dati par noziedzīgiem nodarījumiem,
viņš var iesniegt attiecīgos datus tiesai, prokuratūrai, kura tad visu to pārbaudīs. Viena daļa ir gan
nodota prokuratūrai, bet kāds būs galīgais lēmums,
tas nav vēl zināms; Ibeit zināms ir gan tas, ka viena
daļa isūdzību atzīta par tādām,, kas celtas nepamatoti. Tāpēc ari personas, par kurām runāja Zeibolta
kungs, Bērziņu un citus nav nekāda pamata vēl
apvainot. Zeibolta kungam, kurš ari ir dzelzceļnieks, kā kolēģim gan vajadzētu nopietnāki nākit
ar šādiem novērtējumiem un aizrādījumiem un nevis kaut ko uzrakstīt un laist vaļā.
Zeibolta kungs runāja ari par kādu Breikšu.
Tas nav mūsu politikas cilvēks; bet viņa lieta man
tomēr ir zināma. Ministra Krieva laikā viņu pār-
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cēla, un viņa lieta nonāca tiesā. Iznākums šinī lietā, nu bija tāds, ka tiesaatrada, ka viņš ir atstādināts nepamatoti, un atceļa ministra Krieva rīkojumu. Tādi ir patiesie apstākļi. Bet jūs atkial nākat
un runājat no šīs augstas vietas to, (kas nav.

ņēmumus no spirta, tabakas un sērkociņu akcizes;
bez tam—strīpot izdevumus aizsargu organizācijām,
ārlietu rrrinistrijas (reprezentācijas izdevumus uri
pabalstus baznīcām- — Budžeta komisija šo priekšlikumu noraidīja ar 8 pret 5 balsini; tāpēc eis izsa-

Beidzot Zeibolta kungs runāja par kādu pastnieku- Par šo lietu es ātri zinu un par šo pasta-telegrafa darbinieku varu teikt sekojošo. Šis pastnieks paņēmis ārpus rindas vienu no āizemēm pienākušu vēstuli un aiznesis nodošanai ne savā laikā
un gandrīz ne savā rajonā. Zinādams, ka tur laikam dod labu ķešas naudu, vai citu iemeslu dēļ,
viņš šo vēstuli aiznesis, izņemdams to no ienākušā pasta, uz ko viņam nebija tiesības. Pasta resorā, sakarā ar naudas zādzībām no ārzemju korespondences, pastniekiem ir sevišķi stingri noteikumi, kurus nedrīkst pārkāpt._ Ja šis darbinieks to
izdarījis, tad par to ari saņēmis pelnīto sodu: viņš
uz laiku atstādināts no darba. Tāpēc, man šķiet,
šinī atstādināšanas faktā nav ne mazākās ēnas no

kos pret to.
Trešo priekšlikumu iesniedzis deputāts Dzelzītis, kas paredz paaugstināt ieņēmumus no valsts
vērtspapīru portfeļa par 30.000 latu un pārvietot šo
sumu ārkārtējiem izdevumiem, invalidiem, kurpnieku un drēbnieku darbnīcu ierīkošanai. — Budžeta
komisijā pret šo priekšlikumu principā iebildumu nebija, bet aizrādīja, ka šis jautājums tuvāk noskaidrojams kara ministrijā, jopagaidām mums nav noteiktu
ziņu, cik kara Invalidu vēlētos nodarboties šinīs
darbnīcās. Šo darbnīcu ierīkošanai vajadzīgas vēl
ziņas, ko nebūs iespējams tik ātri ievākt; komisijā
izteica vēlēšanos, lai šo sumu uzņemtu pēc jautājuma
noskaidrošanas — nākošā gada budžetā, ja tā izrādītos vajadzīga. Aiz tā iemesla ari šo priekšlikuimu noraidīja ar 9 pret 5 balsīm, un es kā referents
tāpēc izsakos pret to.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Stājamies pie priekšlikumu nobalsošanas, kas iesniegti pie kārtējo ieņēmumu IX daļas. Vispirms nāk nobalsošanā deputāta E. Dzelzīša priekšlikums pie tek. Nr. 83:

politiskās izrēķināšanās. Tā tad Zeibolta kunga pārmetumi ir pilnīgi no gaisa grābti. Ja Jums ir kādi
fakti, tad nododiet tos autoritatīvai iestādei, un tā

tos noskaidros. (V. Bastjānis mo vietas: «Bet par
' zābakiem un kažokiem?») Tā lieta ir jau noskaidrota budžeta komisijā un ari sevišķā izmeklēšanas
komisijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Es nekādu runu neturēšu, bet tikai paskaidrošu,
ka zābaku un kažoku lieta ir pierādīta un nodota
prokuratūrai. Tā
tad noziedzība ir pierādīta.
(Starpsaucieni.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņi: Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Deputāts P.
Zeibolts iesniedzis priekšlikumu:
Budžeta pieliKumā N° 21.
Ieņēmumos § 1., p. 4. paaugstināt pat Ls 190.000.—.

Paaugstināt par to pašu sumu

izdevumus

§ 4., p. 7. ap-

ģērbu iegādāšanai pārmijniekiem."

Referents saka, ka viņš atsauksmi par šo
priekšlikumu nevarot dot un lūdz nodot to budžeIebildumu nav? Šis priekšlikums
ta komisijai.
nodots budžeta komisijai. Nobalsošana par XI daļu
atlikta. — Referents ziņo, ka budžeta komisija apspriedusi pie IX daļas iesniegtos priekšlikumus un
viņš varot dot atsauksmi par tiem. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Pie kārtējo ieņēmumu IX
daļas iesniegti 3 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesnieguši deputāti Opyncans un ZlaugotnisI„
Cukurs. Viņi liek priekša ieņēmumos strīpot no
spirta un degvīna monopola paredzētos 27.500.000
latu un izbalansēt budžetu, paaugstinot nodokli no
nekustamas mantas pilsētas par 2.000.000 ilatu; bez
tam — strīpot ārkārtējos izdevumos kara ministrijai apmēram 5.000.000 latu; talak strīpot īsaimmieciskiem izdevumiem., kā cietumiem, nacionālai operai un nacionālam teātrim kopsuma 135.000 latu;
ari no ministru kabineta reprezentācijas izdevumiem paredzētās sumas strīpot pusi, t. i. 13.000
latu; tāpat strīpot pusi no Valsts Prezidenta reprezentācijas izdevumiem paredzētas sumas t._ i.
9000 latu; bez tam strīpot no kara ministrijas ārkārtējiem izdevumiem 19.732.900 llatus. Budžeta
komisija šo priekšlikumu vienbalsīgi noraidīja, tapec es Ikā referents izsakos pret šo priekšlikumu.
Ari
otru priekšlikumu iesnieguši deputāti
Opvneans um Zlaugotnis-Cukurs — samazināt ie-

par
invalidu

„Kārtējo ieņēmumu tek. N° 83, § 62., p. 2. paaugstināt

Ls 30.000.—, pārceļot šo sumu uz tek. N° 452. — kara

kurpnieku un drēbnieku darbnīcas ierīkošanai."

Budžeta komisijas referents izsacījās pret šo
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dzelzīša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, ikas ir pret deputāta Dzelzīša priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Dzelzīša priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret — 41
balss, atturējušies 3. šis priekšlikums noraidīts. -**
Nākošais priekšlikums — pie tek. Nr. 95 — iesnieguši deputāti J. Opyncans un J. ZlaugOtnis-Cukurs-'
«Tek. Nr. 95, § 12, p. 1 strīpot Ls 40.000.— p. 8. strīpo*
390., 903 un p. 11 strīpot Ls 100.000.— strīpojot kārtējos izdevumus tek. Nr. 115— Ls 313'.403un arkart. izdev. tek. Nr437 p. p. '9., 10., n.t 12., 13. un 14 —• Ls 218.500, — kopā
Ls 531.903.—»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputātu Opvncana un Zlaugotņa iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret toBeidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu navPar deputātu Opyncana un Zlaugotņa priekšlikumu
nodotas 27 balsis, pret — 48 balsis. Ari tas noraidīts. —
Deputāti _ J. Opvneans un J. Zlaugotnis-Cukurs
iesnieguši vēl priekšlikumu pie tek. Nr. 10O«Tek. Nr. 100 (ienākumi), § 31 — spirta un degvīna monopols — Ls 27.500.000.— strīpot, paaugstinot kārt. ieņem. teKNr. 90 § 3., p. 2 par Ls 2.000.000— un strīpojot ārkārt. izdev.
tek. Nr. Nr. 454 — 461 — Ls 5.1'96.0O0.— tek. Nr. 434 p. 1 2. uri 3. !•— Ls 135..000.— un kārt. izdev. tek. Nir. 142 p. 1. un 2Nr. 20 p. 1. un 2. — Ls 13.000.— tek. Nr. 6, p. 1. un 2. — Ls
9.000.— un tek. Nr. Nr. 407—419 — Ls 19.732.900.— kop*
Ls 27.500.000.— .»

Referents izsacījās ari pret šo priekšlikumuLi elku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas {\J
par otro deputātu Opvncana un Zlaugotņa priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas tikai 7 balsis,
nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikumsatkrīt. -—
Nobalsošanā nāk Ikārtējo ieņēmumu IX daļa komisijas iesniegtā veidā. Lūdzu pacelties tos, .ķas ir pret
IX daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties to«,
kas ir par IX daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par IX daļas
pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret — 30 balsis.
Kārtējo ieņēmumu, IX daļa pieņemta. — XII daļa -—
tautas labklājības ministrija.
9*
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Republikas

Latvijas

III

Saeimas

.

(Tek, Mi

III

1929; g adā 24. a p r ii ī

s esi jas .8. s ēde

PIELIKUMS Mi 24
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi> 150 un izdevumu budžeta tek.
Mi 434).

Ls

XII. Tautas labklājības ministrija.

apgādības un darba aizsardzības departamenti.
Dažādas atlīdzības.
Ārstēšanas nauda
100.—
Iemaksas skolotāju pensijām 250.000.—
apgādības
Citas
sociālās

a. Sociālās
146. § 28.

2.
3.
4.

maksas
Valsts zemes.

147. § 42.

45.696.—

Zemju un saimniecību iznomāšana
§ 43. Valsts ēkas.
1. Valsts ēku izīirēšana
§ 54. Tirdzniecības uzņēmumi.
5. Tautas
labklājības
mini-

148.
149.

strijas aptieka
150.

2.064.—

153.

§ 90

3.

zaudējumi.

1.

I. P e 1 ņ a.
Operatīvās daļas peļņa

§

1.
2.

Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi.

II.

Ķ
§

3.

5.760.—

Zaudējum i.

750.—

Tīra

Kapitāla apgrozījumi.
I e ņ ē m u m i..

§

1.

Papildu

§

1.

II. Izdevumi.
Pļavu meliorācija un augļu dārzu

§

2.

atjaunošana
Inventāra jauniegādāšana

11.198.—

pamatkapitāls

2.800.—

2.300 —
500.—

2.000.—

Kopā

500.—

Kopā
sociālās
apgādības
un darba aizsardzības de-

partamentiem

3.30'0.—
5.760 —

Kopā
B.

I.

Neparedzēti ieņēmumi

1.510.—
200.-

Saimniecības izdevumi
pelņa valsts ieņēmumos

4.

,

25.272.—

uzlikti so _di

Tiesas

un

21.950.—

Izdevumu atmaksas.

20. Dažādas atmaksas
§ 82. Naudas sodi.

Pelņa

§

§

(pielikums

152.

A.

3.068.—

Nr. 25)
§ 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
5. Vaiņodes sanatorijas zemes
saimniecība
(pielikums
Nr. 24)
3.300.—
5. Tautas labklājības ministrijas saimniecības
!-.?_ 8-:^

151. § 81.

Vaiņodes sanatorijas zemes saimniecības budžets.

295.796.—

1.

264

-

2.800.—

PIELIKUMS Mi 26
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Nš 167).

361.848.—

Strenču slimnīcas zemes saimniecības budžets.
b.
154.

155.

departaments.

§ 24. Dažādas nodevas.
7. Aptieku un laboratoriju
devas

§ 28.
1.
2.

156.

Veselības

no-

100.—

I.
§

II.

325.515 —
§
|

Valsts ēkas.

928.—.

1.
2.

§ 3.
§ 4.

2.101.—

Saimniecības izdevumi
Tīra peļņa valsts ieņēmumos

1.400 —
Kopā

B.
27.287.—

(.pielikums Nr. 29)
'
§ 81. Izdevumu' atmaksas.

6.777.—

I.

departamentam

,

300.—

949.574.—

I.
§

1.

II.

Mi 25

15.001.—

Zaudējumi.

§

1.

Administrācijas

§

2.

Administrācijas pārvaldes izdevumi

§ 3.
§ 4.

atalgojumi

34.225.—

I.
§

1.

Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi

11.0'75.—

§

3.

Tīra pelņa

21.950.—
34.225.—

1.200.—

valsts ieņēmumos

Kopā

§

1.

1.

I e &§ iri u m i.

Apgrozības līdzekļi

3.580 —

II. Izdevumi.
jauniegādāšana

Inventāra

Ieņēmumi.

'

Ķemeru sēravotu budžets.

,

3.850.—

A. Peļņa un zaudējumi.

Izdevu m i.
' "

3.580.—

PIELIKUMS Mi 28
(pie valsts ieņēmumu budžeta t«k.
Mi 158 un valsts izdevumu budžeta tek. Mi 434).

Kapitāla apgrozījumi.

§ 1.
Inventāra jauniegādāšana
__^__^__^_
HT

15.001.—

B. Kapitāla apgrozījumi.

2.

II.

2,084.—
105.—
1.806.—
11.006.—

Saimniecības izdevumi
Tīra peļņa valsts ieņēmumos

Pelņa.

§

Apgrozības 'līdzekli

tek.

Peļņa.

Operatīvās daļas peļņa.

Kopā

Operatīvās dalās pelņa

L

Mi 27

A. Pelņa un zaudējumi.

587.726.—

§

1.

,
PIELIKUMS

600.—

II. Z audējumi.

§

I z d e v u m i.

jaunlegādāšanla

Pelņa un zaudējumi.

A.

B.

300.—

Ointermuižas slimnīcas zemes saimniecības budžets.

Tautas labklājības ministrijas aptiekas budžets.

'?

Inventāra

23.768.—

Neparedzēti ieņēmuma

PIELIKUMS

,

1.

191.748.—

(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 149).

i

§

6.000.—

17.768—

Kopā Veselības

1.

1.

(pie valsts ieņēmumu budžeta
Mi 157).

Kopā XII. daļai

§

§

sēravoti

Anlaiļzes un temēģibājumu
materiāli

§ 90.

Kapitāla apgrozījumi.

I. Ieņēmumi.
Apgrozības līdzekļi
if.

184.971.—

20. Dažādas atmaksas
160.

45.067.—

§ 58. Dažādi uzņēmumi.
1. Kemeru sēiravoti (pielikums

8.

10.420.—

17.780.—

un 27.
Tautas labklājības ministrijas iestāžu saimniecības

Nr. 28.)
2. Baldones

145.—
6.774.—

Tautas labklājības ministrijas iestāžu zemes saimnie-

5.

159.

10.420.—

Zaudējumi.

Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi

cības pielikumi Nir. Nr. 26

158.

Pelņa.

1. Operatīvās daļas peļņa

500.—
3251018.—

1. Valsts eku izīrēšana
157. § 55. Lauksaimniecības uzņēmumi.
5.

Pelņa un zaudējumi.

Dažādas atlīdzības.
Mācības naudas
Ārstēšanas naudas

§ 43.

A.

I.
3.850.—
. §
__^__^__^__^_
i

1.

Operatīvās

Peļņa.

daļas peļņa,

257.775.

—

j>69

Latvijas

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

Republikas

III

Saeimas

i II. Zaudējumi.
Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi
Saimniecības izdevumi
Tīra peļņa valsts ieņēmumos

PIELIKUMS Mi 30
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.
Mi 165).

Armijas spiestuves budžets.
A.

Pelna un zaudējumi.
I.

Kapitāla apgrozījumi.
1. ' Operatīvās

§

Papildu pamatkapitāls
Apgrozības līdzekļi

II.

17.484—
517.484.—

Izdevumi.

Kopā

II.

Mi 158 un valsts

izdevumu

bu-

1.

§ 2.
S. 3.

§

4.

*
24.197 —

Administrācijas pārvaldes izdevumi
Saimniecības izdevumi
Tīra peļņa valsts ieņēmumos
Kopā
B.

y

1. Papildu

9.236 —
2.354.—
5.833.—
6.777.—
24.197.—

Kapitāla apgrozījumi.

I.

B.

I. Ieņēmumi.

1.

Jaunbūves un kapitālremonti

§

2.

Inventāra

1.

Apgrozības līdzekļi

§

1.

Inventāra jauniegādāšana

25.300.—

jauniegādāšana

4.700.—
30.000.—) '

Vārdu pie XII daļas neviens nevēlas? XII daļa
nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
XII daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Kārtējo ieņēmumu XII daļa vienbalsīgi pieņemta. — XIII dala — valsts statistiskā pārvalde.
(Tek. Ni

161.

Ls

§ 58.
5.

Valsts statistiskā pārvalde.

§ 24.

4.
163.

„B.

Ārkārtēji ieņēmumi".

Iebildumu pret šo virsrakstu nav?
ņemts. — IX daļa — finansu ministrija.

a.
172.

§ 76.

1.180.—

3.780.000.—
Kopā IX daļai 3.79IO.0OO—)

Vārdu pie ārkārtējo ieņēmumu IX daļas neviens
nevēlas? IX daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret IX daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par IX daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
ārkārtējo ieņēmumu IX daļas pieņemšanu nodotas
44 balsis, pret — 30 balsis. Ārkārtējo ieņēmumu IX
daļa pieņemta.
— X daļa — zemkopības ministr/ija.
(Zemkopības ministrija.
a.

Zemkopības departaments.

173.

§ 66.

Nekustamas mantas
1. Zemes ,

174.
175.

§ 41. Valsts meži (pielikums Nr. 20)
3.580.000.—
d. Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvalde.
§ 43. Valsts _ ēkas

176.

§ 90.

c.

pārdošana.

400.000 —

Mežu departaments.

Neparedzēti

1.000.—

7.323 —
400.—

1. Valsts ēku izīrēšana
165. § 53. Rūpniecības uzņēmumi.
5. Armijas (Spiestuve ' (pieli'
kums Nr. 30)
166. § 54. Tirdzniecības uzņēmumi. ?
6. Armijas ekonomiskais veikals
167. § 58. Dažādi uzņēmumi.
5. Izdevniecības
168. § 67. Kustamas mantas pārdošana

Izdevumu atmaksas.

5. Tiesu izdevumu atmaksas
§ 90.
Neparedzēti ieņēmumi
Kopā XIV daļai

ieņēmumi

Kopā Lubānas pārvaldei
Kopā X daļai
Valsts ieņēmumu kopsuma
7.723.—

164. § 43. Valsts ēkas.

169. § 81.

10.000.—

Arēji aizņēmumi.

1. Valsts eku izīrēšana

Kanclejas un aktu nodevas

nomāšana

Valsts saimniecības departaments.

171. § 70. Rīcības kapitāla atmaksas

10.000.—)

(XIV. Kara ministrija.
Dažādas nodevas.

Zvejas tiesību iznomāšana

Tas pieLs

§ 42. Valsts zemes.
1. Zemju un saimniecīlbu iz2.

170.

XIV daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,

Dažādi uzņēmumi.

Izdevniecības

Vārdu neviens nevēlas? Kārtējo ieņēmumu
XIII daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret XIII daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari naiv. Kārtējo ieņēmumu XIII daļa vienbalsīgi pieņemta. — XIV daļa — kara ministrija.
162.

300.—)

kas ir par XIV daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par XIV daļas pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 25 balsis, atturējies 1. Kārtējo ieņēmumu XIV daiļa pieņemta.

30.000 —

Kopā

XIII.

300.—

§

IX. Finansu ministrija.

I z d e v u m i.

§

79.034.—

Kapitāla apgrozījumi.

(Tek. Ni

Ieņēmumi.

pamatkapitāls
II.

35.000.—

Vārdu pie XIV daļas neviens nevēlas? XIV daļa
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret

Peļņa un zaudējumi.

II. Zaudējumi.
1. Administrācijas atalgojumi

§

1.400.—

4.393.—

II. I z d e v u m i.

Baldones sēravotu budžets.

§

38.241.—

Kopā

džeta tek. Mi 434).

I. Pelņa.
Operatīvās daļas peļņa

79.034.—

Zaudējumi.

§ 1. Administrācijas atalgojumi
§ 2. Administrācijas pārvaldes izdevumi
§ 3. Saimniecības izdevumi
§ 4. Tīfa peļņa valsts ieņēmumos

500.000 —
17.484.—
"
517.484.—

PIELIKUMS Mi 29
(pie valsts ieņēmumu budžeta tek.

Peļņa.

daļas peļņa

500.000 —

Jaunbūves un kapitālremonti
Inventaira jauniegādāšana

A.

266

8 733—

Kopā
§ 1.
§ 2.

8. s ēde 1929. g adā 24. aprilī

36.205 —
184.'971.'—
257.775.—

I. Ieņēmumi.
§ 1.
§ 2.

s es Ijas

27 866 —

Kopā

B.

III

24.979.—

35.000.—

25.000 —
2.100.—

102.900.—
1.118.—

100.000.—
300.000.—

4.000.—
5.000.—
3.985.000.—

164.955.851.—)

Vārds deputātam Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs):
galvenais
deputātu kungi! šinī daļā

Godātie

ieņēmumu

avots ir ienākumino ānkārtējās mežu ciršanas. Gribu
pāris vārdos teikt, no kā sastādās šī suma un kādā
ceļā tā te ir tikusi. Ienākumi no ārkārtējās mežu
ciršanas sastādās, vispirms, no sauso, kritušo koku
ciršanas, bet galvenā kārtā no to mežu ciršanas, kas
sadalīti un nodoti zemes fondā. Jāsaka, ka taisni
šinī sumā šogad ieiet tie meži, kas sadalīti nevis
tagadējās valdības laikā, bet kreisās valdības laika.
Man gribētos atzīmēt, ka par šo sumu, lai gan te

īd

?

' '

..

"
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Latvijas

šodien Bastjāņa kungs aizrādīja uz ļoti nelietderīgu
mežu izciršanu, par šiem 3/2 miljoniem latu, vainojama taisni jūsu valdība, jo jūsu valdības laikā tika
nodibināta zemes fonda paplašināšanaskomisija Latgalē, kura strādāja ļoti intensīvi. Mēs zinām, kādas graujošas sekas bija viņas darbībai. (Starpsaucieni pa kreisi.) Un tagad, ja mēs 'runājam, par
mežu saudzēšanu, ko atzina ari Bastjāņa kungs, kas
ari it kā grib aizstāvēt mežus, tad jāsaka, ka te šī
lielā suma, kā jau teicu, nekrīt vis uz tagadējo valdību, bet gan uz kreiso valdību. Pašreizējā valdība
ir spērusi tos soļus, ko neviena no mūsu bijušām
valdībām nav spērusi. Viņa ir pārtraukusi budžeta
sabalansēšanu uz mežu rēķina, turpretim ari kreisās
valdības laikā tāda nepielaižama sabalansēšana notika.

g

derīgas, vajadzētu sadalīt sīkzemniekiem un bezzemnikiem. Es atkārtoju vēlreiz, ka Kiršteina
kungs te uzstājās tāpēc, lai parādītu, ka viņš ir liels
speciālists, liels mežu aizstāvis un lai parādītu, ka
viņš kaut ko zin šinī lietā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentam.
Referents atsakās no vārda. — Nobalsošanā nāk
ārkārtējo ieņēmumu X daļa — zemkopības ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par X daļas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par X daļas pieņemšanu nodotas
46 balsis, pret — 25 balsis. Ārkārtējo ieņēmumu
X daļa pieņemta. — Ievērojot to, ka budžeta komisija nav vēl devusi atsauksmi par priekšlikumiem,
kas_ iesniegti pie kārtējo ieņēmumu XI daļas, valsts
ieņēmumu kopsumu pagaidām nevaram nobalsot.
Pārejam uz kārtējiem izdevumiem. Virsraksts:

Ja apskatām skaitļus par ienākumiem no pagājušiem gadiem, ko jūs te šodien uzskaitījāt, tad
jāsaka, ka ari vispār jūsu valdības laikā, diemžēl,
„A. Kārtēji izdevumi".
meži izcirsti vairāk kā pienākas. {V. Bastjāņa starpsauciens: «Oik valdībās, Kiršteina kungs,, jūs neIebildumu nav pret šo virsrakstu? Tas pieesat bijuši?» — Starpsaucieni pa kreisi.) Pie Latgaņemts. — Kārtējo izdevumu I .daļa — Valsts Preziles mežu sadalīšanas mēs neesam pielikuši rokas, dents.
tur ir strādājuši jūsu partijas vīri. Man taisni jā(Tek. JVTs
Ls
apbrīno šāda sociāldemokrātu mežu politika. Jums
I. Valsts rtfezidentšj
taču vajadzēja zināt, ka uz mežu apstrādāšanu dil.V.l. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
63.272.—
binās lielā mērā mūsu rūpniecība. Viena trešā daļa
2. Virsdarbi, brīva līguma pano mūsu strādniekiem dabū darbu tieši pie koku ap64.272.—
gaidu darbinieki
_ 1.000.—
strādāšanas. Tāpēc es ari brīnos, ka jūs neesat pie2.
§2. Pāirvaldes izdevumi.
piegriezuši vērību šim apstāklim un līdz šim esat
1. Ceļa izdevumi
500.—
likuši roku pie mūsu lielāko bagātību postīšanas.
3.300.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
3.800.—
{M. Rozentāla starpsauciens.) Ar lielu prieku es
3.
§3. Saimniecības izdevumi.
konstatēju, ka Bastjāņa kungs te šodien paziņoja,
1. Ēku un telpu uzturēšana
17.900.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturēka jūsu frakcija nestāvot vairs par mežu postīšana
4.500.—
šanu. Es ceru, ka šinī ziņā vispār mūsu saimnie3. Citi saimniecības, izdevumi, 3.000.—
gada
ciskā politikā notiks lūzums. Jau šī
budžetā
4. Ēku un telpu tekošais .remonts 4.000—
29.400.—
mēs šo lūzumu varam ikonstatēt. (Starpsaucieni pa 4.
§4. Inventāra jauniegādāšana.
jūs
kreisi.) Tā suma, ko
te ārkārtējā budžetā mi1. Iestāžu iekārta un saimnienējāt, ir nākusi tikai pateicoties jūsu nepareizai mežu
cības piederumi
i8,30|0.
2. Zinātnes un mākslas priekšpolitikai. (Starpsaucieni.)
meti
_ 3.200.—
11.500.—
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
5.
§5. Ēku pamatremonti
Opvncanam.
1. Valsts Prezidenta pils
13.000—
6.
§9. Reprezentācijas izdevumi.
J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zem1. Petrsonīgļas reprezentācijas
nieku un strādnieku partija): Es brīnos par Kiršteina
naudas bez norēķināšanās
6.O00.—
kunga uzstāšanos. Man šķiet, ika viņš te uzstājās
2. Reprezentācijas izdevumi
tikai tāpēc, lai parādītu, ka viņš mežu lietās ir liels
1(8.000.—
ar iiorēkināšanos
_ 12.000.—
speciālists; kad ir runa par mežiem, tad viņš ari 7.V.81. §87. Ordeņu domes
uzstājas un allaž uzbrūk latgaliešiem par Latgales
4.900.—
1. Lāčplēša ordeņa dome
2. Triju
zvaigžņu
ordeņa
mežu izskaušanu. Man te kategoriski jānoraidatāds
dome
6.500.—
11.400.—
uzskats. Ja Latgalē sadalīta mežu zeme, tad tāda,
Kopā I daļai
151.372.—)
kur nav derīgu būvkoku, vai ari tā nav derīga mežu
kultivēšanai. Sadalīja tādu zemi, kur bija krūmāji,
purvāji vai pļavas. Šīs zemes bija atdotas galvenā
Pie I daļas vārdu neviens nevēlas? Kārtējo izkārtā sīkzemniekiem un tiem, kuri slāpst pēc zemes, devumu I daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
un nekādi lieli meži netika izskausti. Man šķiet, tos, kas ir pret (kārtējo izdevumu I daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par kārtējo
ka šī uzstāšanās ir ļoti pavirša un diezgan demagoģiska. Tagad, kur Latgale iziet_ viensētas, irJādod izdevumu I daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pamežs priekš apbūvēšanās; un tāpēc šī izrunāšanas celties tos,kas atturas. Par kārtējo izdevumu I dair nevietā. Mums agrarpolitikas komisijā bija priekšļas pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret —2 balsis, atturējušies 22. Kārtējo izdevumu I daļa pieņemta. —
likums, ka tādajkomisijair jānodibinaari pāreja Latvijā, lai patiešām tās pļavas, kuras tagad iznomā II daļa — Saeima.
virsmežziņi un mežziņi, tiktu nodotas brīvības cīnītājiem, sīkzemniekiem un jaunsaimniekiem. Tāda
(II. Saeima.
kārtā mēs sakām, ka tās zemes, kuras tagad ne8.V.2. §1. Atalgojumi.
\
tiek apstrādātas un kuras nedod neka laba mež1. Algas un piemaksas
1.100.386.—
grib
apzemi
saimniecībai, būtu jānodod tiem, kuri
2. Virsdarbiļ Ibtrīva
līguma
pagaidu darbinieki
78.575.—
1.178.961 —
strādāt.
_2.
Pāirvaldes
izdevumi.
9.
gribu
kuru
KiršteiEs
_vēl _konstatēt, ka tā suma,
1. Ceļa izdevumi
16.140.—
na kungs atzīmēja, nav maza, ta līdzinās pagājuša
2. Citi pārvaldes izdevumi
31.752.—
_ 15.612.—
gada sumai, un mēs redzam ari, kabudžets ari šo10.
§3. Saimniecības izdevumi.
gad sabalansēts uz mežu izciršanas rēķina. No vienas
1. Ēku un telpu uzturēšana
20.000.—
puses vajadzētu mazināt citus izdevumus, lai mežus
2. Satiksmes
līdzekļu uztutaupītu, un otrkārt mežu zemes, kas mežiem nav

—.
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3.
4.
11.

12.
13.

14.

Ls

Citi saimniecības izdevumi
telpu tekošais re-

Eku un
monts

III

7.000.—
14.000.—

' 43-.000.—

§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
10.000.—
2. Zinātnes un mākslas priekšraeti _
10.100.—
'
7. Apģērbi, apavi un veļa
1.000.—
§6. Izdevniecību izdevumi.
3. Saeimas stenogramu iespiešana
§9. Reprezentācijas izdevumi
1. Personīgai reprezentācijas
naudas bez norēķināšanās
3.600.—
2. Reprezentācijas naudas
ar
noreķinašanos
12.200.—

21.100 —
23.000.—

15.800.—

§11. Dalību naudas un konferences.
1. ' Dalību naudas
1.500.—
2. Ceļa izdevumi
5.0O0.—
Kopā II daļai

6.500.—
1.320.113.—)

Vārdu neviens nevēlas? Kārtējo izdevumu II
daļa nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret kārtējo izdevumu II daļas pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Kārtējo izdevumu II daļa
vienbalsīgi pieņemta. — Kārtējo izdevumu III daļa
— ministru kabinets.
(III.

Ministru

kabinets.

15.V.3. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
230.579.—
2. Vlirsdarbi,
brīva
līguma
pagaidu darbinieki
600.—

16.

17.

Pārvaldes izdevumi. \
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdeveumi

29.944.—

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana

3.
18.

234.179.—

§2.

Citi saimniecības izdevumi'

4. Ēku un telpu tekošais remonts
§4. Inventāra
jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi

2.

3.115.—

33.059.—

3.320.—
275.—
100.—

3.695.—

200.—

Zinātnes un mākslas priekšmeti

150.—

19.

§6. Izdevniecību izdevumi.
3. Likumprojektu iesiešana.

20.

§9. Reprezentācija

.

350 —

3.500.—

izdevumi.

1.

Personīgas reprezentacijļajs
naudas bez norēķināšanās
izdevumi
21. Reprezentācijas

1. V. 49.

ar noreķinašanos
20.000.—
§ 51. Piemaksas dažādiem

uzņēmumiem.
12. Latvijas telegrāfa aģentūrai
Kopā III daļai
I

6.000 —

26.000.—

45.000.—

345.783.—)

Vārds deputātam Oielēnam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): _ Augsti godātie
deputātu kungi! Runājot par kārtējo izdevumu
III daļu, t. i. ministru kabineta budžetuL es sociāldemokrātu frakcijas vārdā gribu ierosināt jeb, pareizāki sakot, atjaunot to vecu veco priekšlikumu, kas
jau vairākkārtīgi apspriests publisko tiesību komisijā un vēli nesen komisijā ar lielu balsu vairākumu
pieņemts, t. i. likvidēt ministru biedrus. P_atiesibu
sakot, jautājums par ministru biedru likvidēšanu ir
vecs jautājums. Tas cilāts jau vairākus gadus, to
mūžīgi uzstāda un galu gala tam reiz būtu jādod atrisinājums, jālikvidē ministru biedri.
Mūsu mazajā Latvijas valstī, ja ņemam attiecīgos resorus, ir skaidri redzams, ka nevar motivēt
no lietderības viedokļa ministru biedru vajadzību.
Ņemsim piemēram satiksmes ministriju._ Satiksmes
ministrijā Latvijas pirmo 10 gadu pastāvēšanas laikā
nebija ministra biedra, kurš tagad nesen atpakaļ iecelts. Lietderības motivu nav it nekādu. Latvijas
valsts sākumā izpostīto_ dzelzceļu atjaunošana pra-
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tagad, kad, acīmredzot, aiz citiem partiju politiskiem
nolūkiem ievests ministra biedrai amats, lai dotu kādam ierēdnim labi atalgotu vietu.
Ja ņemam tālāk citas ministrijas, tad zemkopības ministrija, ja nemaldos, ir trīs ministru biedri.
Šie 3 biedri nekādā ziņa mūsu mazajā Latvijā nav
vajadzīgi. Mūsu mazajā Latvijā ir tikai 2 miljoni
iedzīvotāju, un galu gala pietiktu ar vienu pašu ministri, bez kaut kādiem biedriem. Galu galā viens
pats ministris taču pārrauga savu resoru un vada
departamentus. _ Pastāv taču departamenti un lauksaimniecības pārvalde ar attiecīgiem direktoriem,
kas techniski vada darbu attiecīgās nozarēs. Šie
departamentu direktori ir taču kvalificētas personas,
kuras no lietderības viedokļa spēj veikt savu darbu.
Tapec ari šinī resora ministru biedri nav vajadzīgi.
Līdzīgā _kārtā tas ir ari citos resoros. Tagad
Latvija pastāv 8 ministru biedri, kuri no lietderības

viedokļa it nemaznav vajadzīgi. Ir saprotams, ka
milzīgas valstīs, ka seno laiku Krievijā, vai tagadēja
Anglija, kuras apņem milzīgas teritorijas ar dažādiem politiskiem, saimnieciskiem un kulturāliem jautajumiem .vienspats ministris nevar visu pārredzēt,
nevar visas lietas iedziļināties un nevar vadīt resoru.
Te no lietderības viedokļa ministru biedri ir vajadzīgi. Turpretim mazās Latvijas apstākļos šie ministru biedri ir pilnīgi likvidējami. Pat ņemot no
tīri valsts aparāta uzbūves un vadības viedokļa šis
ministru biedru institūts ir tāds, kas visā darbā it
neka pozitīva nedod, bet gan drīzāk dod negatīvu.
Kapec?
Tapec, ka galu galā ministru biedri,
kaut ari viņiem nav balsstiesības ministru kabineta
un viņi nav atbildīgiSaeimas priekšā, tomēr sevi uzskata par kaut kādam politiskām figūrām, par politiskiem reprezentantiem attiecīgā resorā un akti vi
piedalās, vai vismaz grib piedalīties resora vadīšanā,
kazināmu politisku un nacionālu nogrupējumu pārstāvji. Galu gala taču resora vadītājam ir jāatbild
par sava resora darbību. Resora vadītājam jāatbild Saeimas priekša, tāpat ari likuma priekšā. Ja
viņam bllakus ir kāda politiska figūra, kaš jaucas pa
starpu un grib iespaidot viņa rīkojumus un zināma
mēra traucē viņa darbību, tad galu galā ari pašam
ministrim ir ļoti grūti atbildēt par sava resora darbību ka likuma, ta ari parlamenta priekšā. Tāpēc no
lietderības viedokļa, ka ari no mūsu valsts finansu,
ekonomiska un taupības viedokļa, tāpat no mūsu
valsts aparāta administrativās uzbūves viedokļa, no
valsts aparāta vadības un atbildības viedokļa, šī
ministru biedru iekārta mušu mazajā Latvijā ir pilnīgi lieka un kaitīga. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija, sakara ar apspriežamiem ministru kabineta budžeta posteņiem, liek priekšā pārejas formulu: «Uzdot valdībai likvidēt visus technisko ministru biedru
posteņus, no_ 1929. gada 1. maija sākot.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Opvncanam.
J. Opync_ans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Augsais nams! Jau
pagajuša_ gadā še bija runa par to, ka valsts budžetā būtu jāstrīpo reprezentācijas sumas Valsts
Prezidentam, ministru kabinetam, ārlietu ministrijai
u. t. t, kur tās ir paredzētas lielākas. Man šķiet, ka
šis aizrādījums ir zināmā mērā ievērots jau šī gada
budžetā, jo reprezentācijas sumas ir drusku sama-

zinātas. Bet tās ir samazinātas ļoti maz. Man šķiet,

ka šinī grūtajā gadā, nelabvēlīgos apstākļos reprezentācijas sumas vajadzētu samazināt daudz vairāk.
Pēdējos gados dabas katastrofais ir radījušas postu,
un mums vispār ir jāiet palīgā sīkzemniekiem un
lauksaimniekiem. Sevišķi Latgalē vairāku sādžu
sīkzemniekiem ražu ir nositusi krusa. Šim gadījumam atvēlētas ļoti mazas sumas. Liekas, ka būtu
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vajadzigs_ šādiem gadījumiem paredzēt lielākas su-

mas, kapec ari lieku priekšā kā ministru kabineta,
ta ārlietu ministrijas izdevumos pusi no reprezentācijas sumām strīpot un pārnest uz citu posteni, uz
ārkārtējo izdevumu Nr. 48, punktu 22. — no krusas
cietušiem Latgales lauksaimniekiem. Es domāju,
ka augstais nams šopriekšlikumu pieņems, jo tas ir
nepieciešams. Ja būtu iesniegts kāds cits priekšlikums, paredzēt šīs sumascltām vajadzībām, tad ari
mes balsotu par to, bet tā kā neviens citu priekšlikumu nav ienesis, es lūdzu augsto namu atbalstīt
manu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Debates par kārtējo izdevumu
III daļu izbeigtas. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Par šo Opvncana kunga
priekšlikumu jāsaka, ka tāds jau bija iesniegts pie
finansu ministrijas ienākuma budžeta; tur budžeta
komisija to apsprieda un noraidīja. Es kā referents
izsakos pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Opvneans pie kārtējo izdevumu III daļas iesniedzis šādu
priekšlikumu:
«Kārtējo Izdevumu tek. N° 20, 1. p. Ls 6.000.— vietā likt
Ls 3.000.— un 2. _p. Ls_20.000 — vietā likt Ls 10.000.—, pārnesot
strīpoto sumu uz ārkārtējo izdevumu tek. N° 437 V. 48, p. 22. (no
krusas cietušām Latgales lauksaimniecībām)."

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Opvncana priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Opyncana
priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret — 45 balsis,
atturējušies 2._ Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak kārtējo izdevumu III daļai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret III daļas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par III daļas pieņemšanu.
Beidzot iludzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par III daļas pieņemšanu nodotas 48 balsis, pret —
28 balsis. Kārtējo izdevumu III daļa pieņemta. —
IV daļa — valsts kontrole.
(Tek. k*

Ls

IV.
22.V.4. §1.

1.
2.
23.

24.

§2.
1.

Valsts kontrole.

Atalgojumi,
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi

965.183.—

26.

§4.

5.720.—

970:903.—

53.925.—
11.536.—

65.461.—

8.280.—
1.684.—

Citi saimniecības Izdevumi
Ēku un telpu tekošais re-

monts
25.

5.905.—

15.869.—

Inventāra izdevumi. .

1.

Iestāžu iekārta un
niecības piederumi

2.

Zinātnes un mākslas priekšmeti 300.—
1.740.—
Izdevniecību izdevumi.
,
Pārskati, instrukcijas u. t. t.
10.000.—
Kopā IV daļai
1.063.973.—)

§6.
3.

saim1.440.—

Vārdu pie kārtējo izdevumu IV daļas neviens
neveļas? IV daļa nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret IV daļas pieņemšanu. Tādu nav.
^
Kas atturas? Nav. Kārtējo
izdevumu IV daļa vienbalsīgi pieņemta. — V daļa — ārlietu ministrija.
(V.
a.

Ārlietu ministrija.
Centrālā iestāde.

27.V.5. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu darbinieki
28.

§2.

Pārvaldīs

izdevumi

8.

sēde
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6,780.—
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Ls

1.
2.
29.

3.
4.
§4.

2.
§6.

3.
32.

izdevumi

21.200.—

Eku un telpu tekošais īremonts 8.0O0.—

37;000.—

Inventāra

jauniegādāšana.
iekārta un
saim-

niecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekšmeti
Izdvniecību

Pārskati,

18.850.—
4.5O0.—

23.350 —

izdevumi.

instrukcijas

formulāri
§10. Informācijas

un
12.000.—

un propaganda* .

1. Informācija
2.

185.200.—
'

Satiksmes līdzekļu uzturēšana 5.700.—
Citi saimniecības izdevumi
2.100.—

1. Iestāžu

31.

148.000.—
37.200.—

§)3. Saimniecības izdevumi,
1. Ēku un telpu uzturēšana

2.

30.

Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes

80.000.—

vajaIzdevumi' speciālām
dzībām bez norēķināšanās

40.000.—

§11. Dalību naudas un konferences.
1. Dalību naudas _
34.V.34. §3,2. Pabalsti nespējniekiem un
trūcīgiem pilsoņiem.
.pilso4. Trūcīgiem Latvijas

120.000.—

33.

ņiem ārzemēs
Kopā

centrālai

77.000.—

iestādei

12.000.—
677.875.—

b. Pārstāvības ārzemēs.
35.V.6. §1. Atalgojumi.
36.

37.

ī.
Algas un piemaksas
§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

§3.
1.
2.

Ēku un telpu uzturēšana
Satiksmes līdzekļu
uztu-

rēšana
3.
4.
38.

39.

§4.

976.866.—
13.200.—
89.300.—

102.500.—

Saimniecības izdevumi.
257.670.—

1.800.—

Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu tekošais re-

28.640.—

monts

14.700.—

302.810.—

Inventāra jauniegādāšana.

1.

Iestāžu iekārta

2.

niecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekš-

un

saim-

meti
§9. Reprezentācijas izdevumi.

16.050.—
_ 5.600.—

Reprezentācijas
(izdevumi
bez norēķināšanās
§84. Pārstāvības bez norēķināšanās
Kopā pārstāvībām ārzemēs

. 21.650 —

3.

40.

1

2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
3.
4.

sesijas

Kopā V daļai

126.312.—

164.500.—
1.694.638.—

2.372.513.—)

Vārds deputātam Oielēnam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Pāris vārdos, runājot sakarā ar
ārlietu resora budžetu, gribu griezt jūsu vērību uz
dažiem sekojošiem jautājumiem.
Vispirms gribu pakavēties pie vispārīgā jautājuma, kas ir svarīgs visām Eiropas un visām pasaules valstim, proti — jautājuma par vispārējo atbruņošanos, jautājumapar bruņoto spēku samazināšanu
un procentuālo noteikšanu visām valstim. Sakarā
ar to, ka patlaban Žeņevā notiek tā sauktā atbruņošanās komitejas konference, kurā piedalās visas
pasaules valstis, lai sagatavotu materiālus, propozicijas un priekšlikumus atbruņošanās konferencei,
atbruņošanās jautājuma ventilēšanai, ir interesanti
pie šī jautājuma pakavēties no mazo valstu viedokļa.
Es negribu jūsu uzmanību kavēt un runāt par bruņošanos, lai te raksturotu jūsu priekšā, ka visā pasaulē bruņotie spēki pieaug, gan sauszemes, gan flotes gan ari kara gaisa kuģniecības, jo tas novestu
^ tālu, ja visus šos skaitļus jums celtu priekšā.
pārāk
Bet viens ir skaidrs, ka, neskatoties uz to, ka daudz
pagājušā gadā runāts par mieru, ka daudz pagājušā
gaida, sakara ar tā sauktā Kelloga pakta parakstīšanu pagājušāgada augustā Parīzē un tā ratifikāciju
šinī gadā dažādu valstu parlamentos, ir ļoti daudz
runāts par mieru un miera nodrošināšanu, tomēr mēs
redzam, ka visam tam nav bijušas pozitīvas sekas,
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tādas reālas sekas, kas vienīgi varētu reāli nodrošināt mieru. Šī reāla miera nodrošināšana savā galvena iespējamība domājama bruņošanās straujuma
pārtraukšana, _ vispārējas atbruņošanās organizēšana, vispārēja bruņoto speķu procentuālā samērā
visam valstim. Iekams pasaule nebūs vienojusies
par atbruņošanas pakāpenisku ievadīšanu, tikmēr
visas sarunas par mieru, visi pakti par mieru, visas
deklarācijas par mieru paliks tikai deklarācijas.
Ja mēs patlaban metam acis uz Žeņevā notiekošo atbruņošanas konferenci, Tautu Savienības atbruņošanas komisijas sesiju, tad jākonstatē zināmas
Interesantas parādības, uz kuram gribu vērst augstā
nama locekļu uzmanību, jo mēs, kā maza valsts, šinī
atbruņošanas jautājuma esam spiesti ne tikai noskatīties, bet zināma mēra būt ari aktīvi. Protams, no
mušu aktivitātes neatkarāsies vispārējas atbruņošanas tāda vai citāda ievirzīšana vai atrisināšana.
To noteiks pasaules lielvalstis, uz kurām dibinās pasaules līdzsvars, kas nosaka šo lielvalstu attiecības
sava starpa.

Tas interesantais, uz ko es še augstā namā gribēju aizrādīt un ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka patlaban Žeņevā notiekoša atbruņošanās konferencē divas lielvalstis — Vācija un Krievija ir ieņēmušas
diezgan noteiktu viedokli attiecībā uz šī jautājuma
reālu virzīšanu pretim tā atrisināšanai.
praiktisk
^
Vācijas pārstāvji ļoti noteiktā kārtā uzstājas par vispārēju atbruņošanos, par proporcionālu bruņoto spēku samazināšanu. Lielās valstis to domā izvest pamatojoties uz_ yersaļas miera līgumu. Tā ir apsveicama parādība.
Tāpat apsveicama parādība ir otras lielvalsts —
Krievijas uzstāšanās visai Eiropai, varētu teikt visai pasaulei svarīgā jautājumā, t. i. atbruņošanās
jautājumā. Līdz šim komunistiskās partijas ideoloģija lielā mērā gandrīz kategoriski atzina, ka visas
pārrunas par atbruņošanos ir utopijas un pie tam
kaitīgas. Komunistiskā oficiālā ideoloģija pieturējās
pie tāda uzskata, ka tik ilgi, kamēr pastāv kapitālistiska iekārta, nevar būt nekādas runas, vai ari
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sanu, lai pasauli virzītu pretim zināmai miera politikai, zināmai nomierināšanai.
Runājot par Latvijas ārpolitikas līnijām, es negribu plašipakavēties pie šī jautājuma, jo mūsu ārpolitikā nav sevišķas aktivitātes politiskos jautājumos, izņemot nesen parakstīto tā saukto Litvinova
protokolu; nekādos citos politiskos jautājumos mēs
neredzam nekādu aktivitāti šo politisko jautājumu
atrisināšanā vai ierosinājumā, un man nav daudz
jāpakavējas pie šiem jautājumiem. Atminoties tikai
mūsu ārlietu ministrijas uzstāšanās veidu, mūsu ārlietu ministrijas paņēmienus, sakarā ar Litvinova
protokola parakstīšanu, es gribētu 'piebilst, ka toreiz šinī jautājumā valdīja vislielākā neskaidrība,
vislielākā pārpratumu iespējamība, nekonsekvence
no ārlietu ministrijas puses pie šī protokola apspriešanas, pie šī protokola parakstīšanas. Tā kā par
šiem jautājumiemmēs esam jauplašāki runājuši, apspriežot pašu protokolu attiecīgā Saeimas sēdē, tad
es negribu pie tā vairs pakavēties pēc būtības, bet
gribu tikai uzsvērt, runājot par ārlietu ministrijas
budžetu, ka šīs neskaidrības, divdomības un pretrunas, kas izpaudās pie Litvinova protokola parakstīšanas, liecina, ka mūsu ārlietu vadība mūsu
zemes iekšienē atrodas zem dažādu partiju
un grupu
spiediena un
iespaidojumiem; tas
norāda, ka pie mums Latvijā ir vēl nelielas grupa, kas mēģina mūsu ārlietu politiku
izvirzīt no veselīgas patstāvības virziena, kurā pēdējos trīs gados 'ir ievirzījusies attiecīgā Latvijas ārlietu politikas linija iepretim dažādu Austrumeiropas valstu, šinī gadījumā pretim
Polijas politikai; un šī veselīgā patstāvības politika,
kas dabiski bija ievirzījusies pēdējos trīs gados, ir
uzturama, ir kategoriski uzturama un katrā ziņā
kaut kāda politiska sasaistīšanās, kaut kāda pieklaušanās, kaut kāda politiskā padošanās, es negribētu teikt — ar Polijas hegemoniju, bet ar Polijas
darbību un iespaidu, ari no mūsu valsts nākotnes
interešu un tagadnes interešu viedokļa ir nevēlama
un kaitīga. Tā kā mūsu ārlietu vadībā kaut ari zināmā mērā ir izpaudusies zināma mētāšanās un neskaidrība un šīs veselīgās patstāvības neuzturēšana,
tad ari sociāldemokrātu frakcija ir pret šādu ārlietu
politikas veidu, pret šādu neskaidrību, pret šādu
divdomību.
Runājot par ārlietu politikas uzdevumiem saimnieciskā laukā un saimniecisko attīstību padziļināšanu un sakaru paplašināšanu, mūsu frakcija atrod
par vajadzīgu spert pasteidzinātus un aktivizētus
soļus saimniecisko līgumu sarunās ar Lietuvu. Pēdējos gados mēs esam noslēguši saimnieciskas konvencijas ar mūsu kaimiņiem. Mēs esam noslēguši
loti tālu ejošu un plašu konvenciju par muitas ūniju
ar Igauniju. Esam noslēguši tirdzniecības līgumu ar
Krieviju. Esam noslēguši tirdzniecības līgumu ar
Poliju. Bet par dziļu nožēlošanu nav mums vēl
līdz šai baltai dienai tirdzniecības līguma ar Lietuvu. Tirdzniecības līgums ar Lietuvu, pēc mūsu
domām, ir katrā ziņā svarīgs' un ļoti nepieciešams.

izstrādāti kādi kaut cik reāli projekti par atbruņošanos. Pretēji šai ideoloģijai mēs redzam, ka Padomju Krievijas oficiālie pārstāvji Žeņevas atbruņošanās konferencē ir iesnieguši savu projektu, kas
izstrādāts jau diezgan reāli un ir pilnīgi pretējs tam
projektam, ko 1% gada atpakaļ iesniedza Padomju
Krievijas pārstāvji Žeņevā. Šis projekts par bruņoto spēku samazināšanu visā pasaulē paredz dažādas skalas. Lielākām valstim paredzētas lielākas
skalas, vidējām — vidējas un mazākām — mazākas.
Tāpat tur ir ari citi praktiski priekšlikumi par kaujas
kuģu lieluma noteikšanu, zemūdens laivu lieluma
noteikšanu, tāpat par lielgabalu lietošanu kara un
ģiftigo gāzu lietošanu; visi šie praktiskie priekšlikumi par bruņoto spēku samazināšanu, par kara
technikas ierobežošanu ar vispārēju konvenciju, _ ar
vispārēju līgumu lielā mērā tuvojas tam proporcijām,
kuras internacionālā sociāldemokrātija ir aizstāvējusi visus šos pēdējos gadus. Un šinī nozīme PaTirdzniecības attiecību nokārtošanā ar Lietuvu Ladomju Krievijas priekšlikums Žeņevas konference
tvijas valsts ir ieinteresēta i no saimnieciskā, i no
atradīs visas pasaules strādniecības, es gribētu teikt,
politiskā viedokļa. Tirdzniecisko attiecību padziļine tikai visas pasaules strādniecības, bet visas pasaules pacifistu atbalstu, kas ievirza šo jautājumu nāšana un tirdzniecisko sakaru paplašināšana ar
mūsu dienvidus kaimiņiem ir ne mazāk svarīga, kā
reālu iespējamību sliedēs.
saimniecisko attiecību nokārtošana ar mūsu ziemeļu
Mums, kā mazai valstij vajadzētu ne tikai noja
kaimiņu
— Igauniju. Man pat liekas, ka tirdzniene
līdzlīdzrunašana,
cik
mums
ir
skatīties, bet,
cisko /attiecību paplašināšana un saimniecisko sakaru
noteikšana, vajadzētu arino savas puses atbalstīt
šīs vispārējās atbruņošanas propozicijas, šo bruņoto padziļināšana ar mūsu dienvidus kaimiņu — Liespēku proporcionālas samazināšanas propoziciju, jo tuvu — ir vēl svarīgāka nekā mūsu tirdzniecisko
mēs savu eksistenci varēsim nodrošināt tikai tad, ja -attiecību nokārtošana ar mūsu ziemeļu kaimiņu.
pasaules miers tiks reāli nodrošināts ar konvenciju, Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā pastāvošā rūpniecība zija. paredzēs pakāpenisku bruņotu speķu samazina- nāmā mērā konkurē ar to rūpniecību, kas pastāv
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Igaunijā. Turpretim ar Lietuvu mēs tautsaimnieciskā struktūrā izšķīrāmies. Lietuva ir caur un
cauri agrarvalsts. Latvijā, ja ari viņa, nav rūpniecības valsts, ja ari viņā ražošanas ziņa dominē zemkopība, tomēr pēdējos desmit gados rūpniecība pakāpeniski un sistemātiski atjauno savu ražošanu.
Mūsu rūpniecības eksports sistemātiski pieaug un
proporcionāli pieaug vēl ātrāk nekā mūsu lauksaimniecības eksports. Ja mēs patiešām gribam nodrošināt mūsu rūpniecības atplaukšanas iespējamības,

tad viens no svarīgākiem faktoriem ir ārējā tirgus

paplašināšana. Ar tirdzniecības līgumu ar Krieviju
mēs esam mēģinājuši šīs iespējamības paplašināt,
radot zināmus noteikumus mūsu rūpniecības eksportam. Bet ar to vien nepietiek. Mūsu rūpniecības preču eksportam jāiekaro pasaules tirgus, visā
plašā pasaulē un iespējamības rāmjos, jo sevišķi
mūsu tuvākās kaimiņu zemēs. Šinī nozīmē es gribētu teikt, ka mēs, Lietuva un Latvija, zināmā mērā
tautsaimnieciski viena otru papildinām, tīri dabiski papildinām, un nevar būt nekādas rūpniecības
konkurences. Pagaidām Lietuvā tuvākā gadu desmitā nebūs savas rūpniecības, jo tur nav vajadzīgo
priekšnoteikumu. Kvalificētais inteliģentais darba
spēks, kvalificēti meistari, amatnieki un inženieri
Lietuvā attīstīsies pakāpeniski un gausi; tāpēc tur
nav patstāvīgas 'rūpniecības ražošanas priekšnoteikumu. Ievērojot to, slēdzot saimniecisku līgumu —
konvenciju, būtu vēlams un nepieciešams iet tālāk
par vislielāko labvēlību, ja būtu iespējams, vajadzētu pat pilnīgu muitas ūniju; ja muitas ūnija nebūtu iespējama, tad vajadzīgi tirdzniecības līgumi
ar ļoti plašiem savstarpējiem preču sarakstiem, kur
būtu paredzēti savstarpēji muitas nolaidumi. Tas
mūsu tautsaimniecībā, bez šaubām, būtu liels solis
uz priekšu, un, runājot par mūsu mazās Latvijas
rāmjiem, tas dotu svarīgu un lielu plusu. Ja mēs ar
zināmu aktivu ārēju politiku nepratīsim nokārtot,
paplašināt un padziļināt saimnieciskās attiecības

ar Lietuvu, tad citas valstis tautsaimnieciski okupēs
Lietuvu. Ja novērojam Lietuvas tautsaimniecisko
okupēšanu no citām valstim, tad jāatzīst, ka Lietuvas otrs — dienvidus kaimiņš — Vācija — ir
ārkārtīgi aktivs. Vispār jākonstatē, ka no Vācijas
ekonomiskās ārējās politikas katrs var mācīties —
ne tikai Latvija, bet ari viena otra lielvalsts. Vācija ir zaudējusi karu militārā laukā, bet tomēr pēdējos desmit gados, sevišķi pēdējos 5 gados, viņa izrāda ārkārtīgu enerģiju un aktivitāti, ārkārtīgi si-

stemātisku un neatlaidīgu aktivitāti sava saimnieciskā stāvokļa uzlabošanā. Viens no Vācijas saimnieciskā stāvokļa uzlabošanas momentiem ir ārējo
sakaru padziļināšana, sistemātiska sava iespaida izplatīšana visā pasaulē, it sevišķi Austrumeiropā.
Cik tālu Vācijas kapitāls ieplūst Latvijā, Latvijas
tautsaimniecībā un rūpniecībā, mēs to varam tikai
apsveikt, jo tas palīdzēs strauji atjaunot Latvijas
rūpniecību, intensificēt viņas tautsaimniecību. Bet
par cik mēs sadūrāmies ar Vāciju kā konkurenti tirgus iespējamību izmantošanā Lietuvā, par tik varam mācīties no Vācijas, ka tā aktivi iekaro Lietuvas tirgu, un redzēt, ka viņa faktiski drīz vien kļūs
par galveno Lietuvas 'rūpniecības importa tirgus noteicēju. Ja apstākļi tā turpināsies vēl gadus 5 vai 6,
tad mūsu Latvijas rūpniecībai būs jāsaka: par vēlu.
Tad mēs nevarēsim vairs ne ar kādiem tirdzniecības
līgumiem nodrošināt sev zināmā mērā Lietuvas tirgus iespējamības. Tāpēc šinī nozīmē es gribētu
mūsu ārlietu ministrijas vadības uzmanību griezt
uz šo apstākli un noslēgt drīzāk tirdzniecības līgumu ar Lietuvu uz visplašākās labvēlības bāzes
pamatiem, lai mēs tautsaimnieciski varētu intensificēt savu rūpniecību, savas atsevišķās rūpniecības
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nozares ka Rīga, ta jo sevišķi Liepāja, tas paplašināt
un padziļināt.
Tādas būtu manas īsās piezīmes par ārlietu
resoru.
Ievērojot to, ka mēs neredzam vajadzīgo aktivitāti vispārējos jautājumos attiecībā uz vispasaules miera nodrošināšanu, kaut tikai pie Baltijas juras, neredzam pietiekošās līnijās skaidrību taisni ārpolitikas jautājumos, kas pēdējā laikā iestājušies, neredzam pietiekošas aktivitātes dažos svarīgos saim-

nieciskos jautājumos, piemēram

saimnieciska lī-

guma noslēgšanas jautājumā ar Lietuvu, sociāldemokrātiskā frakcija balsos pret šo budžetu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Sīmanim.
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija; runā vāciski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentam. Referents atsakās no vārda. Nobalsošana
nāk kārtējo izdevumu V daļa. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par V daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret V daļas pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
V dalās pieņemšanunodotas 45 balsis, pret — 22 balsis. Kārtējo izdevumu V daļa pieņemta. — VI dala — tieslietu ministrija.
(Tek. Ni

Li

VI.

Tieslietu ministrija.

a. Ministrija.
41.V.14. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
līguma
2. Virsdarbi, brīva
pagaidu darbinieki
42.

43.

44.

45.

46.

§2.

89.242.—
5.360.—

94.602.—

Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi
5.494.—
40.816.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
9.167.—
1. Ēku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi
640.—
4. Ēku un telpu tekošais remonts
10.000.—
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
300.—
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
400—
§6. Izdevniecības jzdevumi.
1. Orāmatas
6.000.—
5.437.—
2. Periodiski izdevumi
3. Pārskati, instrukcijas, formulāri u. t. t.
400.—
§8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādāšana
Kopā, ministrijai

46.310.—

19.807.—

700.—

11.837.—
1.500.—
174.756.—

b. Senāts.
47.V.15. §1.

48.
49.

Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, birīva līguma pagaidu darbinieki
§2. Pārvaldes izdevumi.
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana
3.

4.

50.

Citi saimniecības izdevumi

Ēku un telpu tekošais remonts
.§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
Kopā senātam

203.900'.—
840.—

204.740—
3.560.—

5.462.—
470.—
950.—

6.882.—

500.—
500.—

*) Runas atreferējums nav iesniegts.

1.000 —

216.1'8'2.—
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3.011.

9.307.—

12.318 —

233.
295.—

528 —

69.

jauniegādāšana.

§2

1.
2.

1.440.

2.

236.200—

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais remonts
Inventāra jauniegādāšana^
Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi

2.

Zinātnes un mākslas priekš-

Citi saimniecības izdevumi
tekošais re-

848.015.—

79.067.—

5Q0.—

310 —
_ 1.003.—

cības piederumi

1.000 —

Zinātnes un mākslas priekšmets

:190.—

Kopā miertiesām
Kopā Jelgavas apgabaltiesai

59.V.18. §1.
1.

2.
60.

61.

Atalgojumi.
Algas un piemaksas

Virsdarbi, brīva līguma pa-

§2.
1.
2.

gaidu darbinieki
Pārvaldes izdevumi.
Ceļa "uzdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

§3.

Saimniecības izdevumi.

,

Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
258.600.—
2. . Virsdarbi, brīva
līguma
pagaidu darbinieki
4.992.—

72,

§2,
1.

7,3.
20.588.--

§3.

Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi.
Citi pārvaldes izdevumi
Saimniecības izdevumi.

1.

Ēku un telpu uzturēšana

3.
4.

Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu tekošais

remonts
74.
4.994 —

952.664.—

§4.
1.
2.

4. Eku un
monts
62.

§4.

75.V.18. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas

2. Virsdarbi,
pagaidu

18.467.—

13.059.—

890.—
77.
_ 2.200.16.149.—

13.278 —

1.575.—

308.345.—

78.400.—

brīva

līguma

darbinieki!

3.840.—

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Gitii pārvaldes izdevumi
§3.
1.

3.

Saimniecības izdevumi.
Ēku un telpu uzturēšana

Citi saimniecības izdevumi

5.560.—?

Kopā miertiesām
Kopā Rīgas apgabaltiesai

381.611.—

78.

Ēku un telpu tekošais remonts
§4. Inventāra jauniegādāšana.

82.240—

538.—
3.783.—

4.321.—

2.200'.—
200.—

4.

un saimi-

niecības piederumi.

e.

341.335 —

jauniegādāšana.

1. Iestāžu iekārta

29.900 —

Miertiesas.

telpu tekošais re-

Inventāra

263.592.—

1.375.—

Kopā apgabaltiesai

76.

1. Ēku un telpu uzturēšana
3- Citi saimniecības izdevumi

559.788 —

9.371.—
655.—

200.—

,

2.196.—
16.271.—

10.490.—
19.410.—

3.252-—_

Inventaira jauniegādāšana.
Iestāžu
iekārta un saimniecības piederumi
Zinātnes i un
mākslas/

333.655.—
7.680.—

l.l'9p.—
146.257.—

Liepājas apgabaltiesa.

priekšmeti
Miectiesas.

12.537.—

71.V.17.§1.

2.

4.494.—

Kopā apgabaltiesai

8.543 —

Apgabaltiesa.

1.040.—

meti

123.987.

Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimnie-

f.

17:9>93.—
1.555-—
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4.800.—

Ēku un telpu
monts

.

Atalgojumi.
Algas un piemaksas
826.415 —
Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
_21.600—
Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
26.046.—
Citi pārvaldes izdevumi!
53.021—

aprilī

gaidu darbinieki
Pārvaldes izdevumi.

,,•• ?-,-

Rīgas apgabaltiesa.

4.
1.

§4.

1.

540.—

palātai

1229. gada 24.

1. Ceļa izdevumi
2.454.—
2. Citi pārvaldes izdevumi '._ _ 6.089.—
§3. Saimniecības izdevumi.
1 Ēku un telpu uzturēšana
11.224.—
4.

70.

Apgabaltiesa.
1.
2.

§2.

3.

900.—

sēde

2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

68.

Saimniecības izdevumi
1. Eku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi
§4.
Inventaira
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes
un
mākslas
priekšmeti
?

55.V.17. §1.

58.

8.

Tek. M°

§3-

d.

57.

sesijas

Atalgojumi.

1, Algas un piemaksas.
§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvalds izdevumi

Kopā tiesu

56.

III

.c.Tiesu palāta.

51.V.16. §1.
52.

Republikas

300.—

2.700 —

1. Iestāžu iekārta un saimnie-

1.334;175.—

cības

Jelgavas apgabaltiesa.

piederumi

840.—
Kopā miertiesām

90.101.—

Kopā Liepājas apgabaltiesai

398.446.—

Apgabaltiesa.

63.V.17.§1.
1.

g.

Atalgojumi.
Algas un piemaksas

2. Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
64 . §2,
1.

65.

2.
§3.
1.
3.
4.

66.

§4.

Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi

Citi pārvaldes izdevumi
Saimniecības izdevumi.

9.120.—

Latgales apgabaltiesa.

368.520.—

13.219.—

22.573.—

6.332.—
Ēku un telpu uzturēšana
Citi saimniecības izdevumi
540—
Ēku un telpu tekošais remonts
350.—

35.792.—

79.V.17. §1. Atalgojumi.
538.850.—
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi,
brīva
līguma
pagaidu darbinieki
17.984.—

80.
7.222 —
81.

Inventāra jauniegādāšana.

1. Iestāžu iekārta un saimnie2.

cības piederumi
Zinātnes un mākslas priekšmeti
Kopā apgabaltiesai

1.797.—

2Q0._

82.

1.
2.

Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

§3.
1.

Saimniecības izdevumi.
Eku un telpu uzturēšana

3.

Citi saimniecības izdevumi

4.

Ēku un
monts

telpu

119.187.—

29.577.—
47.784.—

77.361.—

11.429.—
1.493.—

tekošais re-

500.—

13.422—

§4. Inventāra jauniegādāšana.
l.Iestāžu iekārta un saimniecī21 Zinātnes
priekšmeti

67.V.18. §1, Atalgojumi!.
Algas un piemaksas

1.997.—
413.531.—

556'.834 —

§2. Pārvaldes izdevumi.

bas piederumi

Miertiesas.
1.

Latgales apgabaltiesa.

359.400.—

un

2.028.—
mākslap
842.—
Kopā apgabaltiesai

2.870.—
650.487.

—
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Tek. JNŠ

III

L»

Miertiesas.
83.V.18. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
84.

85.

86..

§2.
1.
2.

Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

§3.
1.
3.
4.

Saimniecības izdevumi.
Ēku un telpu uzturēšana
Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu tekošais remonts

§4.
1.

Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un
saim-

219.755. —
12.000.—

231.755.—

1.918.—
12.093.—

14.011.—

13.725.—
242.—
518.—

2.600.—

niecības piederumi
Kopā miertiesām

Kopā Latgales

262.851.—
913.338.—

apgabaltiesai

Kopā ministrijai un

14.485 —

tiesu iestādēm

3.832.885.—

h. Cietumi.
87.V.19. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
88.
§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaries izdevumi
89.

§3.
1.

2.
3.
4.

Saimniecības izdevumi.
Eku un telpu uzturēšana

Satiksmes

līdzekļu

šana
Citi
saimniecības
izdevumi
Eku un telpu tekošais re-

196.276.—
19.7.80.—
10.335.—
55.500.—

2811891.—

Inventaira jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
8.268—
2. Zinātnes!
um
māksj'as
priekšmeti
4.350.—
3i Sanitārie un
ārstniecības
piederumi
1.900 —
800.—
4. Satiksmes īīdzekļj
,
5. Mašinas, ierīces un darba rīki 3.352.—

6.

Ieroči

7.
81

Apģērbi, apavi un veļa
Dzīvais inventārs
Ēku pamatremonti.
Rīgas centrālcietums

92.

§6.

Izdevniecību izdevumi.

3.

§7.

Pārskati, instrukcijas,
mulāri u. c.

1S1.70®.—
SO'.OOO.—

- for800.—

Uztura izdevumi.

1. Pārtika
.2). Pārējie
§8.
1.

131.438.—
800'.—

540.719.—

31.8431.—

izdevumi

Dienesta apģērbi.
Dienesta apģērbu
Kopā

572.562.—

iegādā-

šana
cietumiem
daļai
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spējamu ar zināmiem juridiskiem tulkojumiem iztul-

kot to, ko augstākā likumdošanas iestāde bija
sankcionējusi un skaidri noteikusi agrārās reformas
jautājumā, iztulkot svarīgu jautājumu, kuru Saeima
vai Satversmes Sapulce bija pieņēmusi nevis uz
kāda izgudrojuma pamata, atradusi par vienīgi taisnīgu, bet ko viņa bija izdevusi kā likumu uz revolucionāro cīņu pamata, uz veselas virknes vēsturisko notikumu pamata.
Šissenāta lēmums ir interesants tai ziņā, ka tas
iejaucas tādā matērijā, kur notiek plaši saimnieciski
un sociāli strīdi starp dažādu laikmetu pārstāvjiem,
starp vecā feodālisma pārstāvjiem — Baltijas muižniekiem un mūsu agrārās iekārtas pārstāvjiem —
jaunsaimniekiem. Pat tik svarīgu jautājumu senāta
lēmums ar vienkāršu paskaidrojumu ir gribējis ievirzīt pavisam citā gultnē, nekā šo jautājumu izšķīrušas revolucionārās cīņas, nekā to izšķīrušas
Latvijas brīvības cīņas, nekā to izšķīris sociālo
spēku samērs un nekā to likumā ierakstījuši augstākā likumdošanas vara — Saeima. Vienīgais pamats, uz ko senāts varētu atsaukties, ir tas likumīgais pamats, ar kuru lepojas senāts un visas mūsu
tiesas iestādes, kas viņām vienīgi krītot svarā; bet
te nav ari tā, ko ir pierādījuši ne tikai tie juristi, kurus pilsoņu labais spārns varbūt varētu nostādīt
aizdomās par zināmām politiskām simpātijām, bet
pierādījuši juristi, kas nenāk no sociāldemokrātu
aprindām. Es gribu uzsvērt,- ka taisni šis visjaunākais lēmums ir uzlicis kroni visai šai vienpusībai un
šķiru politikai, kāda mūsu tiesās bieži izpaužas daudzos sīkos jautājumos. Tāpēc var redzēt, ka mūsu
tiesību iestādēs, no pašas apakšas līdz visaugstākai,

valda vienpusība un šķiru principi.

800.—

§5.
2.

94.

15.202.—

§4.
1.

91.

93.

4.000 —
11.202.—

uzturē-

monts
90.

1.356.094.—

sesijas

46.211.—
2.454.468.—
6.287.353i—)

Vārds deputātam Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Man vairākkārt ir nācies runāt budžeta debates par
šo resoru un aizrādīt uz to, ka mūsu tieslietu resorā, sevišķi viņa svarīgākā daļā, mūsu tiesas iestādēs valdā vislielākā vienpusība un vislielākā
mērā izpaužas zināmas politiskas šķiru intereses
spriedumu taisīšanā pie taisnības izimērašanas, kas
jādara mūsu tiesām, par kurām pilsonība vienmēr
saka, ka tās esot neatkarīgas, taisnīgas un dibinātas uz stingriem likumīgiem principiem. Ja vienmēr bija skaidrs, ka tas_ tā nav, tad kroni šai vienpusībai uzliek tas jautājums, par ko nesen nācās
daudz runāt; tas ir mūsu augstākās tiesas — senāta
lēmums, senāta lēmums nevis kaut kādu politisko
simpātiju vai antipātiju jautājumā, bet lielai iedzīvotāju daļai ļoti svarīgā jautājumā, loti svarīgā sociālā un saimnieciskā jautājumā, t. i. attiecībā uz
mūsu agrāro reformu. Ari tik svarīgā jautājumā
"mūsu augstākā tiesas iestāde ir uzskatījusi par ie-

Reizē ar to mums te nācās norādīt, kāpēc tas
viss ievadīts, ka tam ir savi politiski motivi; pie
tiem es šodien nepakavešos, bet gan pie tā, ar kādiem līdzekļiem tas panākts. Tas panākts nevis palaižoties uz to, ka senātā sēž zināms skaits senatoru
un ka tie iztulkos likumu tā, kā tas pienākas, bet tāpēc, ka uz to palaidušies tie, kas domā, ka senātā
sēd tādi kungi, kuriem jārespektē likumi. Viņi sludina, ka viņiem ir monopoltiesības uz likumu juridisku tulkošanu, bet no otras puses viņi ir sapratuši,
ka jārauga citā ceļā, pa sētas durvim, iedabūt senātā savus piekritējus, lai tie tur izpaustu savas simpātijas. Senatoru sastāvs ir mainījies, un uz tā
pamata ari ir notikusi vienpusīga tulkošana.
Vispārīgās debatēs nāca demokrātiskā centra
runātājs deputāts Juraševskis un mēģināja vainu, cik
tālu ta_ atkarātos no senatoru iecelšanas, novelt, ja
ta varētu teikt, no slimās uz veselo galvu. Jāsaka,
ka Juraševska kungam vienmēr ir paradums, ja
kas slikts noticis, mēģināt vainu uzvelt citiem. Viņš
teica, iko mes, sociāldemokrāti, runājot. Ja kāds senators viņa laikā esot iecelts, tad to esot likusi priekša kreisā valdība. Es gribētu tagad Juraševska kungam jautāt, kas un kam šos senatorus ir stādījis
priekšā. Varbūt vācu frakcija, kura ari toreiz atbalstīja kreiso valdību, ir kādam stādījusi viņus priekšā;
bet atkal te nevarētu būt noticis nevienam citam,
kā tikai tieslietu ministrim Bites kungam. Es neatceros, varbūt Bites kungs būtu mēģinājis kabinetam
priekšā stādīt šādus kungus, bet tad Juraševska kungam šeit nebūtu ko nākt un ar to lielīties, jo tad vēl

lielāka vaina kristu uz demokrātisko centru un viņa
juristiem; bet kas attiecas uz kreiso valdību un sociāldemokrātiem, tad es_ skaidri atceros, ka kreisā
valdība tādu priekšā stādīšanu nav izdarījusi, nav
nevienu iecēlusi. Šis fakts pats par sevi jau runā,
ka viņa nevienu nav iecēlusi, neskatoties uz to, kas
to būtu priekšā stādījis, vai demokrātiskais centrs,
vai ikas cits; sociāldemokrātiem bija nolūks iecelt
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Republikas
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senatorusno tādam aprindām, kas nenāktu no šīm
vienpusīgam veco reakcionāro uzskatu aprindām,
bet kas būtu svaigāki, progresīvāki spēki. Un tikai tamdel, ka priekš tam vairs nebija laika, ka iestājas valdības krīze, kreisai valdībai neizdevās šo
jautājumu izšķirt; bet viņa taču nestādīja priekšā
šos senatorus, kas ir līdzvainojami pie šīlēmuma.Tā
ta_ d man jānoraida šie Juraševska kunga pārmetumi,
kādus viņš vairākkārt ir mēģinājis izlietot, t. i.
mekflej vainīgos tur, kur viņu nav, jo tie senatori
ir ievelēti viņa valdības laikā. '
Bet jaes uztveru šo _lietu kā vienu no jaunākām
un svarīg_akam_ parādībām mūsu augstākā iestādē,
tad nav jadoma, ka ta ir viena pati atsevišķa parādība un ka _visur citur mūsu tiesu iestādēs būtu kārtība. Nebūt ne. Ir parasta lieta, ka lielu lomu mūsu
tiesu iestādes spēle ta sauktās politiskās prāvas.
Pie ^šīm politiskam prāvām mums jau ir nācies vairākas reizes pakavēties un norādīt uz to apbrīnojamo vienpusību, kas valda mūsu tiesās. Šoreiz ari
es gribu raksturot šo politisko vienpusību ar vienu
tiesas spriedumu, Rīgas apgabaltiesas spriedumu, kas
attiecas uz (kādas legālas organizācijas valdi un kur
vienīgais, ta_ sauktais, lietišķais pierādījums apvainošanas akta ir kāds legāli izlaists uzsaukums.

Jūs varbūt, domāsat, ka šinī uzsaukumā ir bi-
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Tur teikts, ka nedrīkst kūdīt vienu šķiru pret otru, nedrīkst kūdīt vienu sabiedrības daļu pret otru, šis uzsaukums esot izlaists strādnieku jaunatnei, t. i. vienai šķirai. Strādnieku jaunatne tā tad te apzīmēta
jaupar vienu šķiru, bet par tādu šķiru, kas politiskā
nogrupējuma ziņā esot ļoti kreisa. Buržuāzija šinī
uzsaukumā- esot nosaukta par fašistiem. Tālāk
šinī uzsaukumā tiekot prasīts, lai tiekot atcelti skolotāji, kas izpilda apsardzes aģentu lomu. Šinī uzsau-

kumā tiekot pamācī>ts,ka /kratīšanas un aresti notikuši,
lai ar iebaidīšanu atturētu darba un skolas jaunatni

no savas šķiras organizācijām. Šinī uzsaukumā esot
uzaicinājums neterorizēt organizēto darba jaunatni,
aicināt pēdējo neļauties iebaidīties, bet gan aktīvi
organizēties darba jaunatnes sporta un kulturelās or-

ganizācijās. — (P- Cielens no vietas: «Kura tiesa tā
bija?») Rīgas apgabaltiesa! (F. dēlēns no vietas:
«Oi, oi!») — Tur esot prasīts atsvabināt arestētos
darba jaunekļus. Tur esot teikts, lai netraucējot
strādnieku jaunatnes organizācijas darbu. «Rokas
nost no strādnieku preses! Organizēšanās brīvību
darba un skolas jaunatnei.pretreakciju! Nost reliģiju, militārismu un fašismu skolās! Nepielaist karu
pret SRRS, aktivu cīņu pret fašismu! Nost reakciju! Lai dzīvo strādnieku un darba jaunatnes ap-vienotā cīņa!» — Beidzot seko uzaicinājums ierasties darba jaunatnes protastmitiņā. —
Redziet, kāds motivējums. Tālāk: «Pievestie
izvilkumi un uzsaukumi spilgti aprāda, ka uzsaukums ir krasa politiska rakstura, un ka tā saturs
vēršas vlspirmā kārtā pret Latvijas valdību un Latvijas valstī pastāvošo sabiedrisko iekārtu.» No
iepriekš nolasītā jumts lāga nebūs saprotams, kā tas
var vērsties pret Latvijas valdību un valstī pastāvošo iekārtu, ja tur teikts: nost ar fašismu, nost ar
reakciju, — ja grib reformēt skolas, atlaižot dažus
skolotājus u. t. t. Kā tas kriminalinozīmē var vērsties pret valsts iekārtu? — Tālāk ir paskaidrojums: «Šī uzsaukuma revolucionārās cīņas avangarde» tāds teiciens tur bijis — «norāda, ka šīīrežima
pielietotāji sava mērķa sasniegšanai neatsakās no
varas pielietošanas-» Bet tā kā par varas lietošanu
nekas nav teikts, nākošais teikums .paskaidro: «Jo
revolūcijas kā tādas vēsturiski un ari viispār ņemot

jis sarakstīts kaut kas briesmīgs, varbūt šim uzsaukumam irbijis noziedzīgs saturs. Es mazliet iepazīstināšu jus ar to inkriminējošo materiālu, kas
vienīgi figurē šinī tiesas spriedumā. Šinīuzsaukumā
teikts, ka fašistiskais terors trako, ka lieli fašistiski
speķi _ tiek sakopoti pret Latvijas strādniecību, ka
Latvijas melnie kraukli stipri bruņojas un ir pieteikuši karu revolucionārai strādniecībai. Es negribu nolasīt visu šī uzsaukuma saturu, bet gribu tikai noradīt, kādā veidā ir bijis ieturēts viss šī uzsaukuma tonis. Šinī uzsaukumā, kā jau teicu, ir
runa par- to, ka tiek arestēta darba jaunatneLiepājā,
Ventspilī un citās pilsētās; uzsaukums beidzas ar
to, ka uzaicina visu darba jaunatni uz protesta sapulci, lai izteiktu protestu pret šādiem arestiem, pret
zināmu politiku skolās, pret reliģijas mācību un uzstādītu zināmas prasības. Valdība šinī uzsaukumā
gandrīz nemaz nav vārdā minēta.
Ja pieejam pie šī jautājuma no politiskā vienav citādi iedomājamas, kā tikai ar varas pielietodokļa, tad, bez šaubām, par šo uzsaukumu var būt šanu.» (Starpsaucieni.) Tālāki diezgaim komiskā kārdažādos ieskatos. Var būt tādos ieskatos, ka šis
ievestie uzsaukumi aicina strādtā teikts, ka
uzsaukums ir pārspīlēts, ka tur ir iekšā nepatiesība,
nieku jaunatni
uz aktivu cīņu _ pret fašismu un
bet pavisam cits jautājums ir tas, vai šinī uzsaukumā
uzsaukums «nost reakciju» nozīmē aicināt strādnieir_ iekša kaut kas noziedzīgs, kaut kas krimināli soku jaunatni un strādniekus uz aktīvu cīņu, pret valdāms. Pieejot pie šī uzsaukuma no šī viedokļa, rak(Starpsaucieni.) Tiešām jājautā, imo kura laidību.
sturīgs ir tas motivējums, ar kādu pieiet klāt mūsu
ka
mūsu
tiesnešu kungi dzīvo tādā pārliecībā, ka
demokrātiskās Latvijas tiesas, šim politiskam notilīdz ar to nozīmē «nost ar valdī«nost
ar
fašismu»
kumam, kur kāda legāla organizācija ir izlaidusi uzViņi
laikam
bu».
domā, ka Latvijā jau valda fasaukumu un uzaicina uz sapulci. Pieejot pie šī jaujau fašisma apvērsums, ka pie
noticis
ifi
šisms,
ka
tājuma no šāda viedokļa, tiesa saka, ka 129. pants
tāpat
mums,
kiā Itālijā, fašisms ir oficiāla un formāla
gan runājot par to, ka ir sodāma zināma varas darto nedrīkstam aizskart. Tas labākais
atbildīga
vara,
bība; bet tas esot par maz, ka būtu sodāma tikai
vēl
ir
priekšā.
Tur esot teikts: nost ar reliģiju- Tas
varas darbība, un tāpēc, lūk, kādā vecā cara laika
tieslietu padomes izlēmumā atrasts, ka vajadzīgi ne ir, ka to sakla tiesnešukungi, «tiešsaicinājums graut
tikai varas darbības elementi, lai varētu sodīt, lai Latvijas valstī pastāvošo sabiedrisko iekārtu.» Tālāk' ir paskaidrots, ka «šīs iekārtas pamatelementi
atrastu sodāmību, bet vienkārši ir sodāma valsts
ir reliģija, ģimene un .privātīpašums.» (F. Cielens
Graušana
varas un sabiedriskas iekārtas graušana.
ir pārāk plašs jēdziens. Zem graušanas nav vairs no .vietas: «Tas ir sīkais feļetons, tas . nav apgabalsaprotami tikai varas darbi, bet jau runas, vardi un tiesas spriedums!») Es patiešām brīnos, kā tiesnešu
raksti presē. Visu to var apzīmēt zināma mēra par kungi ir aizmirsuši vēl vienu pamatelementu, kas
graušanu. Tā tad šis jēdziens ir jau diezgan plašs. ir mūsu valstī—korupciju. Tas ir tas eelturitais. Kā
jūs vēlāk redzāsat no citiem piemēriem, šis pamatTālāk, attiecībā uz šo_ legālo uzsaukumu, kurš konpec
tam
ir
turēta
šī
tiesa, mes elements ari figurē tiesnešu apziņā, bet par korupfiscēts un par kuru
ciju tomēr nesoda (starpsaucieni). Es domāju, ka
laika
kazuistiku
pie spriesastopam vienu īstu cara
tālāk jau ir grūti kur iet- Bet uz šī uzsaukuma anaduma formulēšanas. Tā 'tad tur sacīts,.ka šinī lietājr
lizēs pamata, uz šī sprieduma pamata, šīs legālās
pierādīts vajadzīgais varas darbības elements. Talak
viņi nodarbojas ar sprieduma motivēšanu šāda kārta. organizācijas locekļi, kuri šo uzsaukumu izlaiduši,
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patiešam dabūja sodu; viņus notiesāja uz 3 līdz 8
mēnešiem cietumā. Divi no viņiem notiesāti uz 8
mēnešiem cietumā (P. Cielens no vietas «Skandāls!»),
trīs notiesāti uz 6 mēnešiem un tikai kādi divi uz 3
mēnešiem.
J _a pieejami klāt visai šai kazuilstikai, kuru grūti,
varbūt, citādi nosaukt, bet kuru. varbūt varētu vēl
iedomāties vecā Krievijas carisma laikā, kur tāpēc
varbūt, varētu saprast šādu spriedumu, jo tur nebija
nekadas_ demokrātijas, nekādu tiesību un patiešām
katrs vārds pret pastāvošo iekārtu tiesnešiem bija
'noziegums, ja ļtur pēc,likuma to! varējh tālfetuilkot, tad
jājautā, ar kādu tendenci um uz kāda likuma pamata
tas notiek pie mums. Tas tomēr ir fakts, tas ir noticis pie muimš nira ar tādām sekām, ar tik augstiem
sodiem, pie mums demokrātiskā valstī, kur mums
pastāv demokrātiski likumi}, satversme, kurā pare-
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Priekšsēdētaja biedrs J. Rancans (zvana): Ludzu mieru!
A. Rudevics (turpina): Viņi apvainojas, ka ir
ari vēl citi: līdzīgi pamati. Es jau nedomāju, ka
korupcija ir mūsu sabiedrības pamats, bet gribu tikai palīdzēt mūsu tiesnešukungiem, jo viņi šo sva-

rīgo elementu ir aizmirsuši.
Gluži līdzīga lieta ir pazīstamā Goldmaņa lieta.
Bijušais deputāts un kara ministris Goldmanis bez
visām citām dēkām un obligāciju avantūrām, būdams kara ministris, bija, "mīksti runājot, izņēmis no
kara ministrijas ekonomiskā veikala 16.000 latu- Ja
kāds cits šādā kārtā garāmejot Daugavmalas tirgum būtu vienkārši paņēmis 1 mārciņu maizes, tad
Viņš nebūtu saņēmis 'mazāku sodu nekā bijušais
deputāts, latvju strēlnieku tēvs, kara ministris un
valsts domnieks. Viņš bija paņēmis tos 16.000 latus
dzētas demokrātiskas politiskas brīvības, kur nekur
visā klusībā un pie tam vēl samācījis lieciniekus
satversme nav teikts, ka reliģija ir valsts pamats,
nodot viltotas liecības. Par to viņš saņēma vienu gabet gan sirdsapziņas brīvība un politiska brīvība.
du cietuma. Man Iekas, ka tas ir stipri maz. Ja
U,z kāda pamata tiesnešukungi ir nākuši pie ieskata, mēs lasītu to — es
tādos sīkumos gan negribu ieiet
ka reliģija ir kļaut kas neaizskarams, ka «drīkst
— politisko spriedumu, tad redzētu, kādi tur* bija
saukt: nosit ar reliģiju?
Jā, tad mums jāgriežas motivi tiem, kam bija piespriests 8 mēnešu sods par
pie šiem tiesas kungiem un jāsaka ka nedrīkst saukt
legālu 'Uzsaukumu izplatīšanu- Tur bija teikts, ka
ari «nost ar sociālismu»- Tad Poramera kungam
viņiem kiā inteliģentiem cilvēkiem, kā skolotājiem
vajadzētu par to dabūt vismaz 8 mēnešus cietuma. gajm vajadzēja
zināt, ko dara. Nu ir jautājums, vai
(Jautrība..) Es nepakavešos pie citām .pd'.itistcām kara ministrim'> šim augsit! skolotam kungam nevalietam, kādu nav mazums. Tas ir tik viens rakstujadzēja zināt, ko viņš dara (starpsauciens pa kreisi:
rīgs piemērs. Pievedīšu dažus piemērus, kas mums «Korupcija!»), kad viņš kā oficiāla amatpersona,
visiem' ir jsvaigi atmiņā no pēdējā laika piedzīvopaņēma šo sumu; bet mūsu tiesas šinī gadījumā ir
jumiemmušu tiesas, piemēram Švedes lietu. Švedes ļoti mīkstsirdīgas. Viņas jlau zin, atkal zin, ka te
!ietā_ spriedums bija attaisnojošs. Kaut gan visa
aiz Goldmaņa ņemšanās slēpjas viens no Latvijas
plaša sabiedrība, kurai tiesas motivi nav pārbauvalsts pamatelementiem.
dāmi, kaut gan vis'ii juristi un revidenti, kas šos
Starp citu pieminēšu ari kādu pavisam sīku
materiālus pārbaudīja, atrada, ka tur ir nozieguma
lietu,
bet ari tikai tādu, lietu, kasi visiem loti labā
pazīmes, tomēr viņš tika attaisnots. Nerunāsim par
atmiņā par mūsu viszemākām tiesām, par miertieplašām masām, jo viņas taču nevar pārbaudīt jurisām. Jūs atceraties kādu huligānisku uzbrukumu
diskus pamatojumus; no galējā labā spārna, no Ar«Sociāldemokrāta»
redakcijai, kāda nacionāla klauveda Berga aprindām, kāds augstāks ierēdnis, Kaari
ļoti
reliģioza klauna, uzbrukumu,
na
um.
laikam,
kungs.,
cena
bija finansu ministrijas pārstāvis un Lakurš bija ieradies «Sociāldemokrāta» redakcijā ar
tvijas bankas reviziļfas komisijas priekšsēdētājs uw sanolūku piekaut «Sociāldemokrāta» redaktoru; bet
vāca materiālus par bankas darbību Švedes \laika un
kad viņam to neatļāva darīt, tas sāka visādi ālētiesviņa kā galvenā direktora lomu bankas lielos zaudēPiotams
pret sociāldemokrātiem, pret sociālistiem
jumds. kurus [Rāceņa kunars toreiz cēla priekšā Lavispār jumis nav respekta. Tāpēc es domāju, ja
tvijas bankas padomei, tā, izskatījusi šos materiāviņš tiem vien būtu sitis, tad jūs teiktu: Dievs ar
lus, atzina, ka lieta nododama tiesai, un izteica paviņiem, to nevajaga sodīt. Bet kad sauca policiju
revīzijas
par
teicību
komisijai
to, ka viņa pielikusi
palīgā un šis kungs ar darbiem iedrošinājās apvaipūles un atklājusi noziedzības. Tomēr tiesas lēnot tos, kas viņu aizveda uz iecirkni — to redzēja
mums bija Švedeui labvēlīgs — attaisnojošs. Kacena
kungs, neskatoties uz to, ka viņš politiski ir Berga vairāki liecinieki —, tad miertiesā viņš dabūja nepiekritējs..no tā ir vilcis konsekvences un atteicies daudz latu soda par to, ka viņš ir skandalējis redakcijā. Bet par to, par ko viņam varēja draudēt smagāks
no revīzijas komisijas priekšsēdētāja amata. Tā
tad te ir nācis zināms protests pat no galējā labā sods, par policijas un vispār par amata personu aizspārna, nevis aiz kaut kādiem 1politiskiem motiviem, skaršanu ar darbiem, par ko viņš varēja dabūt Sodu
pat līdz 6 mēnešiem, viņu attaisnoja, un proti aiz
bet vielnkārši ir notikusi zināma personīga igoda aizskaršana, zināms apvainojums, jo konstatētas lielas tā iemesla, ka viņam ar šo policistu bijis vecs naids.
Bet kādu lomu tei spēlē vecs naids, ja mēs šo ponoziedzības, bet tiesa vainīgo attaisnojusi. Ari te ir
licistu bijām aicinājuši, uz «Sociāldemokrāta» reprotests pret mūsu tiesas spriedumiem.
dakciju izpildīt savu pienākumu, neprasīdami, vai
Jāsaka, ka ir nodarīta liela kļūda ar to, ka
starp mūsu valstis pamatiemi. starp reMģilu, ģimeni viņami uz šo policistu ir kāds vecs naids, vai nē.
un privātīpašumu, tiesas kungi nav ierosinājuši ari Policists ari izpildīja savu pienākumu, bet šinī gadījumā šis nacionālais klauns pateica: uz mapu teikkorupciju. Tas, ka runā par korupciju, ļBel'dava
kungu ļoti aizskar. {%?Beldava starpsauciens.) Bez šanu jau vairāki tādi ir atlaisti no amata; ja tu tā
šaubām, Beldava kungs ir apvainots, ka unušu valsts ar manim apiesies., tad tu Ilgi tanī vietā nebūsi. —
iekārta nedibinās tikai uz reliģiju uin baznīcu vien. Un izrādījās, ka šim klaunam Ripsim Ir pilnīgi taisnība, un viņš ari dabūja tiesā taisnību. Viņš pa(K Beldavs no vietas: «Jums vajadizētu drusku loģiskāki domāt!») Būtu labi, ja Jūs, spētu tikpat loģiski teica, ka šispolicists in viņam nepatīkams, ir viņa perdomāt, ibdt mēs jau neprasām no baznīcas kungiem sonīgs ienaidnieks, tiesa to ievēroja up visus apstākļus iegrozīja tā, ka viņam nekādu sodu nepieloģisku domāšanu. (K Beldava .starpsauciens.) Mēs
sprieda.
to nesagaidām no baznīcas kungiem., jo viņu uzdeTas ilr tik viens sīkāks gadījums, bet tomēr loti
vums nav nekas cits, kā tumsības izplatīšana caur
raksturīgs. Ja mēs skatītos atpakaļ uz ilgāku laika
baznīcu tautā. (K. Beldava starpsauciens.)
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sprīdi, tad atrastu dažādus darījumus, ne tik vien
tādus, kas būtu jārok laukā no vecās cara laika tieslietu ministrijas lēmumiem', spriedumiem un paskaidrojumiem, lai atrastu apvainojošus datus; mums
ir vel tādas lietas, ka Oliņa un Ikšes lietas, kur nebūt
nebija jālauza galva un jānopūlas pierādīt to. ka
viņi gribējuši apdraudēt tagadējo valsts iekārtu.
Viņi ir ne tikai gribējuši, bet pat uzstājušies ar attiecīgam ruinam un noteikti aģitējuši par to, atrasdamies militāros posteņos. Bet tur atkal mūsu tiesa
skatījās caur pirkstiem.

Visi šādi gadījumi liecina, kādos apstākļos atrodas mušu tiesas, raksturo mūsu tiesu vienpusību,
sakot ar miertiesu un beidzot ar senātu. Nekas šinī
ziņā nav grozījies um katrā no šīm iestādēm, sākot
ar .miertiesu, senātu un apgabaltiesu, mēs atrodam
tādus skandaliozus gadījumus, tādus skandalozus
spriedumus, kurus aizstāvēt jūsnekādā ziņā nevarat.
Labā spārnā ir gan viens otrs tāds kungs, kā piemēram Aļriveds Bergs, kurš iedomājasi kā viņam
vienam pieder monopols uz tiesas neaizskaramības aizstāvēšanu un visu lietu juridisku izšķiršanu. Bet es domāju, ka bez Berga Latvijā ir ari
vēl citi ļaudis, kas ari kaut ko redz un saprot, un
tiem būs jānāk pie manis norādītiem slēdzieniem.
Ceļas jautājums, kādu izeju meklēt šinī mūsu
tiesas pilnīgi sasmacētā atmosfērā. Es neticu, ka šī
izeja varētu būt cerība uz šo kuinigu labošanos. Es
pat neticu, ka vislabākie likumi viņus varētu izlabot,
jo viņu tulkojumi nav piemēroti demokrātiskai un
tiesiskai valstij. Es to negribu teikt par visiem tiesnešiem un neuzskatu to kā apvainojumu pret visiem, bet viena liela daļa no viņiemnebūs spējīga laboties. Viņiem ir un paliek iedzimta viņu šķinas politika. Tā ir viņu taisnība, un no tās viņi atteikties
nevarēs. Visa mūsu tiesu iekārta stāv uz tādiem
pamatiem: un pa Citiem ceļiem iet nevarēs. Jo neatkarīgāka viņa mums izliksies, jo netaisnīgāka
viņa būs. Ja viņa mūsu apstākļos kļūtu atkarīgāka,
tad,
varbūt, viņas spriedumi pieņemtu citādāku veidu un raksturu. Tāpēc atliek vienīgais
aizrādīt uz to, ka mūsu satversmes 85. pants deklarē, ka Latvijā pastāv zvērināto tiesas uz sevišķa
likuma pamata. Šī deklarācija izteic to, ka būtu jārada šis zvērināto tiesas institūts ar sevišķu likumu.
Sociāldemokrātu frakcija jau kopš gadiem ir uzstājusies par šīm zvērināto tiesām. Ar viņas gādību
ir jau izstrādāti projekti, kuri guļ attiecīgās Saeimas komisijās. Bet šī lieta nav virzījusies uz priekšu. Es domāju, ja var iedomāties kaut kādu svaigāku gaisu mūsu tiesā, tad tikai ar to, ka rada šīs zvērināto tiesas, iepludinot tādā kārtā tiesā elementus,
kuri nav pilnīgi pārakmeņojiušies un nav sastinguši
uz vecajiem cara laika likumiem un ieskatiem, kuri
apzinīgi ar nolūku neuzstātos par veco cara laika
likumu iztulkošanu Latvijas demokrātiskai republikai visļaunākā nozīmē. Es domāju, ka tikai tāda
veidā kaut cik varētu uzlabot šīs lietas. Es neticu,
ka tiesas varētu būt neatkarīgas no visiem apstākļiem, ka tās varētu uzlabot par sevi. kia tiesas būtu
neatkarīgas un spriestu taisnīgi. Vienmēr tiesas
būs atkarīgas, um viņu labošana stāv ciešā sakara
ar visas pastāvošās iekārtas labošanu um izveidošanu, ar visa likuma kodeksa pārveidošanu uz pa^
visam citiem principiem. Bet es domāju, ka reize
ar to, cīnoties par likumu kodeksu pārveidošanu,
jācīnās ari pār zvērināto tiesu institūtu, kas kaut
kādi varētu piedalīties tiesās un veicināt šīs demokrātiskās tiesiskās iekārtas sirdsapziņai atbilstošus
spriedumus un neļaut valdīt šai vienpusīgai šķiru
patvaļai mūsu tiesās, kur ne par 5 kapeikām nav db-
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jektivitātes, un kas ari negrib pareizi iztulkot likumus.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) : Augstais nams! Pie tieslietu ministrijas
budžeta es lieku priekšā pavairot Latgales zemes grāmatu nodaļas štatus. Šī štatu pavairošana ir nepieciešama, un Latgales apgabaltiesa jau vairākus gadu|s tdir pieprasījusi, betstarpresoru ļkomisijā un ari
budžeta komisijā šis priekšlikums līdz šim nav atradis dzirdīgas ausis. Štatu pavairošanas nepieciešamība motivējama ar to, ka Latgales zemes grāmatu nodaļā gadu no gada darba daudzums strauji
pieaug. No datiem, kas ir manā rīcībā, ko ir piesūtījis vecākais notārs resp. zeimes grāmatu nodaļas
priekšnieks, jākonstatē, ka sevišķi šogad darba daudzums ir pavairojies, sakarā ar to, ka pieņemas
mērnieku darba intensivitate un reizē ar to paātrinās sādžu sadalīšana viensētās. Redzams, ka šogad nāks klāt apmēram 6000 viensētu koroboracijai,
kā pagājušās vasaras , mērnieku darba rezultāts.

Bez tam, sakarā ar zemnieku īstermiņa aizdevumu
nokārtošanu un pārvēršanu ilgtermiņa aizdevumos
zemes bankā, lietu skaita pieaugums neizbēgams,
nerunājot par kārtējo jaunsaimniecību koroboraciļu
un obligāciju lietām. No šīm operācijām) ienāks,
pēc zemes grāmatunodā|as priekšniekaaprēķina, no
2000 līdz 3000 jaunu lietu. Bez tam šovasar paredz
sadalīt prāvu skaitu sādžu viensētās. Kopsuma ta
Ar
tad 'pienāks ap 10.000 jaunu lietu klāt.
to štatu, kurš ir tagad un pastāv md šīs nodalās nodibināšanas laika, šos darbus nevarēs veikt. Sakarā ar šo aizrādījumu man būtu priekšlikums līdz-

šinējo nepietiekošo darbinieku skaitu, 133 personas,
šinī zemes grāmatu nodaļā pavairot par astoņām
personām. Šīs personas būtu: zemes grāmatu nodalās priekšniekam trešais palīgs (likums to atļauj, jo
tur teikts, ka var būt palīgi), viens sekretāra palīgs,
divi kancllejas vecākie_ ierēdņi, trīs jaunākie ierēdņi
un viena mašihirākstītajā- _ šis štats būtu palielināms
tā, kā to prasa zemes grāmatu nodaļās priekšnieks,
kam. piekrīt ari pati apgabaltiesa un tieslietu ministrija. Kopsuma tas prasītu 13.966 latus. Šo sumu
es lieku priekšā atvilkt no _ attiecīgo ieņēmumu posteņu Sumām'. kas paredzē>tas _ dzelzceļam inventāra
iegādāšanai. Tur pie samēra lielam sumam šis samazinājums nekādu iespaidu neatstās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Jankum.

O. Jaukus {strādnieku un zemnieku frakcija):
Tieslietu ministrijas budžetā paredzētās sumas tiesām, t. i. tam aparātam, ar kura palīdzību visus šos
10 gadus terorizē strādniecību. Strādniecībai pret
šo budžetu, pret šķiru tiesas budžetu var but tikai
sašutums un protests, jo visoļs savos spriedumos
un darbībā tiesa ir parādījusi sevi ka pilnīgi neobjektīvu, kā tādu, kas stāv uz šķiras pamatiem, ikkatrs strādnieki», kas apvainots par kādu politisku

darbību, par piederību pie strādnieku organizācijām,
kas apvainots par piedalīšanos streikos vai par savu
interešu aizstāvēšanu, nav iznācis sveikā no šīm tiesām. Šīstiesas 'ir bijušas par ieroci, ar kura palīdzību
sistemātiski ir tikusi grauta Latvijas strādnieku kustība, par ieroci, ar kuru buržuāzija rauj laukā^ no
strādnieku rindām aktīvākos strādnieku cīnītājus.
Pamats prāvām pret strādniecību, pirmkārt ir bijis
— carisma atliekas — cariskie sodu likumi un bez
tam politiskās pārvaldes aģentūras ziņas. Ux šo
cara likumu un politiskās pārvaldes aģentūras ziņu
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pamata ir tiesāti un sēdējuši cietumos simtiem Latvijas strādnieku.
Bet tiesa ir izrādījusies tikai par terora ieroci
pret atsevišķiem strādnieku organizāciju locekļiem.
Vairāk — šī tiesa ir sistemātiski izlietota, lai žņaugtu strādnieku presi, konfiscētu strādnieku izdevumus, atņemtu koncesijas strādnieku laikrakstiem un
žurnāliem. Prokuratūra visus šos gadus ir izpildījusi strādnieku preses žņaudzējas funkcijas. Šodien pat prokuratūra, tiesa, ir izdarījusi atkaļ vienu

I

varmācības darbu, atņemdama koncesiju strādnieku
un zemnieku frakcijas laikrakstam un kotiifiscedauia
šo laikrakstu. Tā tad tiesa nav nekas vairāk, ka
Pilnīgi
tikai diktatūras ierocis pilsonības rokās.
noteikti, varam sacīt, kla tiesa kalpo fašismam, sagatavo ceļu fašisma ievešanai, vājinot strādnieku kustību, vājinot revolucionāro strādniecību.
Bez preses vajāšanas, bez atsevišķu strādnieku
arestiem tiesa tiek izlietota vēl ari kam citam: buržuāzija grauj strādnieku organizacijaiS. Jau agrākos
gados piedzīvojām, ka tiesas ceļā slēdz dažas strādnieku jaunatnes, kultūras un sporta biedrības, bet
pagājušā gadā tiesa uzlika savai darbībai kroni,
slēgdama veselas 19 strādnieku organizācijas. Pec
šo organizāciju sagraušanas ir vēl slēgtas _citas
arodbiedrības.,, kā Kuldīgas arodbiedrība, ta ari
sporta un kultūras organizācijas. Pie šī budžeta
mums ir darīšana ar tādu pilsoniskais valsts organizāciju, kas uz visas frontes vajā revolucionāro
strādniecību, kas vajā strādnieku organizācijas, vajā
strādnieku presi ulm liek cietumos pašus strādniekus.
Pret tādu pilsonības varas ieroci strādniecībai
var būt tikai viens stāvoklis — cīņas stāvoklis:
strādniecība var tikai noraidīt katru sumu, kas tiek
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uzticēta fašistiskai valdībai šķiru tiesas vajadzībām
un kas galu galā domāta izrēķināšanās politikai ar

strādniecību.
Te uzstājās pret tieslietu ministrijas budžetu ari
sociāldemokrātu frakcijas runātājs. Mums viņam
jāsaka, ka ari kreisās valdības laikā šķiru tiesa darbojās tikpat 'intensīvi pret revolucionāro strādniecību,
kā tas ir bijis pie visām buržuāzijas valdībām, un
ka kreisās valdības tieslietu ministris Bitīte ar sociāldemokrātisko kabineta locekļu piekrišanu ieveda
progresīvo bendēšanas režīmu. Un tīKal uz neatlaidīgiem 'strādniecības protestiem šis bendēšanas
režīms it kā tika atcelts. Tā tad principā jūs ari
esat atzinuši šķiru tiesas politiku un, esat to veicinājuši, dodot buržuāzijas rokās- jiautnus ieročus strādnieku apspiešanai. Tāpēc jūsu opozīcijas runas ir
tikai liekulība un tukšas frāzes, kurām neviens no
strādniekiem neticēs.

{N. Maizeļa strapsauciens.)

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Pie vārda
neviens vairāk nav pieteicies Debates izbeigtas.
^
Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents V. Gulbis: Par priekšlikumu es nevaru
atsauksmi dot, iekams tas nav apspriests komisija.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents
nevar dot atsauksmi par deputāta Dzeņa priekšlikumu, jo tas nav apspriests komisijā. _ Saskaņā ar
līdzšinējo praksi, nobalsošanu par kārtējo izdevumu
VI daļu atliekam uz nākošo sēdi.
Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slē&i.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā Sēde bus
26. aprilī pīkst. 10 no rīta. Dienas kartība: valsts
budžets.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.55 vakara.)
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Pie kārtējo ieņēmumu
iesniedzis priekšlikumu
pielikuma Nr. 21 sumu

Referents V. Gulbis:
XI daļas deputāts Zeibolts
paaugstināt valsts budžeta
par 190.000 latiem, par to

pašu sumu paaugstinot

izdevumus apģērba

iegādāšanai pārmijniekiem. Šo
jautājumu budžeta komisija pārrunāja jau pie budžeta sastādīšanas, bet balsu vairākumu tas nedabūja. Apskatot šo jautājumu budžeta komisijā otru
reizi, tas tika noraidīts ar 6 pret 5 balsīm, motivējot ar to, ka budžetā ir jau paredzēti līdzekļi apģērba iegādāšanai. Tāpēc es izsakos pret deputāta

III sesijas 9. sēde 1929. gada 26. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.17 no rīta.)

S a t u r s.
1. Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
V. Gulbis, referents
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
J. Balodis

(strādnieku un zemnieku frakcija)

M. Kallistratovs vecticībnieks)
P. Ulpe (sociāldemokrāts)

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un
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Zeibolta priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

292
301

mumu XI daļas
priekšlikumu:

308
308
sīkgruntnieku partija) . 315

deputāts

Pie kārtējo ieņēP. Zeibolts iesniedzis

«Budžeta pielikumā Nr. 21, ieņēmumus § 1., p. 4. paaugstināt par Ls 190.000.—. Paaugstināt par to pašu sumu
izdevumu* § 4., p. 7. apģērbu iegādāšanai pārmijniekiem.»

Referents ziņoja, ka deputāta Zeibolta priekšlikums budžeta komisijā noraidīts. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atZeibolta
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
klāta.
kas
ir pret deputāta
Zeibolta priekšlikumu.
Dienas kartībā: valsts budžets 1929./30. saimBeidzot
lūdzu
pacelties tos, kas
atturas.
niecības gadam. Referents V. Gulbis. Iebildumu
Par
deputāta
priekšlikumu
Zeibolta
nodota
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņem21
balss,
pret — 46 balsis,
atturējies
1.
ta. —Kārtējo izdevumu VI daļa — tieslietu ministriPriekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk kārtēja —, kuras nobalsošanu pagājušā sēdē atlikām uz jo ieņēmumu XI daļa budžeta komisijas redakcijā.
šo sēdi. Vārds referentam atsauksmei par priekšli- Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XI dalās pieņemkumu, kas iesniegts pie šīs daļas.
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu paReferents V. Gulbis: Pie tieslietu ministrijas celties tos, kas ir par XI daļas pieņemšanu. Par
budžeta ir ienācis iesniegums no Dzeņa kunga — pakārtējo ieņēmumu XI daļas pieņemšanu nodotas 48
vairot līdzekļus algām un piemaksām Latgales zebalsis, pret tās pieņemšanu nav nodota neviena
mes grāmatu nodaļai kopsuma par 13.966 latiem. Šis balss, atturējies — 21. Kārtējo ieņēmumu XI daļa
pavairojums tiek motivēts arto,, ka Latgales zemes pieņemta. — Nobalsošanā nāk valsts ieņēmumu
grāmatu nodaļai tagad ir ārkārtīgi daudz darba, sakopsuma — Ls 164.955.851. —. Lūdzu pacelties
karā ar viensētu nostiprināšanu, kas izdalītas no sātos, kas ir pret šīs kopsumas pieņemšanu. Tagad
džām, un ka darbinieku skaits tur ir proporcionāli lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs kopsumas piemazāks nekā citās nodaļās. Budžeta komisija šo ņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
priekšlikumu apsprieda, _tam piekrita un ar 7 pret
Par valsts ieņēmumu kopsumas pieņemšanu nodo4 balsīm to pieņēma. Tāpēc es šo priekšlikumu attas 48 balsis, pret — 23 balsis, atturējies 1. Valsts
balstu.
ieņēmumu kopsuma pieņemta. —Pārejam uz kārPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdetējo izdevumu VII daļu — iekšlietu ministrija.
vumu VI daļas deputāts A. Dzenis iesniedzis priekšTek. Ks
Ls
2.

Nākošā sēde

318

likumu:
«Tek. Nr. 79. V. 17. § 1. un panta 1. sumu palielināt par
Ls 13.966. — (algai un piemaksām Latgales zem.es grāmatu
nodala: vienam zemes grāmatu nodaļas priekšnieka palīgam
pēc VII grupas; vienam sekretāra palīgam pec XII kategorijas; diviem (2) vecākiem kanclejas ierēdņiem pēc XV kal;
vienai mašīnrakstītājai pēc XV kategorijas; trim (3) jaunākiem kanclejas ierēdņiem, pec XVII _kat. un 2 atalgotam virsstundām 5 kanclejas ierēdņiem 4 mēnešu laika), ņemot šo sumu no budžeta tek. Nr. 448. V. 69., § 52., p. 1. (pielikuma pie
valsts budžeta Nr. 21, § 16) posteņa sumām,»

Referents ziņoja, ka budžeta komisijā deputāta
Dzeņa priekšlikums pieņemts ar 7, pret 4 balsini.
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu pacelties

tos, kas ir pret deputāta Dzeņa priekšlikumu. Tādu
nav. Kas atturas? Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Dzeņa priekšlikumu. Par deputāta
Dzeņa priekšlikumu nodotas 46 _ balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies
18. Priekšlikums pieņemts.— Nobalsošana nak kārtējo izdevumu VI daļa ar pieņemto deputāta Dzeņa
iesniegto pārlabojumu. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret VI daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret VI daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par VI daļas
pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 23 balsis. Kārtējo izdevumu VI daļa pieņemta — Tagad atgriezī^ ieņēmumu XI dasimies pie vēl nenobalsotas kārtējo
lās — satiksmes ministrija. Vārds referentam
atsauksmei par priekšlikumu, kas iesniegts pie šīs
dalās.
Krājumā Saeimas stenografiskā

birojs, Rīgā, Saeimas laukumā

VII.

Iekšlietu ministrija.

a. Administrativais departaments.
Departaments.
95.V.8. §1., Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
182.150.—
? 2. Virsdarbi ,1
brīva līguma
pagaidu
96.

97.

§2.

1.

Ceļa izdevumi
Citi

pārvaldes

izdevumi

49.432 —

Eku un telpu

tekošais

17.000. —
2.240.—

re-

^
3.000.—

22.240 —

§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
1.520.—

2.

Zinātnes

un

.priekšmeti

, 100.

3.354.—
46.078.—

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi

monts

99.

184.290.—

izdevumi.

2.

4.
98.

2.140.—

darbinieki

Pārvaldes

mākslas

'?

.1

75l—?

§6. Izdevniecību izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, formulāri u. c.

§8.
1.

1.595.—

8.000.—

Dienesta apģērbi.
Dienesta
šana

apģērbu

iegādā120.—

Kopā

departamentam

265.677.—

Arējā policija.
101.V.9. §1. Atalgojumi
1. Algas un piemaksas

4.288.602.—
10
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Tek. Ni

104.

§3.

19.250— 4.307.852.—

144.425.—

Satiksmes līdzekļu

3.

šana
Citi saimniecības izdevumi

§4.

481.625.—

7.620.—
222.388 —
12.910.—

242.918.—

saim-

niecības piederumi
Sanitārie
un
ārstniecības

6.660.—

piederumi

150.—
6.914.—

4. Satiksmes līdzekļi
6. Ieroči

Dzīvais inventārs
§6. Izdevniecības izdevumi.
izdevumi

5.600.—

107.

1. Pārtika
2. Pārējie izdevumi
§8. Dienesta apģērbi.
1.

ģērbu

apģērbu

iegā-

108.V11. §1.

iegādāšanai
2.010.—
Kopā ārējai policijai

53.724.—
5.139.174.—

125.

Atalgojumi.

1.

Algas un piemaksas

2.

Virsdarbi,
pagaidu

111-

§2.

brīva
darbinieki

1.972.150.—
līguma
1.745.—

Ceļa Ldevumi

2.

Citi

pārvaldes

58.540.—
izdevumi

24.830.—

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana

45.000.—

Satiksmes līdzekļu
rēšana

Citi saimniecības izdevumi

4.

Tekošais

§4.

remonts

Satiksmes līdzekļi
Ieroči

8.

Dzīvais

112.

§5. Eku pamatremonti.

113.

3. Dažādas ēkas
§8. Dienesta apģērbi.
1.
2.

114.

189.730.—

116.

§2.
1.
2.

§3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi
Kopā garīgo lietu pārvaldei

131.V.10. §1.

6.500.—

1.
2.

40.705.—
12.000 —

132.

133.

53.000.—

irobežas

robežapsardzībai

10.978.— .
2.363.678.—

134.

6.274.—

69.637.—

Pārvaldes izdevumi.

117.

§3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi

118.

§4.

130.—

100-—

230.—

500. —
147.454.—

§2.

351.—
40.—
9.958.

pašvaldības departamentam

§4.

74.326.—
17.505.—

135.
91.831-

Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki

514.691.—
720.—

515.411.—

Pārvaldes izdevumi.

monts

1-000.-

Inventara _ jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekš-

2.761.—
18.—
1.950.—
43.—

4. Satiksmes līdzekļi
6. Ieroči
§7. Uztura izdevumi.
2. Pārējie izdevumi

Kopā VII

119.394.—

18.341.-

4.772.-

880.—

Kopā kriminālpolicijai

120.585.-

157.412.—

Kriminālpolicija,

meti

iedevumi

250.—

31.786.—
1. Ceļa izdevumi
87.608.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
11.161.—
1. Ēku un telpu uzturēšana
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana 3.500.—
3. Citi saimniecības izdevumi. 2.680.—
4. Ēku un telpu tekošais re-

2.

Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes

4.258.—
2.016.—

9.567.—

130.

1.

1.

140.200.—

Atalgojumi.

§,2, Pārvaldes izdevumi.
2. Citi pārvaldes izdevumi

Aizsargu organizācijas.

115.V.12. §1.

200.—

§3. Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi
§4. Inventara _ jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
§6. Izdevniecības izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, formulāri u. c.
Kopā departamentam

c,

izbūve
Ko.pā

140.000.—

Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

129.

§99. Dažādi izdevumi.
Latvijas — SSSR

8.125.022. —

Pašvaldības departaments.

Kopā

400.—

Dienesta apģērbu iegādāšana 5.000.—
Piemaksas dienesta apģērbu iegādāšanai
48.000.—

1.

950.—
43.090.—

400 —

12.345.—
18.000.—

inventārs

200.—

Kopā būvniecības pārvaldei
Konā administratīvam
departamentam

1. Algas un piemaksas

3.060 —

Sanitārie un ārstniecības
piederumi

4.
6.

750.—

§2. Pārvaldes izdevumi.

128.V.72. §1.

137.13-0.—
5.600.—
3,000.—

meti
3.

100.—

Garīgo lietu pārvalde.

Inventāra izdevumi.
Iestāžu iekārta
un saimniecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekš-

4.000.—

83.370.—

uztu-

3.

2.

1.973.895.—

127.

Pārvaldes izdevumi.

1.

1.

niecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekšmeti

1.
2.

ap-

Robežapsardzība.

2.

2.

123.V.71. §1. Atalgojumi,
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki

124.

51.714.—
dienesta

3.000.—
1.000.—

Departaments.

126.

110.

Iestāžu iekārta un saim-

Uztura izdevumi.

Dienesta
dāšana
Piemaksas

2.

1.

35.924 —

13.131.—

38.040.—

Saimniecības izdevumi.
3. Citi saimniecības izdevumi
§4. Inventaira jauniegādāšana.

b.

8.640.—
4.491.—

4.040.—

§3,.

4.000 —

§7.

34.000.—

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

(pie-

maksa)
106.
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Atalgojumi.

16.600.—

8.

Periodiski

121.
122.

Inventāra jauniegādāšana.

2.

aprilī

Virsdarbi, brīva līguma
pagaidu darbinieki

2.

uzturē-

un

26.

Ls

119.V.73. §1.

120.

Ēku un telpu uzturēšana

gada

1. Algas un piemaksas

Saimniecības izdevumi.

1.

1929.

Tek. Ni

337.200.—

2.

3.

109.

sēde

Būvniecības pārvalde.

darbinieki

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

1. Iestāžu iekārta

105.

9.

Virsdarbi, brīva līguma pa-

gaidu

103.

sesijas

Ls

2.
.102.

III

daļai

658.798.—
8.941.232. —)

Inventāra jauniegādāšana.

1.

Iestāžu iekārta un saimniecības
1.350.—
piederumi

6.

Ieroči
Kopā

30.000.—
aizsargu organizācijām

31.350-

313.403.- I

Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kunpolitiska
linija
gi! Tagadējās valdības

J^

Latvijas

Republikas
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visspilgtāk izpaužas iekšlietu resorā, tanī resorā,
kas noteic mušu zemes iekšējo politiku, mūsu zemes administrativo pārvaldīšanu.
Tagadējā iekšlietu resora vadošā linija ir galvenā kārta dibinājusies uz represijām pret
strādnieku organizācijām. Represijas ir vērsušās
sevišķi stipri pret kreiso arodnieku organizācijām,
viņu presi, un viņu izdevumiem. Visbiežāk represijas ir lietotas pat tādos gadījumos, kur ari kreisās
organizācijas nav pielaidušas nekādu nelikumīgu
darbību. Ir konfiskācijas, kurām nav nekāda likumīga pamata, ir policijas iejaukšanās runātāju runas, kur pieķeras vārdiem bez kāda dibināta iemesla. Mes varam skatīties dažādi uz kreiso arodnieku virziena politiskiem uzskatiem — ani sociāldemokrāti šiem uzskatiem nekādā gadījumā nepiekrīt — , bet viena Meta ir kādas politiskās grupas
uzskati, un otra lieta ir — viņas uzstāšanās tādos
gadījumos, kur ta nevēršas pret mūsu likumu noteikumiem, kur viņas darbību nekādā gadījumā nevar iztulkot par tādu, ka būtu jāiejaucas administratīvai varai.
Represijas ir skārušas ari s o c i a 1 d e m ok r a t i s k o _stradniecību. Ir vairāki gadījumi, sevišķi province, kur apcietināti un kratīti sociāldemokrātu darbinieki. Nav pievesti nekādi motivi,
kuri liecinātu, ka šie darbinieki būtu pielaiduši kaut
kādu nelikumīgu darbību. Tā, piemēram, vēl tagad
atrodas apcietinājuma Rīgas apriņķa valdes vēlēts
loceklis — sociāldemokrāts Mežapuķe. Nelūkojoties uz to, ka par viņu ir dots galvojums, un ka ari
pats apvainojums ir dibināts tikai uz kāda viņa
radinieka izteicieniem, apriņķa valdes loceklis Mežapuķe līdz šai dienai vel atrodas apcietinājumā un
netiek atsvabināts. — Nesen Latgalē, Rēzeknē ir
izkratīti un_ apcietināti vairāki vietējo mācības iestāžu, audzēkņi un daži studenti — sociāldemokrātiskas partijas biedri un piekritēji. Pēc neilga laika šie nepieaugušie jaunekļi bija jāatsvabina, jo pierādījās, ka pretviņiem nav_ bijis nekāda dibināta
apvainojuma. Tāda gadījuma viņu, it sevišķi skolnieku aizturēšana uzskatāma par šo skolnieku vajāšanu bez _ jebkāda pamata, kas var izsaukt pret
viņiem tālākas represijas no skolas priekšniecības
puses. — Mums ir ziņas ari no provinces, piemēram no Viesītes. Viesītes sociāldemokrātiskās grupas pārstāvis Krasovskis ir _ šī gada 16. aprilī izkratītsbez kaut kādiem pierādījumiem, ka viņš tiešam būtu izdarījis kādu pretlikumīgu darbu. Krasovskim atņemtas gluži legālas grāmatas; tā tad
visa šī uzstāšanās ir izrādījusies galīgi nepamatota.
— Otrs tāds gadījums ir bijis 17. aprilī Sērmūkšos. Tur izdarījuši kratīšanas Valmieras politiskās
pārvaldes ierēdņi pie «Strādnieku Sports un Sargs»
Sērmūkšu nodaļas darbinieka Sproga. Paņemti
līdz turienes SSS nodaļas protokoli, biedru grāmatas, pat biedru kartiņu pasakņi, visa sarakstīšanās,
vardu sakot, dokumenti, kam taču nav nekāda sakara ar aizdomām, kādas politiskai pārvaldei it kā
bijušas pret šiem pilsoņiem. Šinī gadījumā minētais SSS darbinieks Spiroģis nemaz nav aizturēts.
Tāpēc rodas jautājums, vai ari šī kratīšananav notikusi aiz tā iemesla, ko paši kratītāji savā sūdzībā
mūsu frakcijai ir aizrādījuši, t. i., ka šīs rīcības vienīgais nolūks esot iebiedēt vietējos strādnieku darbiniekus. Tiem liek saprast, ka ja viņi aktīvi piedalīsies strādnieku organizācijas, tad viņiem draud
kratīšanas un vēlāk pat apcietināšana. Sērmūkšu
pagasta iedzīvotāji par Sproga kratīšanu ir tādos
ieskatos, ka tā ir notikusi uz denunciāciju pamata
pie Valmieras politiskās pārvaldes nodalās no turienes sociāldemokrātisko darbinieku pretinieku puses. Ir gadījumi, ka policijas ierēdņi ir lietojuši
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neatļautus paņēmienus pret biedrības nodaļām.
Piemēram Saldū, Kuldīgas apriņķa priekšnieka palīgs par II iecirkni, Abiķis, ir pieprasījis protokola
izrakstus un biedru sarakstus sociāldemokrātiskās
partijas Sātiņu grupai un laukstrādnieku arodbiedrības Sātiņu nodaļai. Bet likums taču neparedz
policijas ierēdņiem tiesības pieprasīt biedru sarakstus, protokolus u. tml. lietas. Polici jai ir vienīgās
tiesības pieprasīt valdes locekļu sastāva un viņu
dzīves vietu pieteikšanu. Tomēr manis minētā gadījumā policijas ierēdņi ir prasījuši ko vairāk, ir
uzstādījuši gluži nelikumīgas prasības. — Viss
tas liecina, ka ir vesela rinda gadījumu, kur tagad
valdības represiju politika izpaužas diezgan plaši,
it īpaši provincē, un ķer abus strādniecības virzienus.
1
Ja painteresējamies tālāk par policijas izturēšanos pret strādniecību, tad šeit vērojam diezgan
lielas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Šīs pārmaiņas galvenā kārtā izpaužas tā, ka tagad
aizvien lielāka policijas ierēdņu dala sāk vienā otrā gadījumā vērsties atkal ar krasiem paņēmieniem pret strādniekiem tur, kur viņiem ar strādniekiem iznāk saduršanās. Visspilgtākais piemērs
ir, bez šaubām, 20. janvāra notikumi. Ja šāds gadījums varēja notikt, tad jākonstatē tas nožēlojamais fakts, ka starp Rīgas policijas ierēdņiem ir
viena daļa tādu, kas ar brutāliem paņēmieniem, ar
sišanas paņēmieniem vēršas pret 'mierīgiem de^

monstrantiem.

Tālāk šodien jākonstatē, ka nelū-

kojoties uz tām debatēm, kas bija Saeimā sakarā
ar mūsu pieprasījumu par 20. janvāra notikumiem,
nelūkojoties uz norādījumiem presē, nelūkojoties uz
to, ka Rīgas prefektam un iekšlietu ministra kungam ir zināmi to policistu vārdi, kas bijuši sevišķi
aktivi 20. janvāra notikumos, — tomēr ir jākonstatē tas fakts, ka līdz šai dienai neviens no šiem 20
janvāra policistiem nav ne sodīts disciplinārā
kārtā, nedz ari atstādināts no amata. Tas liecina,
ka to policistu darbību, kas neapšaubāmi vērsās ar
brutāliem paņēmieniem pret gluži mierīgiem demonstrantiem. Tālāk šodien jākonstatē, ka, nelūvadītājs un policijas augstākā priekšniecība sankcionē. Protams, ka šāda rīcība nevar pavairot poli-

cijas ierēdņos atbildības un objektivitātes sajūtu.
Ja jūs 20. janvārī atļaujat dauzīt mierīgus demonstrantus, ja tiek konstatēts, kas tie dauzītāji bijuši, ja ir zināms, kas uzbrukuši Saeimas deputātiem,
kurus viņi. bez šaubām, pazinuši, — un ja tomēr
vainīgie policisti nav saņēmuši pat mazāko discipli-

nāro sodu, tad, saprotama lieta, šādi policijas ierēdņi ar mierīgu sirdi un drošu prātu nākamā gadījumā varēs līdzīgi uzstāties, zinādami, ka par to
viņus nesodīs, ka nepatikšanas par to nedraud.
Tanī pašā laikā mēs vērojam policijā no
priekšniecības puses loti krasu nostāšanos pret
progresīviem policijas ierēdņiem. Visā pasaulē, mazākais, visās demokrātiskās valstīs, policijas ierēdņiem atzītas tādas pat tiesības uz arodniecisku
organizēšanos, kādas pieder pārējiem strādniekiem
un darbiniekiem. Šī tiesība ir, bez šaubām, nilnīg:
pamatota Latvijas policijas ierēdņu prasība. Latvijā kopš dažiem gadiem pastāv divas arodbiedrīb.is,
kurās ir apvienota viena daļa mūsu policijas ierēdņu. No vienas puses ir noteikti demokrātiskā
Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība ar savu policijas ierēdņu sekciju, no otras puses policijas darbinieku biedrība ar reakcionāru nokrāsu. Ko mēs
vērojam pēdējā gadā? Ir vesela rinda gadījumu, kur
priekšniecība ir vērsusies ar represijām pret tiem
policistiem, kas sastāv valsts darbinieku arodbiedrībā, — vērsusies bez jebkāda pamata, kā tas pilnīgi redzams, tikai tāpēc, ka šie policijas ierēdņi
10*
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darbojušies valsts darbinieku arodbiedrībā, kama. Mums jāpaceļ balss par progresīvo policit. i. rūpējušies par savu saimniecisko un tiesisko jas ierēdņu tiesībām. Mums jāuzsver, ka tiem pointerešu aizstāvēšanu, izlietojuši tās likumīgās tielicijas ierēdņiem, kuri grib organizēties Latvijas
valsts darbinieku arodbiedrība, nedrīkst ņemt šīs
sības, kādas viņiem, kā visiem policijas darbiniekiem, piešķir Latvijas likumi, Latvijas biedrošanās tiesības, vai ari vērsties pret viņiem ar represijām
tikai tāpēc, ka šie policijas darbinieki lir aktīvi darŠe daži piemēri. — 1928. gada augustā atlaists bojušies valsts darbinieku arodbiedrībā!
Bet ir interesanti aizrādīt, ka izturēšanās pret
Kemeru policijas uzraugs Rībners. Šī Rībnera atv i elaišanas motivi tādi. Viņš 22. augusta notikumos policistu arodniecisko organizēšanos nav
līdz ar pārējo Rīgas prefektūras rezervi ticis n ā d a. Ja valsts darbinieku arodbiedrības biedrus,
policijas ierēdņus vajā, tad tanī pat laikā otras poatsaukts uz Rīgu un piekomandēts II Rīgas polici!aktīvi
jas iecirkņa priekšnieka rīcībā. Kad iecirknī kāds licistu biedrības
locekļus nepavisam nevajā.
no policijas uzraugiem, lietojot fizisku spēku, bruŠīs Jbiedrības priekšgalā stāv iecirkņa priekšnieks
Vedējs, un šai policijas .darbinieku biedrībai priekštāli izturējies pret kādu apcietināto pilsoni, šisRībners teicis: «Bargi kungi ilgi nevalda». Šī piezīniecība izrāda vislielāko pretimnākšanu. Ir pat atļauts viņas krājkasei noturēt sapulces Rīgas prefekme bijusi pietiekošs iemesls, lai Rībneram piesūtītu
uzaicinājumu trīs dienu laikā atteikties no dienesta. tūras telpās, viņas biedrus dažādi protežē. Šāda
Kad viņš to, gluži pareizi, nav darījis, jo viņa rīcīnevienlīdzība nekādā gadījumā nav pielaižama, un
ba nebija nekāda pārkāpuma, tad viņu atlaida no
tā ir vislabākais pierādījums tam, ka policijas augamata kā neuzticamu ierēdni.
stākā priekšniecība piemēro šīs dubultās mēraukOtrs piemērs — ari pietiekoši spilgts — no las pret viņai padotiem ierēdņiem, pret tiem ierēdLiepājas. Liepājas prefektūrā atlaists 1928. gada ņiem, kas sastāv Latvijas valsts darbinieku arodbiedrībā, ja vien tas ir iespējams, ja vien kur var
decembrī adrešu galda pārzinis Kārlis Baldonis. Viņa atlaišanas motivi ir tādi, ka apcietināts viņa pieķerties — ar represijām; pret tiem, kas sastāv
brālis, ar ko viņš dzīvojis vienā dzīvoklī. Nav Vedēja vadītā policijas darbinieku biedrībā — pret
tiem nevēršas, bet visādi tos atbalsta un veicina.
taču iespējams kādam pilsonim pieskaitīt kā pārkāpumu to apstākli, ka viņa brālis ko nodarījis, vai tiTālāk policija, kurai it īpaši vēlēšanu laikā jācis apcietināts. Liepājas prefektam, vai politiskai rūpējas par vislielāko objektivitāti, ir tomēr pielaipārvaldei vajadzēja uzrādīt noteiktus pierādījumus, dusi gadījumus,kur policijas ierēdņi ir izmantoti politiskai aģitācijai kādas partijas labā. Starp citu man
ka šis policijas ierēdnis patiešām piekopis kādu noziedzīgu darbību. Tādu pierādījumu nav un tie ari ir jāizrāda šeit uz 8. policijas iecirkņa priekšnieka
nav pievesti. Vēl kuriozāka šī lieta paliek, ja zipalīgu Cimbulu, kurš viņam padotos policijas ienām, ka Baldoņa brāli pēc dažām dienām atsvabirēdņus atklāti aģitēja balsot par demokrātiskā cennāja no apcietinājuma (P. Lejiņa starpsauciens) un tra listi, t. i. par 10. listi, tā mēģinādams izlietot savēlāk tiesa attaisnoja. Tomēr, neskatoties uz visu vu stāvokli padoto ierēdņu politiskai iespaidošanai.
to, šis Kārlis Baldonis atlaists no dienesta, kam par
Ir gadījumi, kur pret policijas ierēdņiem tiek
iemeslu uzdota brāļa noziedzīgā darbība. Kārlis Ballietoti sevišķi izpētīšanas paņēmieni, lai uzzinātu,
donisir viens no vecākiem Liepājas prefektūras darkuri no viņiem sastāv Latvijas valsts darbinieku
biniekiem. Liepājas prefektūras dienestā tas iestājies arodbiedrības policistu sekcijā. It īpaši cītīgu «izjau 1920. gada marta mēnesī. Pēc atlaišanas Liepētīšanu» ir uzrādījis 5. iecirkņa priekšnieks Urdepājas prefekts Baldonim izdevis apliecību, ka tas vičs un jau minētais 8. iecirkņa priekšnieka palīgs
uzliktos dienesta pienākumus izpildījis kārtīgi un
Gimbuls. Ir bijusi izlaista sevišķa aptauja ar īpaši
uzstādītu jautājumu, kuri policijas ierēdņi sastāv
Vēl viens piemērs. Rīgas prefektūrā atlaists Latvijas valsts darbinieku arodbiedrības policistu
no vietas jaunākais policijas kārtībnieks Jānis Ozosekcijā. Ja netiek dota vajadzīgā atbilde, tad šāds
liņš. Pret viņu celti apvainojumi, ka Ozoliņš esot policijas ierēdnis tiek saukts priekšā nopratināšaorganlizējis policistu streiku.
Šāds apvainojums nai un viņu īpaši izjautā, vai viņš tomēr nav iestājau pats par sevi izklausās diezgan savāds. Nojies Latvijas valsts darbinieku arodbiedrībā.
rādīts, ka ziņas devusi politiskā pārvalde oficiālā
Tā, kungi, no vienas puses, policistu priekšnierakstā. Kad valsts darbinieku arodbiedrība griezucība pielieto nedibinātus spaidus un represijas pret
sies pie politiskās pārvaldes ar jautājumu, tad policentīgiem, ilgus gadus policijā nokalpojušiem ietiskās pārvaldes priekšnieks noteikti paskaidrojis, rēdņiem,
kuri ir politiski nepatīkami viņu priekšnieka politiskai pārvaldei nekādu kompromitējošu matecībai. Tanī pat laikā policijas sastāvā ir atsevišķas
riālu par Ozoliņu nav un ka neviens rakstisks, ne personas,
kuras ir pielaidušas noteiktas nelikumīmutisks ziņojums pret Ozoliņu nav dots. Man liebas, vai kurām ir bijis jāatbild par šīm nelikumīkas, ka ministra kungam ir taču pietiekoši daudz bām. Tā nesen sabiedrību uztrauca ziņas par nopaļāvības uz politisko pārvaldi, tāpēc ari šoreiz
Vistikumiem Rīgas 4. policijas iecirknī.
viņš varēja tai ticēt, ja politiskā pārvalde ziņoja, pārīgi
ļoti savādi ir tas, ka prefekts un iekšlietu mika viņai nav nekādu kompromitējošu ļmaterialu
nistris līdz šim vēl nav izpratuši, ka to iecirkni, kur
pret Ozoliņu. Tomēr uz šī izdomātā fakta pamata
atrodas taisni strādnieku organizāciju galvenie miOzoliņš atlaists no vietas.
tekli nevar apkalpot tāds policijas priekšnieks, kurš,
Tālāk, ja progresīvos policijas ierēdņus nevar pretēji saviem priekšgājējiem, — kas ari nebija
tieši atlaist no dienesta, tad lieto citus paņēmienus. diez' kādi sociālisti — ir jau izsaucis pret sevi veselu
Tā, piemēram, Rīgas X policijas iecirkņa jaunāko rindu pamatotu sūdzību, veselu rindu sadursmju.
kārtībnieku Jurevicu bez pamatota iemesla pārcēBet nevien tas ir jāsaka par 4. iecirkņa priekšnieku
la no kanclejas un nolika kādā sevišķi smagā darKenigsvaldu. Šī Kenigsvalda iecirknī ir taču notiba vietā. Tur viņu kā pie šāda darba nepieradušu cis tas uztraucošais gadījums, kas nupat saviļņoja
smagi sabrauca automobilis.
visu mūsu sabiedrību un presi. Divi viņam padoVisos šinīs gadījumos, kurus es te pievedu kā tie policijas ļerēdņi bija apvainoti kāda pilsoņa Assevišķi spilgtus piemērus, īstais iemesls represijām pera nogalināšanā ar nosišanu. Kā izrādījās tiesas
ir tāds, ka šie policijas ierēdņi ir sastāvējuši Latviizdarīja izmeklēšanā, tad patiešām apvainojumi liejas valsts darbinieku arodbiedrībā, tanī biedrībā, lā mērā bija dibināti,_ un abi divi šie policijas iekura policijas priekšniekiem, acīmredzot, nav patī- rēdņi tagad apcietināti uz izmeklēšanas tiesneša
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rīkojuma pamata. Ta tad, acīmredzot, tiesas rīcībā
ir pietiekoši materiāli, kas apliecina šo divu policijas ierēdņu vainu. Tagad jājautā, vai tad patiešam pec visa ta var runāt par to, ka atbildīgi ir
tikai šie divi policijas ierēdņi. Ir taču vecs un vispār atzīts princips, ka tiešais priekšnieks atbild par
saviem padotiem. Vismaz priekšnieks atbild tādā
nozīme, ka ja tādas lietas ir iespējamas viņam padota policijas iecirknī, tad, acīmredzot, viņš nav bijis savu uzdevumu _ augstumos. Pirmais, ko varēja
prasīt, ir tas, lai šāds
policijas priekšnieks, kāds ir
no šī
amata pārcelts, vai pazeKenigsvalds, tiktu^
mināts amata. Tāda prakse tika praktizēta visās
agrākas administrativās iestādēs, un man liekas,
ka ta ir_ labi zināma ari tagadējam resora vadītājam. Tapec jābrīnās, ka, nelūkojoties uz to, šis
4. iecirkņa priekšnieks, kurš ir sanācis noteiktā
konflikta ar vienu lielu daļu no sava iecirkņa iedzīvotajiem, tomēr vēl šodien sēž savā vietā un
nav saņēmis pat ne mazāko _disciplinaro sodu, ne
rājienu, ne citu kaut ko! Tā tad 4. policijas iecirkni tagad valda tāda pati atmosfēra, kāda valdīja pec 20. janvāra notikumiem dažos citos policijas iecirkņos, kur policijas ierēdņi_ atklāti runāja,
ka var darīt visu, ko grib, un nekāda soda nebūs,
ja vien neatradīsies pietiekoši_ pierādījumi, kā tas
bija šim Aspera nosišanas lietā ar diviem policijas
ierēdņiem. Šis iecirkņa priekšnieks Kenigsvalds
tanī paša laika lieto ļoti bargus sodus pret viņam
padotiem uzraugiem — policijas kārtībniekiem un
uzraugiem, kuri viņam nav patīkami — par vismazakiem pārkāpumiem. Tā tad šinī 4. policijas iecirknī ari ir ieviesušās divas mērauklas: no vienas
»puses tos, kas sit un nogalina pilsoņus, Kenigsvalds
nav varējis atrast un nav zinājis, ka tādas lietas
notiek; no otras puses, ja kāds viņam padotais policijas ierēdnis ierodas dienestā ar mazu nokavēvai dienesta pienākumu izpildīšanā izdara
kādu mazu pārkāpumu, viņš tūliņ saņem visbarIšanos

,

gāko sodu.

Vēl jāmin dažas nevēlamas parādības Rīgas
prefektūrā, uz kurām vēršu resora vadītāja vērību. Tur ir ieviesusies tik loti nepatīkama paraša,
ka ik gadus pavasarī apmācību gājienus daži policijas priekšnieki izmanto žūpības sarīkošanai. Apmācības gājieni, kas iziet no pilsētas vai nu uz meža parku, vai uz kādu sporta laukumu, beidzas ar
to, ka tanī momentā, kad policijas ierēdņus sadala
atsevišķās grupās apmācību nolūkos, kaut kur apkārtnē priedēs vai kur citur sākas sistemātiska žūlošana, kurā policijas priekšnieki pamudina piedaīties ari viņiem padotos policijas ierēdņus. Tādas
ietas ir notikušas ne vienreiz vien. Bet tas ir
Kļuvušas parastas šādos apmācības gājienos. Sevišķi «ražīgi» šinī virzienā darbojas 8. iecirkņa
priekšnieka palīgs Cimbuls, 6. iecirkņa priekšnieka
palīgs Vedējs un ari daži citi ierēdņi no policijas
skolas, piemēram skolas priekšnieka palīgs Eltermanis. Tas izsauc lielu sašutumu_ policijas ierēdņos, kas tādās lietās negrib piedalīties un tas neatbalsta. Sekas ir tādas, ka, policijai atgriežoties
no apmācības gājieniem, uz Rīgas ielām jādzird
piedauzīgas dziesmas, kuras uzvelk šie iereibušie
policijas ierēdņi! Otra lieta ir ta, ka 2. policijas
ecirknis Rīgas prefektūra no policijas ierēdņiem
r dabūjis nosaukumu «d i s ci p 1 i n a r a i s b at ai jons».
Šinī «disciplināra bataljona»_ priekšnieks ir Kugra, un sevišķi rosīgi tur uzstājas vel
viņa palīgs Strauss. Tas ir pazīstams ar to, ka tur
policijas ierēdņus lielā mēra pārpūle, ka tur neskatās nekad uz viņu darba apstākļiem, un ka tur
policijas ierēdņi nevēlas kalpot. Ja turp tiek kāds
pārcelts, tad to uzskata par smagu pazeminājumu.
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_Vispari jāsaka, ka ir laiks resora vadītājam parūpēties par policijas
darbinieku
dienesta
a p si t ā k 1 u u z;l a b o ša n u. Kā jau
sacīju, mēs policijas darbiniekiem un it īpaši uz
viņas progresīvāko, t. i. strādniecisko daļu, skatāmies kā uz kuru katru darbinieku, un tāpēc mums
jāprasa, lai ari tie dabūtu cilvēcīgākus darba apstākļus. Diemžēl, tagad ir atkārtojušies tādi gadījumi, kur policijas .kārtībniekam pēc negulētas
nakts, pēc dežūras nāk uzaicinājums iet līdz pastaigāties kādai policijas daļai. Nākošo nakti, kamēr
priekšniecība var mierīgi atpūsties, viņam atkal
jāiet uz posteni. Ir pēdējais laiks resora vadītājiem rūpēties, lai darba un dežūras laiks tiktu normēts un lai tiktu izpildītas tās prasības, kuras ir uzstādījusi Latvijas valsts darbinieku biedrības policistu sekcija, lai ievestu vismaz 4 brīvdienas mēnesī un uzlabotu vispārējos smagos darba apstākļus.
Bez ārējās policijas būtu jāmin daži apstākli ari
par kriminālpoliciju. Un te katru gadu budžeta debatēs par iekšlietu ministrijas budžetu ir nācies
noteikti sacīt, ka, diemžēl, sabiedrībā valda neizdzēšams uzskats (ari pilsoniskā sabiedrībā, ne tikai
strādniecības aprindās), ka Rīgas un Jelgavas
kriminālpolicijas notiek kriminālnoziedznieku spīgrūti
runāt
un uzstādzināšanas.
Ir
loti
ties
ar
noteiktiem
faktiem šinī gadījumā, jo
apcietinātie un dauzītie ne labprāt vēlas faktus
pievest. Tāpēc tos grūti dabūt. Lai gan te darīšana ar kriminālnoziedzniekiem, tomēr nevaram

pielaist, ka demokrātiskā valstī tiek lietoti spīdzināšanas paņēmieni kaut ari pret kriminālnoziedzniekiem.
Mēs savā laikā divus gadus no vietas cēlām dibinātus iebildumus pret kriminālpolicijas ierēdni,
Jureviču, bet resora vadība mūsu norādījumiem
nepiegrieza vajadzīgo, vērību, līdz beidzot nāca
skandaliozā Libermaņa lieta, kas pieradīja, ka Jurevičs patiešām ir persona, kurai nav vietas mūsu
valsts dienestā, un viņu beidzot no dienesta atlaida.
Aiz šiem motiviem ari šoreiz noteikti jāgriež resora vērība uz apstākļiem mūsu kriminālpolicija
un jāvēlas, lai beidzot tiktu sperti soli, kas izklaidētu ne tikai baumas par spīdzināšanu, bet novērstu, ari gadījumus, kur aizturētie kriminālnoziedznieki, bez šaubām, tiek dauzīti.
Godātie deputāti! Iekšlietu ministrijas darbība
tālāk izpaužas vēl vienā nelielā, bet _ diezgan svarīgā iestādē, tā saucamā cenzūra. Cik reizes
man ir nācies no šī katedra runāt par iekšlietu ministrijas budžetu, tik ir bijusi_ jāmin vesela rinda
faktu, kur pilnīgi nelikumīgā kārta tiek noliegts ievest Latvijā kādas grāmatas. Diemžēl, tas ir noNoliegta kāda pirms kara
ticis ari pagājušā gadā.
Rozas Luksemburg sarakstīta grāmata par baznīcu
un sociālismu. Tālāk noliegts_ kāds apolitisks ateistu žurnāls, kas iznāk Krievijā un saucas „Be.s6o>Khhk" .
Ja nu ..BesčojKHHK" tiek noliegts tikai
tāpēc, ka tas vēršas pret reliģisko tumsību, tad jānoliedz Latvijā ari visi tie reliģiskie izdevumi, ko
izdod dažādas baznīcas (K. Beldava starpsauciens.),
jo, Beldava kungs, tādas pat tiesības izplatīt savu
žurnālu ir ateistiem, ka jums, mācītajiem un citiem
garīdzniekiem, izplatīt savējos! Tapec, Beldava
kungs, jāprotestē, ka ta literatūra, kas vēršas ar ,

aģitāciju pret reliģiju, tiek noliegta, turpretim literatūra, kas aģitē par labu dievticībai, tiek _ atļauta. Tālāk noliegta kāda Krievija izdota grāmata, kas saucas „3HUHKJioneflHH rocy^apcTBa h npasa".
Tālāk noliegts viens sporta žurnāls „OH3i<yjibTypa
h cnopr" Noliegta ari pazīstama krievu rakstnieka
Tad
Gladkova grāmata „ Kpoabio cepaua" .
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tagad sanāk dažas grāmatas ar pilnīgi technisku saturu, bet katru gadu paplašinās. Aizsargu skaits
sniedz 24.000 pa 19 aizsargu pulkiem. . Ari aizsarari tās ir noliegtas. Piemēram noliegta ir tāda grā(J. Veršdzes, kuru organizācija tika nodibināta dažus ga-,KaK pa6oxaTb c khhtoh".
mata, kā
kungs!
dus atpakaļ, ir sasniegušas jau 300 pulciņus ar vaistarpsauciens.)
bicka
Nu, Veržbicka_
rāk kā 5000 aizsardzem. Ta tad aizsargi ir izvērAr to ievadu nevienu nesamaitās! Ari Jus to iztušies par ļoti plašu un lielu organizāciju. Jāsaka,
pilsoņi,
kas
šo
grāmatu
turēsat! Liekas, ka ari citi
gribēs lasīt un izlasīs ievadu, netiks «samaitāti». ka iebildumi, kādus mēs esam cēluši pret aizsarTikdaudz uzticības, yeržbicka kungs, Jums gan gu organizāciju ikgadus, ir bijuši viscaur spēkā ari
pagājušā budžeta gada. Aizsargu politiskais noskavajadzēja būt pret mušu pilsoņiem. (./ Ver&bīcka
ņojums ir palicis tāds pats, kāds tas bija gaduatpastarpsauciens.)
kaļ.
Ari tagad aizsargos netiek uzņemti, pretēji viTālāk noliegts vācu sporta žurnāls, kam nav
siem
oficiāliem paskaidrojumiem, ļaudis, kuri pec
(N.
Kalniņš
no
vietas:
kopēja
nekā
ar politiku.
savas politiskās pārliecības pieder pie kreisā spār«Veržbicka vēlētāji ir tumši ļaudis, tapec viņš negrib, ka viņi to lasa. Viņš baidās par viņu veselo na, pie sociāldemokrātu partijas un piedalās strādnieku organizācijās. Ir bijuši vairāki gadījumi, kur
saprātu!») Šis žurnāls saucas «Leben und Sonne». Vācijā ir viens virziens, kas turas pie drusku izslēgti no aizsargu nodaļām cilvēki, kuriem citu
neko nevar pārmest, kā vienīgi to, ka viņi lasījuši
brīvākiem morāles uzskatiem, un tas ari izdod žurstrādnieku laikrakstus. Ir zināms viens tāds gavien.
Vācija
atjauts
visās
ne
tikai
nālu, kas
valstīs,
Šim žurnālam ar pornogrāfiju nav nekāda sakara! dījums, kas noticis Kabiles pagastā, kur MazstrauVairākus gadus to pieļāva ari Latvija ievest un tiņu jaunsaimnieks, Pēteris Znotiņš, izslēgts no aizsargu nodaļas 1928. gadā tāpēc vien, ka viņš lasa
pārdot, bet tagad tas ir aizliegts.
«Sociāldemokrātu» un pieder pie vietējās sociāldeIzrādās, aizliegta ir ari muziķa, piemēram, aizmokrātu grupas.
liegts ievest Budjonnija maršu._ Šo maršu ir izpilorķestri
Latvija,
Par aizsargu sociālo sastāvu jāsaka, ka pēc padījuši vairākos gadījumos dažadi_
bet tagad tas ir noliegts. Izradās, _ka to, ko var šu aizsargu nodalu sniegtiem oficiāliem datiem izcelt priekšā mūzikā, notīs un teksta nevar radīt! nāk, ka šis sastāvs, sociālais sastāvs ir palicis tāds
Tiešām jābrīnās, ka notiek tādas lietas! (Starpsaupat, kāds tas ir bijis līdz šim. 38% no šī sastāva
cieni.) Ja ari tekstā būtu kāda komunistiska frāze, ir vecsaimnieki. Tam pieskaita klāt vēl labu dalu —
'26% no tā sauktiem bezzemniekiem. Jāaizrāda, ka
tad tā gan daudz nevarētu kaitēt.
šie «bezzemnieki» savā vairumā nav nekas cits ka
Aizliegta ari vācu sociālistiskā audzinātāja
vecsaimnieku dēli. Tā tad tie ir šaubīgi bezzemgrāRūhlera grāmata par «bērnu un apkārtni». Šī
nieki.
Ari pārējā daļa no tiem jaunsaimniekiem,
valodās,
un
tagad
minētas
mata ir tulkota dažādās
kas uzņemti aizsargos, ir gan jaunsaimnieki, bet ir
grāmatas krievu valodas tulkojums aizliegts ievetaču jāskatās ari uz to, kāda politiska pārliecība
šanai Latvijā. Tālāk aizliegti vairāki vēsturiski izir šiem jaunsaimniekiem, pie kāda politiska nogrugrāizdotas
vairākas
Krievijā,
piemēram,
devumi,
matas par 1905. gada revolūciju, kur aprakstīta pējuma viņi pieder. Ir zināms, ka šie jaunsaimniebruņotā sacelšanās 1905. gadā, kas notikaari pie ki pēc sava politiskā noskaņojuma pieslienas vai
mums Latvijā. Šinīs grāmatās uzskaitīti vēsturiski nu valdības grupām jeb politiskā ziņāir gluži pasīvas personas. Bet nekādā gadījumā netiek uzfakti, bet tagad iekšlietu ministrijas cenzūra noņemti
tie jaunsaimnieki, kas ir kreisi noskaņoti, kas
grāmatu!
Tad
atkal
liedz iedzīvotājiem lasīt šo
simpatizē sociāldemokrātijai.
nāk viena tāda grāmata — „TexHHKa oparopcKOH
peqn" Laikam Vildes kungam ir bail, ka Latvijas
Tāpat mums jāsaka, ka ari pagājušais gads,
iedzīvotāji nesāk par labi runāt. Tad — teātra izdediemžēl, ir devis veselu rindu gadījumu, kur aizvumi. Krievijā ir vesela rinda tādu izdevumu, kas sargi ir izdarījuši dažādus pārkāpumus. Jau oficiālā statistika norāda, ka disciplinārā kārtā sodīti
veltīti teātra mākslai, bet Latvijā bieži konfiscē
„CoBpeMeHHbiH rearp"; tas ir
izde110 aizsargi, un tiesai par dažādiem pārkāpumiem
žurnāli/
vums, kas veltīts vienīgi teātrim, un ko lasa vienīnodoti 10 aizsargi. Šie skaitli ir diezgan mazi, jo
gi tie, kas interesējas par mākslu.
Te cenzūras
ir zināms, ka aizsargu priekšniecība loti daudzos
gadījumos mēģina lietas nokārtot mājas kārtībā.
nodaļa laikam domā: drošs paliek drošs, aizbāzīsim ari te šīberi priekšā, lai nelasa neviens! — (A, Mēs taču ari zinām, ka pulkvedim Bolšteinam, kas
Alberinga stapsauciens.) Varbūt Alberinga kungam ar stingru roku gribēja pacelt disciplīnu aizsargos,
pa daļai, starp citu, bija jāpārceļas uz robežapsarir interese tikai par sēklām, bet par teātriem viņam nav interese! Tad jau varētu runāt par toka dzības priekšnieka vietu tāpēc, ka nāca liela kņada
vajadzētu slēgt visus teātrus un to vieta ierīkot pret to, ka Bolšteina roka esot par daudz «stingra».
sēklas spīķerus vai vaislas zirgu staļļus. (StarpIr vesela rinda gadījumu, kur patiesībā no aizsarsauciens pa kreisi.) — Vēl pārsteidz tādas lietas. gu puses, tāpat kā pagājušos gados, ir bijusi ļoti
Viens no Bermonta
dēku dalībniekiem, bijušas varmācīga uzstāšanās pret līdzpilsoņiem. Nav no«Trommel» redaktors Dormanis ir izdevis kādu zīmes te minēt visus tos daudzos faktus, kas parāgrāmatu «Chaoss», kura atsedz visu to nejauko aizdījušies kreisā presē. Es tikai minēšu dažus piemēmuguri, kāda valdīja toreiz piebermontiešiem. Tur rus. Tā pagājušā gada 1. novembrī Lubānā no
ļoti spilgtās krāsās tēlota visa tā izvirtība,_kadu piekāda krogus izskrējuši vairāki aizsargi un ar rekopa bermontieši. Šī grāmata ir konfiscēta. Būtu
volveru spaliem piekāvuši kādu pilsoni Zvejnieku.
interesanti zināt, kāpēc! (Starpsauciens.) Autors Tad vēl ir tāds gadījums, ka pagājušā gada ziema
ir loti reakcionāra personība, bet šim vācu reakciValmieras aizsargu pulka sarīkotā izrīkojumā Valonāram redaktoram ir nācies atklāt apstākļus, kāmieras latviešu biedrībā, vairāki aizsargi atklāti
di toreiz ir valdījuši. Man liekas, ka mums taču publikas klātbūtnē draudējuši, ka viņi apšaušot viir visas tiesības prasīt, lai tādas grāmatas Latvijā
sus strādnieku sportistus, jo priekš pēdējiem lodes
netiktu noliegtas un lai tie, kas interesējas par Bervēl netrūkstot. Šogad, 15. februārī, Valmieras pamonta dēkām, varētu dabūt šo grāmatu lasīt.
reizu medību un šaušanasbiedrības klubā ieradies
Tālāk, deputātu kungi, atļaujiet man vēl dažus Kauguru pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks
saimnieks Endzellņš, pieprasījis alu, un kad tas
vārdus minēt par aizsargiem. Aizsargi i^
viņam nav dots, tad uzbrucis un piekāvis kādu
iekšlietu ministrijas resorā, viņai ir padoti aizsargu
priekšnieki. Šī aizsarga organizācija pie mums ar
mežzini Beļavu. Nupat 20. aprīlī ziņo no Gavie-
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zes, ka tur pie stacijas noticis lielāks kautiņš, kas,
pec avīžu ziņām, vilcies gandrīz stundu. 20 iereibušas personas _ sava starpa «izcīnījušās», pēc kam
» vairākas ar pārsistam
galvām un sadauzītām sejām izklīdušas. Izrādījies, ka liela daļa šī kautiņa
dalībnieku bijuši turienes aizsargi.
Šādus faktus_ var minēt ļoti daudz. Es minēju
tikai dažus no pedeja laika. Ari tie liecina, ka pēdējā gada aizsargu disciplīna, diemžēl, nav bijusi
pietiekoši laba. Jagada, lai turpmāk neatkārtotos
tas, kas ir bijis līdz šim, ka vesela rinda aizsargu
vii.nem dotas šautenes un uzticēto amatu nav izlietojusi
kartības uzturēšanai, bet daudzos gadījumos
(
kartību ir traucējusi, un lauku policijai, kurai šie
ļaudis ir doti_ par _ palīgiem, daudzos gadījumos ir
bijis stingri jāuzstājas, lai savaldītu šos aizsargus.
Jāaizrāda, ka tanī paša laikā izdevumi aizsargu budžeta arvienpieaug. Ja 1927. gadā šie izdevumi bija vel samēra mazāki — 258.000 latu, tad šī
gada budžeta tie ir pieauguši līdz 313.000 latu. Tā
tad pieaugums ir par 55.000 latu. Bez tam ari no
ministru kabineta līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem pagājuša gada aizsargi ir dabūjuši vairāk
par 10.000 latu. Ta tad_ aizsargu izdevumu postenis mušu iekšlietu resora ir viens no ievērojamākiem posteņiem. Aizsargiem mēs atvēlam ļoti plašus līdzekļus.

Mums jāsaka tas pats,_ ko vienmēr esam teikuši, t. i. ka aizsargu tagadējo organizāciju mēs nevaram atzīt un nevaram atbalstīt. Tām grupām,
kas atzīst aizsargu vajadzību, kas _atzīst šī aizsar-

gu institūta nepieciešamību, grupām, kas saucas
demokrātiskas grupas, vispirms vajadzētu gan rūpēties, lai tagadēja aizsargu organizācijā grozītu
iestāšanas kartību, vismaz tādā veidā, ka tiesības
iestaties aizsargos būtu ikvienam Latvijas pilsonim,
kas ir bijis kara dienesta un kas labprāt grib piedalīties aizsargos. Patiešam vislielākā pārestība tiek
nodarīta tiem mušu iedzīvotājiem, kurus iesauc armija un kurus atzīst par pietiekoši labiem kara dienesta grūtību nešanai un kuri, saņēmuši vajadzīgo
kara apmācību, velak, atgriežoties mājās nedabū
tiesību iestaties vietēja aizsargu nodaļā tikai tāpēc,
ka viņi vietējiem aizsargu nodaļas darbiniekiem
liekas nepatīkami._ Viņus uzskata par politiski neuzticamiem un tapec aizsargu nodaļā neuzņem.
Šāda kartība uz priekšu nav paturama, un tāpēc
mes pret šokartību no sociāldemokrātiskās frakcijas puses vēlreiz ceļam visnoteiktākos iebildumus.
Šie ir galvenie momenti, kas jāuzsver mūsu
iekšlietu resora _ darbība. Un ja no mūsu frakcijas
puses
un nav davata uzticība vispāri tagadējai valdība^
valdošai politikai, tad, protams, mēs šo uzticību nevaram dāvāt ari iekšlietu ministrijai, kur
izpaužas visnoteiktākā mūsu tagadējās valdības politiska linija. Aiz šiem motiviem sociāldemokrātiska frakcija balsos pret
iekšlietu ministrijas
budžetu.
Prekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ja jau viss valsts budžets, viss apspiešanas valsts
budžets ir atspoguļojums un galvenā kārtā šķiru
attiecību atspoguļojums, šķiru budžets, šķiru kara
budžets attiecībā pret strādniecību un strādniecības
šķiru, ja viss budžets ir tāds, tad galvenā kārtā šinī iekšlietu ministrijas budžetā atspoguļojas visspilgtākās attiecības, atspoguļojas visspilgtāk! fakti par varas lietošanas paņēmieniem pret strādniecību, atspoguļojas vai izpaužas galvenā kārtā taisni šķiru būtība.
Ja ieskatāmies taisni 1929./30.
saimniecības gada budžetā, tad spilgtāki kā jebkur
varam redzēt taisni šīs attiecības. Ja ieskatāmies
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budžetā, redzam,
mas,
salīdzinot

kādas
ārkārtīgi
lielas suar
visu
valsts
budžetu,
tiek atvēlētas taisni administrācijas vajadzībām policijai, cietumu uzturēšanai, to institūtu uzturēšanai, kas versti galvenā kārtā tikai pret strādnieku šķiru, kur ir nauda taisni priekš tam, lai no-

stiprinātu šo izsūkšanas kārtību, lai ar šīs administrācijas palīdzību saimnieciskā politikā izvestu
to, par ko katrs viens mantīgais pilsonis cīnās, ko
katrs viens uzņēmējs veļas. Ja savelkam kopā visus iekšlietu ministrijai paredzētos izdevumus, tad
redzam gandrīz apaļus 9 miljonus latu. Salīdzinot
ar visu valsts budžetu, ta ir ārkārtīgi liela suma.
Šī suma tiek izlietota galvenā kārtā strādnieku kustības apspiešanai, pilsonības varas nostiprināša^ strādnieku šķiru.
nai par
Ja pieejam tuvāk klāt un daudz maz apskatām,
ka izpaužas administrācijas rīcība, tad redzam
spilgtu ainu._ Negribu visos_ sīkumos pakavēties pie
tam represijām, pie tam vajāšanām, kas tiek vērstas
galvena kārta pret strādniecību un pret visiem nemantīgiem. Gribu illustrēt tikai dažus faktus, kā
šis vajāšanas izpaužas.
Vispirms — kāda ir mūsu administrācijas rīcība. Ir kāds gadījums, kur viens strādnieks trīs
mēnešus atpakaļ izlaists no cietuma. Viņš apcietināts
22. augusta itin ka par neatļautu demonstrāciju.
Trīs dienas pec tam, kad _viņš izlaists no apcietinājuma, viņš aizgājis uz kādu izrīkojumu. Tur bijusi pasu kontrole, kura šis strādnieks apcietināts,
jo viņam nav bijusi izņemta jaunā pase. Prefektūra, šo strādnieku par to notiesājusi administratīvā
kārta uz 3 mēnešiem cietumā. Šis strādnieks apcietināts par to, ka viņš 3 dienu laikā nav izņēmis
jauno pusi; turpretim likums nosaka, ka jaunā pase
jāizņem 1 mēneša laika. Tas tikai rāda, cik brutāli izrēķinās ar strādniekiem, kā šinī gadījumā, kur
^
strādnieks
tikai aizgājis uz izrīkojumu un tur apcietināts par to, ka nav izņēmis jauno pasi, kur viņš,
varbūt, pilnīgi nevainīgs bija sēdējis cietumā un nebija varējis jaunu pasi jzņemt. Tas ir viss viņa noziegums, par kuru jasež atkal 3 mēneši cietumā.
Ja iepriekšējos gados nebija novērojama tāda
parādība, ka administratīvos spaidus tik brutālā
kārta pielietoja pret skolniekiem, tad taisni pēdējā
laika pret skolniekiem tiek lietoti tik brutāli paņēmieni, kādi nav redzēti visus šos desmit gadus. Tā
piemēram Rēzeknē skolēni arestēti tikai uz kāda
mācītajā norādījumu pamata, jo šis mācītājs saskatījis skolēnos komunistus. Izmeklēšanas tiesnesis
šos skolēnus velak atsvabinājis, bet tie atkal uz denunciācijas pamata arestēti. Tagad viņiem piemērots 102. pants. Visinteresantākais ir tas, ka
Daugavpils apgabala tiesas priekšniekam iesniegta
sūdzība aaur Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētaju priekš Saeimas petīciju komisijas, šo lietu
izmeklēt un noskaidrot. Izrādās, ka mēneša laikā
šī sūdzība vel nav Saeimas petīciju komisijā ienākusi, un neviensnezin, kur tā palikusi. Tāds pats
stāvoklis ir Rīga. _ Rīga arestē skolēnus tikai par
to, ka viņi apmeklē strādnieku izrīkojumus un varbūt iedrošinās kādos jautājumos izteikt savas domas, _kas nesaskan ar tiem uzskatiem, kādus māca
skola.
Beidzamā gadā novērojama ivesela represiju
virkne, ko lieto pret pilsētu domniekiem, pret strādnieciski noskaņotiem domniekiem. Tā, piemēram,
vairākas reizes arestēti Daugavpils domnieki, un,
piemērojot Kerenska likumu, noturēti cietumā. Pēc
tam tie no cietuma izlaisti, tad atkal arestēti, atkal
izlaisti un atkal arestēti, un tagad beidzot viņus
izsūta no Latvijas. Mēs zinām, ja mūsu policijai ir
kāds pierādījums pret kādu strādnieku par viņa
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noziedzīgu darbību, tad tūliņ, tiek piemērots 102. kādu politisku nodarījumu, tomēr ari šo organizācipants, bet, acīmredzot, pret šiem domniekiem nav ju slēdza
^
pie šī jautājuma ekonomiskas puJa pārejam
nekādu pierādījumu, kāpēc tie arestēti un atsvabises, tad jāsaka, ka arodbiedrības aizstāv tikai strādnāti vairākas reizes. Viss tas pierāda to patvaļību, kāda tiek lietota pret šiem cilvēkiem. Domnieku ekonomiskās intereses, aizstāv ta saucamo
bada maizes kumosu. Un tomēr administrācija ienieku, kas iedrošinās aizstāvēt bezdarbniekus, pojaucas šinī arodbiedrību darbā, policija neatļauj šīm
stā nonākušos strādniekus, tūliņ arestē.
Šādi aresti ir notikuši ari Rēzeknē. Pēdējā biedrībām darīt savu pienākumu. Tā, kad pagājušā Badā 'tekstilrūpniecības strādnieki streikoja,
laikā Bauskā arestēts domnieks Leitans un tikai
par to, ka kādā domes sēdē viņš itin kā apvainojis tika arestēti vairāki streika komitejas locekļi, sievietes streikotājas policija piekāva, neatļāva izplaaizsargus un prasījis sabiedriskie darbu sarīkošanu bezdarbniekiem. Par to ari domnieks Leitans tīt viņām pie fabrikas vārtiem uzsaukumus u. t. t.
Ari šeit policija nostājās uzņēmēja pusē. Sakarā
apcietināts un ievietots Jelgavas cietumā.
Beidzamie aresti ir notikuši Ventspilī, taisni ar to ari tekstilrūpniecības strādnieku algas ir tik
šausmīgi zemas, kā nekur pasaulē. Mūsu tekstilpirms vēlēšanām. Ventspilī pirms vēlēšanām notika tādas represijas, kādas nekur nav piedzīvotas. rūpniecības uzņēmēji, tekstilrūpnieki ir aizsargāti
No vienas puses Ventspils strādniekiem neļāva ar lielu ievedmuitu, pie kam darba spēks ir ārkārtīgi lēts. Kad nu strādnieki uzdrošinās aizstāvēt saiziet atklāti pašvaldības vēlēšanās, kurām taču nav
vas tiesības, uzdrošinās uzlabot savu
nekādas sevišķas politiskas nokrāsas. Ar lielām stāvokli,
tūlīt'
iejaucas policija un neatļauj viņiem izvest tīri
saimmokām strādnieku organizācijām izdevās iesniegt
uzņēmēju
niecisku
cīņu,
nostādamās
pusē.
kandidātu listi, bet vēlēšanu sapulces neatļāva sasaukt. Visām partijām un grupām atļāva noturēt
Līdzīgs stāvoklis bija ari apavu strādnieku
streika laikā. No sākuma policija bija itin kā neitrāvelēšanu sapulces, bet kreisajai strādniecībai aizliedza. Tika konfiscēta pat vēlēšanu platforma un la, toties vēlāk tā iejaucās streika lietā tik aktivi,
visi uzsaukumi līdz pēdējam eksemplāram. Dažas ka neatļāva strādniekiem uzņēmējus boikotēt, kaut
dienas pirms vēlēšanām Ventspils policija kopā ar
gan pēc likuma strādniekiem ir tiesība uzņēmējus
politiskas pārvaldes aģentiem iedomājās, ka ar to boikotēt, ja uzņēmēji nepilda strādniekiem dotos
vel nepietiek, ka vajadzīgas vēl lielākas represijas, solījumus, nepilda viņu prasības. Kad nu strādnieki šo tiesību uzdrošinājās izlietot, atkal tūlīt ie-,
un tad aritika arestēti gandrīz visi Ventspils akjaucās
policija, arestēja strādniekus, sastādīja proslitīvākie strādniecības darbinieki. Gandrīz visi
mo kasu darbinieki tika arestēti, tāpat ari slimo katokolus, Dažam strādniekam tika sastādīti 11 prosu aptiekas apkalpotāji un ambulances apkalpotāji. tokoli. Tā tad viņu sodīja 11 reizes un katru reiTika izkratīta pat aptieka, meklējot proklamācijas zi ar 10 vai 20 latiem soda naudas. Tāds ir stāun diezin ko vēl. Ne tik vien kā tika izkratītas, voklis. Tiešām Brieža kungam nebūtu par daudz,
ja šos strādniekus pakārtu. (A. Brieša starpsaubet Ventspils slimo kasēm un pat aptiekām tika atņemts apoligrafs, rotators, rakstāmmašīnas un viciens.) Tā rīkojas mūsu administrācija ar strādniesādi tika traucēta slimo ārstēšana. Pēc tam, kad kiem, ja tie iedrošinās aizstāvēt savas ekonomiskās
strādnieki diezgan bija izvārdzināti, viņus izlaida prasības. (Sauciens pa labi: «Ko viņš lasa?» —
«Tas ir izsūtīts novilkums!»)
Jauka, bet uz aizdomu pamata paturēja apcietinājuma tikai vienu. Tas viss pierāda, ka šim teroram
Līdzīgs stāvoklis ir citos jautājumos. Ja pienav nekāda pamata, bet tas noticis vienkārši uz aiz.ejam tiesu darbībai, tad redzam to pašu ainu. Ja
domu pamata, tāpēc ka šie strādnieki ir aktivāki, strādnieki, kas nonākuši cietumā, iedrošinās lietot,
tapec ķa viņi neļauj sevi apmānīt. Tāpēc viņus vavarbūt, visasākos cīņas līdzekļus — bada streiku,
jaga terorizēt, tāpēc viņus vajaga bāzt cietumā u. ja ieslodzītie iedrošinās prasīt cietumā, lai uzlabo
t. t. Tāda ir īsumā politika taisni pret pašvaldības
viņu stāvokli, ja tie iedrošināspat protestēt, tad nodarbiniekiem.
nāk tik tālu, ka pēc soda izciešanas tiek ievadīta
Tālāk — kas notiek ar arodbiedrībām? Man
otra lieta par to, ka viņi cietumā kaut kā nozieguliekas, ka _ nav pasaulē otras tādas valsts, kura vašies, uz kura pamata tos atkal tiesā un soda. Tā tas
rētu uzstādīt vel lielāku rekordu; man liekas, ka notiek visās vietās. Ja strādnieki iedrošinās izlaist
Bulgārijas šausmīgais režims droši var sacensties tikai ekonomiska satura uzsaukumus un aģitēt
ar mušu administrācijas rīcību. Ja apskatām to starp strādniekiem, lai tie iestājas savās organizāpriekšvēsturi, kas norisinājās sakarā ar Rīgas cijās, ar kuru palīdzību var aizstāvēt savas ekoarodbiedrību centralbiroja_ slēgšanu, un to tiesas konomiskās tiesības, tad par to vien viņi tiek notiesāti
mēdiju, kas notika sakarā ar šī centralbiroja slēguz vairākiem mēnešiem cietumā. Tur taču nav abšanu, un jautajam kāds visam tam iemesls, tad varētu teikt, ka iemesla nav gandrīz nekāda. Tika
citēts kāds Bruno Kalniņa apkārtraksts un (teikts,
ka luk, Bruno Kalniņš vai Latvijas sociāldemokrātu
partija esot atzinusi Rīgas arodbiedrību centralbiroju parpolitisku organizāciju; uz tā tad ari galvena kārta visi šie_ apvainojumi tika pamatoti. Ja
vel varēja vērst kādus apvainojumus pret ciepitralbiroju, kurš, varbūt, vienā otrā vietā aizstāvēja sa>biedriskus jautājumus un izgāja vienā otrā kampaņā,
tad attiecība uz citam organizācijām šie apvainojumi bija absolūti nedibināti. Pat tāda organizācija, ka mājkalpotāju arodbiedrība, kas nebija sarīkojusi nevienu streiku, kas nebija izlaidusi nevienu
uzsaukumu, vai kādu citu izdevumu, bet absolūti
mierīgi strādāja savu tiešo ekonomisko darbu, ari šī
arodbiedrība ir slēgta tā paša iemesla dēļ. Kaut gan
šis organizācijas biedri pa visu Latvijas 10 gadu pastāvēšanas laiku nav bijuši tiesas sodīti ne par kādu

solūti nekāda apvainojuma pret pastāvošo kārtību,
nav nekāda uzbrukuma policijai vai valstij. Uzsaukumā konstatēts vienīgi tas bēdīgais stāvoklis, kādā
pašlaik nonākuši strādnieki un sacīts, ka vajadzīgs
organizēties savās aroda organizācijās, lai no šī
stāvokļa izkļūtu laukā. Visos šādos gadījumos lieto sodus par šķiru naida sludināšanu starp sabiedrības šķirām un pret darba devēju.
Par tādiem
nodarījumiem soda ārkārtīgi bargi.
Beidzamā laikā tās pastāvīgās kratīšanas, kas
notiek arodbiedrībās un pie atsevišķiem strādniekiem, ir kļuvušas patiesībā par tādu vispārēju parādību par kuru tiešām varētu dienām ilgi runāt,
^
ja gribētu
uzskaitīt visus šos gadījumus. Tagad vēl
nav nodibinājušās jaunas organizācijas pēc Rīgas
arodbiedrības centralbiroja slēgšanas, šīs organizācijas nav vel paspējušas uzsākt darbību, kad ir iesāktas jau sistemātiskas kratīšanas, ir iesākts sistemātisks terors. Arodbiedrības telpās ierodas poli-
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tiskas pārvaldes aģenti policijas pavadībā, aizplombe arodbiedrības galdiņus, skapjus u. 1.1,liekot biednPas biedriem gaidīt, kamēr atnāks «augstie
kungi» un izkontrolēs. Protams, nekad neko
pretvalstisku neatrod, un lietas ir jāizbeidz.
Tikai terorizē _ un vajā strādniekus, neļaujot

viņiem _ organizēties savas arodbiedrībās. Mūsu
politiska pārvalde noiet pat tik tālu, ka ne
tikai
terorizē
arodbiedrības,
ne
tikai
paņem un tur pie sevis veselām nedēļām vai mēnešiem arodbiedrību protokolu grāmatas, biedru sarakstus, pat biedru kartiņu pasakņus, bet pat atņem
arodbiedrību biedriem biedru kartiņas, vienkārši
tas aiznes uz politisko pārvaldi un nedod atpakaļ.
Pēdējas dienas vairākiem arodbiedrību biedriem
ir_ atņemtas biedru kartiņas un aiznestas uz politisko
I

pārvaldi.

Vēl gribu raksturot dažiem vārdiem policijas
izturēšanos strādnieku izrīkojumos. Ja līdz tam
laikam, kamēr vēl nebija slēgts Rīgas arodbiedrību
» centralbirojs, mušu tiešās policijas izturēšanās bija
daudzmaz godīga un cilvēcīga, tad tagad šī policija pārkāpj katru mēru. Vispirms katrā strādnieku
izrīkojuma policiju komandē tādos apmēros, ka dažreiz policistu skaits pārsniedz apmeklētāju skaitu.

I

»

A. Bļodnieks no vietas: «Tas tikai liecina, cik
jums ir maz apmeklētāju!») Ir bijuši gadījumi, kad
policisti bijuši piedzērušies, un kad par to aizrādīts iecirkņa priekšniekam un teikts, lai izsauc ārstu un sastāda, protokolu, viņš tomēr to nav darījis.
Tāds gadījums bija 21. janvārī Jēzus Baznīcas ielā
Nr. 3 (sauciens no vietas: «Tik svētā ielā!»)
ar 6. policijas iecirkņa priekšnieku. — Kādu laiku
sistemātiska parādība izrīkojumos bija pasu kontrole, kuras sekas bija vairāku desmitu strādnieku
aizvešana uz policijas iecirkni, izvārdzināšana, aizvešana uz politisko pārvaldi u. t. t. Bija ieviesusies ari izdzīšana no telpām, pie kam izdzīšanā
lietoja pat huligāniskus paņēmienus. Pat tad, kad

trepes bija ārkārtīgi pārpildītas, kad strādnieki nevarēja tik mudīgi tikt ārā no telpām, kā policija to
iedomājās, no otra gala strādniekus sāka sist, dzina
pāri citu strādnieku galvām tikai tāpēc, ka tie ne-

tika tik ātri ārā no telpām, kā to iedomājās policijas

ierēdņi.

I

S

Policija pagājušo svētdienu bija nogājusi

pat tik tālu, ka sapulcē, kurrunāja par Saeimu, par
senātu un viņa famoziem tulkojumiem, sāka lietot
varas līdzekļus, sāka strādniekus ar pipku palīdzību izdzīt no telpām, Tagad visu šo laiku mūsu pilsoniskie kungi centās stāstīt, ka (tiesas ir neatkarīgas, ka tiesas stāda likumus augstāk par visu, centās stāstīt par to, ka tiesas nav politisko partiju iespaidotas. Te nu izrādās, cik mūsu tiesas ir nevainīgas. Par to pašu tiesu, kas tagad pati atzīstas,
ka viņa tiek iespaidota, kas atzīstas, ka viņu mēģinājušas iespaidot politiskas partijas, atsevišķi ministri, par to pašu tiesu ...

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Balod, tieslietu resors ir jau mums garam. (A. Eglitis no vietas: «Nu, lai viņš izrunā visu uzreiz!»)
J. Balodis (turpina): Ja> es runāju par policiju,
tad man jārunā ari par to, kas šādos gadījumos notiek vēlāk. Un taisni, runājot par tiesu ...»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Bālod, es lūdzu padoties maniem rīkojumiem! Patlaban mūsu apspriešanā ir VII daļa — iekšlietu ministrija. (A. Eglitis no vietas: «Pašķir vienu lapaspusi uz priekšu un tad sāc!»)
J. Balodis (turpina): Ja policija tā rīkojas, _ tad
par to ir jārunā. Par to_tiesu,_par _kuru priekšsēdētājs man neļauj runāt, tāpatJaruņa, ka par to gadījumu, kad policija apmeklētājus vienkārši izdzen
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no telpām laukā. Un ja mani ierobežo, ja es nedrīkstu nosaukt faktus, tad šejienes rīcība ir tāda
pat, ka policijas rīcība.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Balod, es
saucu Jus pie kartības un ņemšu Jums vārdu, ja
Jus lietosiet tādus salīdzinājumus pret prezidiju.
J. Balodis (turpina): Kas attiecas uz pašu policijas rīcību pret jau apcietinātiem strādniekiem,
tad es galvena kārtā gribētu illustrēt ar dažiem
faktiem) kriminālpolicijas darbību vai politiskās
policijas
darbību.
Mums, strādniekiem, nav

noslēpums,

ka

politiskā

pārvaldē

apcietinātos

spīdzina. To zin katrs strādnieks, bet, saprotama
lieta, šos faktus ir ārkārtīgi grūti celt dienas gaisma. Ja 6. janvārī 4. iecirkņa policisti arestēja kādu strādnieku Freibeirgu, kurš 4. iecirknī tika piekauts tik tālu, ka viņš vairs nevarēja nostāvēt uz
kajam, tas ari pierāda to pašu. Politiskā pārvaldē
spīdzināts transporta strādnieks Irbe tik tālu, ka
viņš nav varējis runāt un seja bijusi sasista zili
melna, ko redzējusi viņa sieva, kas atnākusi uz satikšanos ar viņu. Par šo notikumu mēs rakstījām
sava laikrakstā «Darbs_ un Maize». Tas numurs
tika konfiscēts. Izmeklēšana nekāda netika ievadīta. Vienkārši mums aizbāž muti, lai nevarētu
par šiem notikumiem runāt. Vēl ir noteiktas ziņas,
ka ir spīdzināts kāds Kalniņš, kas arestēts tā saukta komunistu centrālkomitejas lietā. Šīs ziņas ir pilnīgi noteiktas un neapšaubāmas. Man liekas, ka ari
mušu pilsoniska tiesa jau ir atradusi dažos gadījumos, ka spīdzināšana notiek. Pirmais atklājums
bija ar Kita spīdzināšanu Daugavpils policijā. To
tiesa atzina, un attiecīgie politiskās policijas ierēdņi tika iniotiesati; p irmā instancē uz 6 mēnešiem. Bet
sodu velak izgrozīja tā, ka no sēdēšanas nekas neiznāca. Šis ir tikai viens tāds nejaušs gadījums,
kļad ir nākušas gaismā spīdzināšanas, kas notiek
policija, kas notiek galvenā kārtā politiskā policijā.
Šim pašam Kitam dedzinātas kājas ar sveces palīdzību; sacepinatas ta, ka yiņš vēl 6 mēnešus pēc
tam staigāja ar kruķiem. Šisfakts labi illustrē policijas rīcību, raksturodams šo policiju kā tādu.
Tāpat tas ir ari ar ārējo policiju. Ja viens otrs
pilsonis neticēja, ka strādnieki policijā tiek spīdzināti un piekauti, tad taisni Aspera lieta apstiprināja
šo faktu. Interesanta ir augstākās administrācijas
rīcība Aspera lieta. Policijas ārsts veselām nedēļām nevarēja izšķirties, vai tur notikusi sišana, vai
policists nositis Asperu, vai viņam slimība bijusi iedzimta. Tikai uz sabiedrības domas spiediena lietu
nenoklusēja, un formāli šie policisti tika nodoti tiesai.
Tas nav nekāds nejaušs gadījums. Tāda politika taisni tiek kultivēta. Ja atceramies 20. janvāra notikumu interpelacijas debates, tad ļoti labi
redzam, ka ne tik vien policija tur vainīga, bet vainīga taisni mantīgā pilsonība. Mantīgā pilsonība taču atzina, ka vajadzīgs piekaut strādniekus, ka tas,
ka strādnieki piekauti ar pipkām, vēl ir maz. Toreiz _dušīgafcieimi piekāvējieim izsniedza gratifikacifes,
un(tapec te ari ir tās dabīgās sekas, turpinājums tam,
ko pilsonība ieveda še Saeimā 20. janvāra notikumu
debates.
Pārejot tālāk pie aizsargiem, mums jājautā, kādam nolūkam pastāv aizsargu organizācija. Mēs
varam te atbildēt, ka aizsargu organizācija dibināta tas pašas politikas realizēšanai, ko pilsonība ir
uzsākusi visā frontē pret strādniecību. Viņa it labi
zin visu to izsūkšanas programu, ko tā sev nospraudusi un ko nevar realizēt bez noteiktiem, norūdītiem
papildu speķiem, kādi ir aizsargi. Viņi baidās uzticēties armijai; varbūt tā nebūs pietiekoši uzticīga,
lai apspiestu strādniecību. Lūk, tāpēc dibināta aiz-
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sargu organizācija. Tam tā domāta. Viens otrs,
varbūt, teiks, ka tas tā nav, ka aizsargi vajadzīgi
kā palīgi policijai zagļu ķeršanā uin sabiedriska miera uzturēšanā u. t. t. Bet ja tas tā ir, tad kam tiek
pirkti ložmetēji. Vai ari zagļu šaušanai? Man liekas, ka tie nekādā ziņā šim nolūkam nav domāti.
Tāpat nebūs vajadzīgs zagļu šaušanai aizsargiem
dibinātais lielgabalu fonds. (A. Eglitis m vietas:
«Lai zvirbuļus šautu!») — Laikam gan, pec Jūsu
domām. — Šai organizācijai ir daudz dziļāks pa-

mats; tā domāta kā fašistiska gvarde, kas realizēs

fašistiskās pilsonības plānus. Ja vērojam, kas notiek
aizsargu organizācijās, tad dabūjam apstiprinājumu,
ka tiešām viņa ir tāda gvarde. Agrākos gados
aizsargu organizācijā vēl bija dažādi elementi, bet

beidzamā laikā mēs to vairs neredzam. Aizvien
vairāk aizsargi tiek organizēti tikai šķiru karam.
Viņu organizācijā tiek aģitēts galvenā kārta pret
strādniekiem. Visi svārstīgie elementi un nemantīgās šķiras aizsargi tiek izspiesti no aizsargu organizācijas, tur paliek tiklai pārliecināti fašisti vārda tiešā nozīmē.

Par pašiem, aizsargiem, par viņu morālisko līmeni patiesībā Inav ko runāt. Tāpat kā visai kapitālistiskai iekārtai nav vairs_ ne kaut kādu ideālu
mērķu, nav vairs ne kaut kādas nakotoefs, tāpat
viņas šķiru organizācijām nav vairs ne kaut kādas
idejas kā vienkārši apspiest savus _ vergus un izdzerties, izkauties pašiem savā starpa. Ta ir raksturojama ari šī aizsargu organizācija- Ja mēs tikai gribētu reģistrēt visus tos faktus, tos cilvēku sašaušanas faktus, visus tos piedzeršanās, izkaušanas
faktus, tad tiešām šīs reģistrācijas grāmata droši
vien būtu tikpat bieza, kā viss valsts budžets. Ka
jau teicu, policijas un visas administrācijas uzdevums ir tikai viens — _kalpot mantīgai šķirai, realizēt katru šīs šķiras vēlēšanos; apspiest ar visiem
līdzekļiem strādniekus -— ta_s ir viņas galvenais uzdevums, viņas galvenais mērķis.
Vēl es gribētu pāris vārdos pakavēties pie
Bruno Kalpiņa citējuma. Bruno Kalniņš grib nostāties it kā šo vajāto strādnieku aizstāvja loma un
deklarē, ka lūk, viņi tam nevarot piekrist u. 1.t- Es
gribētu teikt, ka Bruno Kalniņš vispirms kapersona
un ari visa sociāldemokrātu partija ir ārkārtīgi
daudz šīs represijas veicinājuši, ir ārkārtīgi daudz
šīs represijas atbalstījuši. Ja pieejam pie visiem arestiem, pie visām vajāšanām, tadjau iepriekš redzam,
ka sociāldemokrātu presē pastāvīgi parādās pilnīgi
denuncējoši raksti pret šīm organizācijām, pret atsevišķām personām. Ja beidzamas dienas jau parādījās denunciācija pret atvaļināto karavīru biedrību,
pret atsevišķām viņas personām-, tad tagad redzam,
ka šīs denunciācijas ir jau nonākušas līdz. politiskai
pārvaldei, ka politiskā pārvalde nāk un artiste šoscilvēkus, un taisni itos, par kuriem rakstīts «Sociāldemokrātā»- (A. Veckalns no vietas: «Tas nav par
dienas kārtību!») — Šī ir praktiskā sakarība, un ta
tas ir viscaur. Ja policija kādu strādnieku arestē,
tad sociāldemokrāti tūlīt pasteidzas viņu izslēgt no
savām organizācijām. Lūk, nevis noskaidro, vai
strādnieks ir vainīgs, vai nav, bet ja reiz policija ir
uzdrošinājusies pret viņu uzsākt vajāšanu, tad katrā
ziņā vajadzīgs no viņa atsvabināties. Tādu gadījumu
ir ārkārtīgi .daudz. Es negribu viņus visus uzskaitīt,
bet no visiem šiem notikumiem var taisīt tādu slēdzienu, ka šo pašu administrativo vajāšanas politiku
ir pilnā mērā atbalstījuši ari sociāldemokrāti- (Sauciens pa kreisi.) Jūs. varat par šiem faktiem pārlie-

cināties.
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Mūsu frakcija nekādā ziņā šim varas budšetam
nevar piekrist. Mūsu frakcija tur par savu uzdevumu noskaidrot šo administrativās varas budžetu,
tur par savu uzdevumu parādīt strādniekiem {A.
Bļodnieks no vietas: «Melus!») šī varas budžeta būtību un dot viņiem vajadzīgo raksturojumu. Citu
raksturojumu mēs tam nevaram dot. Mēs nekādus
citus paņēmienus nevaram saredzēt, kā šo budžetu
izlietos, bet varam teikt droši, ka šobudžetu izlietos,
pret strādnieku šķiru. Tāpēc mēs balsosim pret šo

budžetu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

iVārds deputātam

Kallistratovam.
M. Kallistratovs

(vecticībnieks;

runā

krie-

viski. )*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Iekšlietu ministrijas
budžetā man īsumā jāuzkavējas pie viena šīs ministrijas departamenta, proti, — pašvaldības departamenta. Mūsu pašvaldības iestādes jaunajā demokrātijā vēl ir neizveidotas. Tās ir mantojums no
patvaldnieciskās iekārtais, un mūsu pienākums gan
būtu, ieslēdzot šeit ari demokrātiskās partijas un
viņu priekšstāvjus, šīs pašvaldības izveidot, jo demokrātiska iekārta taču nav domājama bez cik
necik izveidotām pašvaldībām tiklab pilsētās, kā
ari uz laukiem. Pēc pastāvošās ministriju iekārtas
un pašvaldību uzbūves iekšlietu ministrijai resp _.
viņas pašvaldības departamentam piekrīt augstākā
uzraudzība par vietējām pilsētu un lauku pašvaldībām. Tāpēc mums būtu tiesība gaidīt, ka šļs demokrātiskās vailsits demokrātiskā ministrija — tādai
viņai vajadzētu būt demokrātiskā valstī — un viņas
pašvaldības departaments rūpētos par jauno pašvaldības iestāžu izveidošanu. Bet ja paraugāmies šī
departamenta darbībā, tad redzam, ka viņa darbs
iziet nevis uz pašvaldību izveidošanu un stiprināšanu, bet gan stiprā mērā uz pašvaldību graušanu
un pašvaldības pamatprincipu satricināšanu. Pat
diezgan nepārprotami uzrakstītie likumi iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentā ar _ viņa instrukcijām pārvēršas par tādiem, kuros grūti saskatīt likumdevēja domas.
Likumdevējs vēlēšanu tiesību lietā _ ir nostājies
uz diezgan nepārprotamām un skaidrām domām:
visiem pagastu iedzīvotājiem ir vienādas vēlēšanu
tiesības, izņemot tos, kuri zaudējuši šīs savas tiesības.
Katram pilntiesīgam' pagasta iedzīvotājam ir tiesība
tapt ievēlētam savā pašvaldības iestādē. Tas ir nepārprotami skaidri pateikts likumā. Ari mūsu satversmē ir teikts, ka vēlēšanu tiesības nav ierobežojamas nevienam Latvijas pilsonim, kurš tās .nav
zaudējis uz tiesas sprieduma pamata. Tomēr šinī
loti skaidrā jautājumā pašvaldības departaments atrod, ka ne visus pagasta iedzīvotājus var ievēlēt
vietējā pašvaldībā. Pašvaldības departaments atrod, ka nevar ievēlēt pagasta padomē pagasta pašvaldības darbinieku, kaut ari tas nemaz nebūtu kiāds
atbildīgs darbinieks, bet tikai ziņnesis! Protams,
pašvaldības departaments šķiro ari ziņnešus pēc tā,
vai tie atbalsta tagadējo reakcionāro politisko kursu.
Pret tādiem nekādas represijas nenotiek- Turpretim tie, kas izrāda kaut kādu atklātu vai pusatklātu
piekrišanu strādniekiem pagasta padomē, vai iet ar
viņiem kopā, uz instrukcijas pamata tiek raidīti laukā no padomes sastāva. Ja ari ne uz instrukcijas
pamata, tad, mazākais, uz nepārprotamā cirkulāra
pamata šie pilntiesīgie pagasta pilsoņi tiek padarīti
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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par otras šķiras pilsoņiem, it kā viņiem nebūtu tiebet te viņam ir šķērslis —pilsētu pašvaldību saviesības but par pagasta padomes locekļiem. Personība, ka$ cenšas aizstāvēt vietējo pašvaldību intenīgas pārrunas ar pašvaldības departamenta
vadīreses. Tamdēļ ari iejaukšanās pilsētu pašvaldību
tajiem noskaidrojās, ka tiešām viņi Ir nostājušies
darba ir mazāka nekā tā bija agrāk.
uz tāda viedokļa un atzīst par nevēlamu, ka ziņneši
Lauku pašvaldībās stāvoklis ir pilnīgi pretējs.
tam paša laika ir pagasta padomes locekļi. Viņi neLauku pašvaldības pilnīgi nodotas administrativo ieslēpj ari to, ka ir devuši rīkojumu apriņķu valdēm
stāžu rīcībā, un te to veselīgo pašvaldības garu, kas
unlidz ar to caur apriņķu valdēm ari pagastu padovēl varētu izpausties vienā otrā pašvaldības iestādē,
mēm, ka ziņnesi nav atstājami pagasta padonoslāpē attiecīgās' administrativās iestādes, iekšliemes sastāva. Man pašlaik nav klāt noraktu ministrijas pašvaldības departaments un, teikšu,
sta kur Valmieras apriņķa valde savā rakstā
apriņķu valdes. Ari šīs iestādes nav vārda pilnā
ari
^
nepārprotami
pasaka: lūdzu, tāds
un tāds nozīmē pašvaldības iestādes. Viņas ir savā nospiekungs, — _ vai nu Kārlis Krastiņš, vai Zadošā vairumā administratīvas iestādes, jo šo valžu
riņš — izvēlaties vienu no diviem: vai nu papriekšsēdētāji taču ir pašvaldības departamenta ielieciet pagasta padomes loceklis, vai ziņnesis; ja parēdņi un, jāteic, paklausīgi ierēdņi, kas izpilda visas,
liekat padomes loceklis, tad atsakaities no ziņneša
kā likumīgās, tā nelikumīgās instrukcijas, kādas
amata. — Pilnīgi pretlikumīgs rīkojums, kas strikti
izdevis iekšlietu ministrijas pašvaldības departaun noteikti grib panākt mušu satversmes neievēroments; viņi pat pārspēj tās, uzmanīgi uzklausīdami
šanu: pilntiesīgiem pilsoņiem laupa viņu pilsoņu
visas tās vēlēšanās, kāda§ ir iekšlietu ministrijas
tiesības. Pašvaldības departaments šādu apriņķa
pašvaldības
departamentam,.
valdes rīkojumu attiecīgai pagasta padomei ne tikai
Blakus
šai
iestādei pastāv ari revīzijas komisija,
neatceļ, bet noteikti nostājas apriņķa valdes pusē,
bet apriņķu valžu ieceltie ierēdņi ir atraduši, ka revīatzīstot šādu rīkojumu par pareizu. Ir bijuši gazijas nav katrreiz vēlamas, un tamdēļ ari šīs iestādījumi, kad pašvaldības departaments ari pret skodes darbība, kas paredzēta likumā, ka viņai jāpārlotajiem ir izradījis tendenci, ka ari viņi nav vēlami pagasta padome, tādēļ ka viņi it kā jau esot rauga vietējās pašvaldības darbs, ar attiecīgajām
pagasta pašvaldības dienesta. Tamī pašā laikā viņi instrukcijām ierobežota tiktāl, ka šīs iestādes darbs
nevarot but pagasta padomes locekļi. Katrs lauku līdzinās nullei. Izdotās instrukcijas saista viņai kāpazinējs zin, ka uz jaukiem ir ļoti maz darbīgās jas un rokas; viņa nevar izdarīt revīzijas tur, kur
inteliģences, kas varētu strādāt grūto pašvaldības tās vajadzīgas. Kad bija jāizdara revizija kādā nedarbu. Ja nu tur ir kāds pašaizliedzīgs skolotājs, ciešami sliktā patversmē Valmieras apriņķī, tad revīzijas komisija to nevarēja izdarīt, tāpēc ka inkas grib strādāt pagasta pašvaldībā, tad pret to
strukcijā noteikts, ka tas izdarāms ar apriņķa valdes
vēršas pašvaldības departamenta represijas. Likupiekrišanu.
Protams, ka tāda revizija nav nekāda
ma nav gan noteikts, ka skolotājiem nebūtu tiesības revizija
jāizprasa iepriekš pašu revidējamo piekur
strādāt pagasta padomē, bet nāks laiks, kad to iz^
revīzijas komisijas darbība nevar
krišana.
Šāda
tulkos ta,_ ka skolotājiem jāatņem pilsoņu tiesības,
atklāt
pašvaldības
ļaunumus, un pārrauga iestādēm
ka viņi, tāpat kā ziņneši, nedrīkst (strādāt pagasta
no šādām revīzijas komisijām nav ko bīties.
pašvaldībā.
Šīs apriņķu valdes, pa pusei, vai vairāk kā par
Tālāk — nodokļu ietas. Nodokļu [likums ir
pusi
ir tapušas par birokrātiskām iestādēm, jo ieskaidrs un noteikts. Attiecīgā pašvaldības likumā
celtais apriņķa valdes priekšsēdētājs ir ne tikai līdzir pateikts, ka nodokļi! augstākās iniormas noteic
likums, bet šo normu apjomais pagastu pašvaldības runātājs, 'bet galvenais noteicējs valdē. lai gan pēc
?mūsu pašvaldības likuma gara viņam jābūt tikai valnoteic katra atsevišķa nodokļa augstumu. Nepārir
protami
pateikts, ka personas nodokli var uzlikt des sastāvdaļai. Bet te atkal ar iekšlietu ministrijas
mazākos apmēros, izsmeļot tanī pašā laikā citus, pašvaldības departamenta gādību ir izdarīts tas, ka
gandrīz vairumā ar maz izņēmumiem apriņķu valpiemēram zemes nodokļi. Likumā tas ir Skaidri padēs strādā tikai viens vai divi valdes locekļi; tie ir
teikts. Likumdevējs, izdodams Mkumu, nepārprovaldes priekšsēdētājs — ieceltais ministrijas ierēdnis
tami ir domājis, ka katra atsevišķa nodokļa augun, varbūt, viens no ievēlētiem valdes locekļiem.
stumu noteiks pagasta padome, rēķinoties ar vietēVisa
darbība ir šī ieceltā valdes locekļa rokās, un
jiem apstākļiem tā, kā tas būtu iespējams un derīgi.
Pašvaldības departaments resp. iekšlietu ministrija pārējie pievēlētie patiesībā nav nekādi pilntiesīgi
valdes locekļi. Šie pievēlētie atbrauc tikai uz sēdēm,
savā instrukcijā nosaka, ka nevar vis rīkoties ka
likum ā paredzēts, bet, pazeminot vienu no diviem paraksta protokolus un brauc atkal mājās. Prolielākiem nodokļiem, pazeminot personas- nodoklli, tams, ka šādos apstākļos pievēlētiem valdes locepar tikpat daudz jāpazemina ari zemes nodoklis. kļiem nav nozīmes. Protams, ir vairāki apriņķi ari
Latgalē, kur strādā viss sastāvs, bet ari tur, kur
Šāda rīcība ir pilnīgi pretēja likumam, bet instrukstrādā viss sastāvs, valdes priekšsēdētājam ar incija to nosaka.
strukciju dotas lielākas tiesības nekā pārējiem valnodokļiem,
bet
divi
Ne tikai attiecībā uz šiem
des locekļiem. Ievēlētie apriņķa valdes locekļi, īstie
ari citos jautājumos, kur iekšlietu ministrija atzīst,
tautas
vēlētie priekšstāvji ir padarīti par piedēkļiem
ka viņas ieskats nesaskan ar likumu, _ta izdod inpie
priekšsēdētāja,
kuri iebrauc tikai uz apriņķa valpilsētu
pašvaldīstrukcijas pretim likumam. Mūsu
des
um
viņu
darbam faktiski nav nekādas
sēdēm,
bas ir jau mazliet nostājušās uz patstāvīgākam kānozīmes.
Visu
darbu
ved iekšlietu ministrijas pašjām, un jāteic ar lielu gandarījumu, ka pilsētu pašdepartamenta
ieceltie kalpi.
valdības
valdībām ir izdevies radīt blakus iekšlietu ministripilnīgi
saprotams,
ka šinīs amatos netiek
Tas
ir
pilsētu
saun miestu
jai savu diezgan iespaidīgo
ievēlēts kurš katrs. Pirmkārt pārbauda nevis iecevienību ar viņas izpildu orgāniem. Pilsētas ir pratušas izveidot sev diezgan spēcīgu aizstāvi, un tam- ? lamā kandidāta zināšanas pašvaldības darbā, izglīdēļ attiecībā pret pilsētām ari iekšlietu ministrija urļ Lību, saprātu u. t. t., bet pirmkārt prasa, pie kādas
viņas pašvaldības departaments pedeja laika nav partijas viņš pieder. Ja ieceļamā persona ir zemnieku savienības vīrs, tad viņš ari m© vienkārša iskrlvairs spēruši tik agresīvus soļus kā agrāk- Ne tam?
departavēra uz ātru roku var kļūt par apriņķa valdes priekšdēļ, ka iekšlietu ministrija jeb_ pašvaldības
darba
;
sēdētāju, ja tik ir centīgs partijas vīrs un labs
pilsētu
pašvaldību
ments nevarētu iejaukties
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strādnieku ēdējs. Piemēram Valmieras apriņķa ldus
pagastā kāds darbvedis uzdienējis par apriņķa valdes priekšsēdētāju. Tas ir Līča kungs. Par apriņķa
valdes priekšsēdētāju viņš iecelts nevis tamdēļ, ka
bijis sapratīgs pagasta darbvedis, ka tā darbvedība
bijusi labā kārtībā; nē, nekas tamlīdzīgs tur nav bijis,
bet viņš ir dedzīgs zemnieku savienības vīrs, un
tagad viņš iecelts par apriņķa valdes priekšsēdētaju
Liepājas apriņķī. Protams, ka te ari redzama visa
viņa darbība. Viņš nav sagatavots šim darbam bet
^
to neviens ari neprasa. Prasa vienkārši paklausīgus,
pilda
prasa
iekšlietu
to, ko
uzticamus kalpus, kas
ministrijas pašvaldības departaments! un attiecīga
politiskā partija. Jāsaka, ja šāda apriņķu valžu
priekšsēdētāju izvēle: .turpināsies, tad nav izslēgts,
ka atkal radīsies kāds Melnalkšņa kunga pēctecis.
Ari Melnalkšņa kungs bija pakalpīgs; visiem kungiem. Viņš savā laikā bija viens no «labākiem» apriņķu valžu priekšsēdētājiem. Visās apspriedēs iekšlietu ministrijā viņš bija viens no tiem, kas kungiem
vislabāk patika. Melnalkšņa kungs prata uzstāties
apspriedēs ar apsveikšanas runām gan departamenta direktoriem, gan ministriem. Viņš nebija uz mutes kritis, viņa mēle bija diezgan lokana,_ viņš bija
viens no mīļākiem apriņķu valžu priekšsēdētājiem un
turējās (stingri savā vietā. Bet reiz tā kāja paslīdēja
drusku vairāk nekā citiem, un kad nu atklāti pierādījās tiesā, ka šis kungs ir līdzvainīgs pie apriņķa valdes līdzekļu izsaimniekošanas, pie prāva iztrūkuma
apriņķa valdes kasē, tad šim kungam bija jāiet. Bet,
bez šaubām, šādi gadījumi pie šādas apriņķu valžu
priekšsēdētāju izvēles nav izslēgti āri nākotne, um
mēs varbūt drīz vien lasīsim laikrakstos, ka viens
vai otrs apriņķa valdes priekšsēdētājs ir izdarījis atklātas nelikumības. Sevišķi tagad sēklas lietās, kur
lielas sumas staigā caur apriņķu kasēm un kur apriņķu valžu locekļiem ir liela teikšana; diezin, vai
ari pēc sēklas izdalīšanas netiks pierādīta viena otra
panama vienam vai otram apriņķa valdes priekšsēdētājam.
Šis apriņķu valdes, kādas tās ir tagad izveidotas ar likumu, ir nedemokrātiskas un ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta rīcību padarītas
vēl nedemokrātiskākas un * birokrātiskākas. Viss
tas, ko viena otra progresīvāka pagasta pašvaldība
gribētu realizēt, nav iespējams tamdēļ, ka apriņķa
valde šos labos pasākumus nobremzē. Viens no
svarīgākiem pagastu pašvaldības posteņiem, kā
mums visiem zināms, ir pagasta darbvedis. Ari šeit
pagastu darbvežu izvēlē liek darīts gluži tas pats,
kas pie reakcionāro apriņķu valžu priekšsēdētaju
izvēles- Ari šeit ir viskailākā šķiru politika, es teikšu pat: tiek pilnīgi un gandrīz vienīgi piemērota tikai partijas mēraukla. Skatās uz to, kadais partijas
piekritējs tu esi un, nnedod Dievs, ja esi kreisas partijas piekritējs; tad pagasta darbveža amatā tu ilgi nesēdēsi. Ir zināms viens gaidījums, kas nupat
noticis ar kādu mūsu partijas biedri Ķirsi Alojas pagastā, kurš strādājis šinī pagastā kā darbvedis jau
ilgāku laiku. Šim darbvedim ar _visadam, gan lielākām, gan mazākām revīzijām mēģināja pieradīt, ka
viņa darbvedībā ir kaut kas nekārtībā- No ta nekas
neiznāca, kaut gan revīzijas nāca kārtu kārtām.
Darbvedībā vienmēr viss bija kārtībā, nekādas nelikumības nevarēja pierādīt. Ari paši iedzīvotāji cienīja savu darbvedi, jo tas nebija algots algādzis, bet
nāca pretim ari pagasta trūcīgiem iedzīvotājiem., kuri parasti neatrod nekādu atbalstu pie pagastu darbvežiem, jo tie pa lielākai! daļai ir ļoti .reakcionāri.
Katrs no šiem trūcīgiem varēja griezties pie sava
darbveža, viņšuzrakstīja viņiem vai nu lūgumus, vai
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iesniegumus, deva padomus un visāda veida bija
palīdzīgs pagasta trūcīgiem iedzīvotājiem, kas nāca
pie viņa meklēt padomu. Savā darbā viņš bija taisns
pret katru iedzīvotāju, vai tas nāktu no vienas vai
otras aprindas slāņiem. Ka jauteicu, _šimdarbvedim
revīzijas nekādas nelikumības nevarēja pieradīt, un
tomēr šis darbvedis visādi tika terorizēts, nedodot viņam iespēju strādāt. Šo teroru izveda pagasta reakcionārās aprindas, un beigu beigas viņš bija spiests
aiziet no šī pagasta, nevarēdams vairs ar saviem
sabojātiem nerviem turpināt darbu šiaiiī pagasta. Ta,
no vienas puses, šo darbvedi terorizēja attiecīgais
iestādes un no otras puses pagasta iedzīvotāju reakcionārā daļa. Aiziedams labprātīgi no savas vietas, šis darbvedis meklēja vietu otrā pagasta. Ar
lielu balsu vairākumu viņu ievelēja par darbvedi
Jaunvāles pagastā, jo pazina viņu kā sapratīgu un
godīgu darbinieku. Neskatoties uz to, apriņķavalde
atrada par iespējamu šo pagasta padomes izvēli noraidīt un neapstiprināja Ķirsi pagasta darbveža amatā. Motivācija ir tā, ka Ķirsis nodarbojoties ar šķiru
politiku un šķiru naidu. Citu neko viņam pieradīt

nevarēja.
Šinī pašā apriņķa valdē ir ienākušas daudzas
sūdzības ari par citiem šī apriņķa darbvežiem, kuri
nebūt nav savu uzdevumu augstumos. No laikrakstu
ziņām visiem ir diezgan pazīstama lieta ar Dikļu
darbvedi Lazdiņu, kurš savā darbvedībā bija pielaidis tāduspaņēmienus, kādus nemēdz lietot visvienkāršākā iestādē. Viņš bija atradis par iespējamu kases grāmatā ne tikai izkasīt ierakstītos skaitļus,
bet kad vairākas reizes bija kasīts un _ bija palicis
tikai caurums, tad kases grāmatā uzlīmēti virsu ielāpi, uz kuriem atkal rakstīts un atkal kasīts- Beidzot šim kungam pierādīja ari citas nelikumības nodokļu iekasēšanā. Tomēr, neskatoties uz visu to,
šis kungs atrod lielu piekrišanu apriņķa valde. Ari
pēc tam, kad tiesa attaisnoja viņa apvainotājus, kurus šis kungs bija iesūdzējis un saucis pie atbildības
it kā par nepatiesu apvainošanu, kuri atklāti bija
izteikušies par viņa nelikumīgo un noziedzīgo darbību, tomēr šis kungs vēl šo baltu dienu_ sēž Dikļu
pagastā kā centīgs darbvedis no tagadējas reakcionārās pārraudzības iestādes viedokļa.
Šī pati apriņķa valde neatrada par iespējamu
apstiprināt vienu sociālistu par darbvedi tikai tadel,
ka viņš radot pagastā šķiru naidu, bet no otrais puses
nepiegriež nekādu vērību, ja viņas apriņķī _ ir tādi
darbveži kā, piemēram, Vilzēnu pagastā kāds Zariņš, par ko jau atklāti laikrakstos rakstīts, ka viņš
savā darba laikā bieži esot tik tālu piesūcies sīva,
ka nespējot vairs nekādu darbu darīt. Cilvēki sanākot pagastmājā nokārtot savas darīšanas, bet
darbveža kungs ir ļoti jautrāgara stāvoklī un nekādi
nevar -un nespēj izpildītsavus pienākumus. Kādu dienu kāds pilsonis uzaicinājis,lai taču viņšizpildot savus pienākumus, bet tad šis darbvedis, būdams labā
gara stāvoklī, pateicis, ka viņam' neesot laika, viņam
jāsitot sātani un jātrenkājot mērkaķi- To ir pateicis
pagasta darbvedis darba laikā par atbildi pagasta
iedzīvotājiem, kas griezušies pie darbveža kunga

noteiktās stundās, lai nokārtotu savas darīšanas.
Darbvedis pasaka, ka viņam nav laika: viņam jāsitot sātani un jātrenkājot mērkaķi. Šinī pagastā ir
gadījies ari diezgan jautrs valdes priekšsēdētājs, kas
ar šo darbvedi ir labi sapraties, un pagasta iedzīvotāji tikai noskatās, kā abi šie vīri darba laikā sit
sātanus un trenkā mērkaķus. Iedzīvotājiem bieži
jāatgriežas mājās un jānāk atkal citu reizi, kad «kungiem» varbūt būs citāds, miermīlīgāks gara stā-

voklis.
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Valmieras apriņķa valdē šādi darbveži ir lielā
cieņa, bet ne acu galā tur nevar ieredzēt progresīvi
noskaņotu darbvedi. Tādi vīri, kā Lazdiņš un Zariņš bauda vislielāko uzticību Valmieras' apriņķa
valdes priekšsēdētāja acīs.
Protams, atbildība par šādu darbību lielā mērā

un, es gribētu teikt, galvenā kārtā, krīt uz iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentu, kam taču būtu
jāraugās, lai šādi «sātanu sitēji un mērkaķu trenkātāji» darba laikā pagastos netiktu paturēti vietās.
Viņu vietās būtu jāieliek cilvēki, kas mazākais savas
iedzeršanas var sarīkot ārpus darba laika, bet ne
darba laikā, kad iedzīvotājiem jāsniedz vajadzīga
palīdzība, kad pagasta iedzīvotājiem ir tiesības griezties pie sava darbveža savās dažādās vajadzības.
Mūsu pagastu pašvaldībās nav kārtībā ari pagasta, grūtdieņu apgādāšana. Daudzas pagastu padomes ir noskaņotas pret viņiem nelabvēlīgi, nepiegriež nekādas vērības grūtdieņiem, kas ir tapuši
darba nespējīgi. Ja paskatāmies, kā rīkojas pār-

rauga iestādes — iekšlietu ministrija un apriņķu valdes ar saviem priekšsēdētājiem priekšgalā, tad jāatzīst, kla šīs pārrauga iestādes, kas ar savu acu vērienu aptver visas pašvaldības, visu valsts dzīvi, no
kurām mēs gaidām un mums ir tiesības gaidīt, lai
viņas nespējnieku apgādāšanas lietu nokārtotu un
pārraudzītu, nav savu uzdevumu augstumos. Mums
būtu tiesība prasīt, lai šīs iestādes_būtu ierosinātajās
pagastiem, norādītājas, kļūdu uzrādītajās, ka_ nevar
pielaist tik neciešami sliktus dzīvokļus nespējnieku
namos, kādi tagad bieži (sastopami pagastos, ka
nespējniekiem būtu jāuzlabo uzturas normas, ka jādod cilvēcīgāka dzīve šieim_ grūtdieņiem, kuri ir nostaigājuši savu mūžu grūtā darba un ne aiz savas
vainas tikuši par nespējniekiem vai, ka viņus pagastos sauc, par nabagiem. Mums būtu tiesības-prasīt
šādu uzraudzību, lai kāds rūpētos par šiem cilvēkiem, ka viņus labāki apgādātu. Bet velti to gaidīt.

Ne no pašvaldības departamenta puses, ne no apriņķu valžu puses tas nenāk. Nesen ari petīciju komisija bija spiesta sūtīt kādu no saviem locekļiem
uz vienu no visneeiešaimakos, apstākļos nostādītu
patversmi, kuru vairs nemaz nevar saukt par patversmi, kura vārda pilna nozīme vairs nav telpa,
bet pažobele, kurā neviens godīgs saimnieks neievietos pat savus lopus. Šinī patversme ir taisni kliedzoši apstākļi. Cilvēki ir griezušies pie visam iestādēm, pie apriņķa valdes, pie iekšlietu ministrijas,
pie visām iestādēm, kuras atraduši, un_ lūguši novērst šo necilvēcību. Tas ir tanī pagasta, kura darbojas tas slavenais darbvedis Lazdiņa kungs, par
kuru es šeit jauminēju. Tomēr neviena iestāde nevar
atrast par vajadzīgu novērst šo kliedzošo, brēcošo
netaisnību. Pārrauga iestādes te neka nedara; viņas
aizver acis un nedod nekādus norādījumus vietējam
pašvaldībām, kā šie neciešamie apstākli pagasta patversmē būtu jānovērš. Vairāki pagasti ir griezunorādījumiem,
šies pie iekšlietu ministrijas ar saviem
(savas padoViņi
ar jautājumiem', ko viņiem darīt.
nespējnieku
paaugstināt
lēmuši
mēs vairākkārtīgi
izpienākas
pabalstus
ka
izlēmuši,
Viņi
normas.
lēmumu,
iedzīvotajiem.
Šie
sniegt 10—15 pagasta
kuri "pieņemti vienbalsīgi, ari ar pilsoņu piekrišanu,
nāk apriņķa valdes caurskatīšana. Un jus_ domājat,
ka viņi dod norādījumus, kā labāki a_pgadat_ nespējlēmumus.
niekus ? Nē, apriņķa valde atceļ šādus
nePagasti
nespējnieku.
par
daudz
Pagastos esot
spējniekiem izdodot pārak daudz līdzekļu; vajagot
skaitu. Bet no
samazināt apgādājamo nespējnieku
nerūpējas.
par
to
kā lai šie cilvēki dzīvo,
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Tā rīkojas šīs iestādes, un ari tas pagastu valdes
un padomes, kas gribētu ar saviem mazajiem līdzekļiem cik necik cilvēcīgāki apgādāt nespējniekus,
bremzē pašvaldības departaments un birokrātiskas
apriņķu valdes. Lēmums par nespējnieku skaita
samazināšanu attiecas uz Bauņu un Burtnieku pagastiem, jo šinīs pagastos, par lielu uztraukumu melinīajiem vīriem', nākuši pie noteikšanas strādnieku
pārstāvji, kas grib pagasta nespējniekus labāki apjo apriņķa vaiae
gādāt. Tas viņiem nav iespējams,
pat tik tālu,
aizejot
lēmumus,
šādus
ignorē
vienkārši
skaita saka prasa līdz šim apgādājamo nespējnieku
tas sos
nespējnieks,
dzīvo
mazināšanu. No kā lai
vīrus neinteresē.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības' departaments
izteikties,
beidzamos divus gadus strādā, ja tā varētu
sim
pie klaušu laiku atpakaļievešanas Latvija. Līdz
pienākumi
dažādi
mums pastāvēja pagastu klaušas,
pagastu darbu veikšanai, ceļu labošanai, dazadu
būvmateriālu piegādāšanai un malkas pievesanai
darīja klausu kartība.
skolām To līdz šim parasti
un
visus
šos Latvijas paiekārta
Bet ari cariskajā
ka klausās nestu
priekšā,
nenāca
gadus
stāvēšanas
nekustamas mantas
ari bezzemnieki, tās sadalīja uz
izveidotai, kārtopašvaldību
īpašniekiem. Tagad
mav pareizi ka
atraduši,
ka
tas
tāji un uzraudzītāji
bezzemniekus. Kas
klaušām
no
šīm
atsvabināt
nevar
tas
3—4 gadus atpakaļ varbūt liktos nesaprotams,
reakcionāram
un
departamentam
tagad pašvaldības
izsaukta nepievaldēm ir it kiā dzīves
aortoku
klaušas ka pie
vispārējas
ciešamība t i ka jāieved
instrukciju
Dažādie
ari bezzemnieki.
tām āpieveik
" atrod, ka bezziemnieki, kas. tikko ar savu
abricētāji
hdz ar vecgrūto darbu var nopelnīt dienišķo maizi
Un
sadu mklausām.
saimniekiem- jāpievelk pie
ministrija
tTkcijuir izdevusi iekšlietu
Ptg™^
locekļus uz apspried
priekš sasaucot apriņķu valžu
pretsvaru
Tie, protams, savā vairākumā, ar mazu
ar
lielu balsu
priekšistāvju
io strādniecībai tur maz
ir atzinusi
instrukciju
ministrijas
vairākumuiekšlietu
vispārējas
ievest
Par iSTrīgu. atzinuši, ka vēlams atpakaļ izrādījās
gadus
3
kas
mums
Tas
Kusas'
liekas iespējams
neiesKams, tagad tiem kungiem
un klaušas pakāpeniski tiek .ievestas. ^
vietējo ^valdīšis uzskats sāk iesakņoties ari
Pneksa stāv
Te
man
darbiniekos».
bu «melnākos
pašvaldību
apriņķa
lēmums ko oieņēmusi Tukuma
«leksnodrukāts
lēmums
Sinieku konference. Šis
ka laikam saskanēs
tā
Vēstnesī»,
Sstrijas
ŽS^
mmeta konference.
ar lēmumu, kas tiešām pieņemts
no personīkas
izvairās
Tur teikts tā: «D personas,
iekasēt,
nevar
kuram
to
no
gā nodokļa nomaksas un
tikdarbiem
sabiedriskiem
pie
nodarbināt
atļauts
las
atpelnīts»
mēr kamēr maksājamais nodoklis
demokrātiskas pašir īsts demokrātisma zieds mūsu
varbūt pasi nebūtu
darbinieki
Pašvaldību
valdībās.
izdomājuši tik skaistu ideju, bet tā ir uzplaukusi un
departauzziedējusi iekšlietu ministrijas pašvaldības
"
departamenta
tikai
uztvēruši
mentā. Šie kungi ir.
pašvaldību
vēlēšanos, kāpēc ari Tukuma apriņķa
bijusi
vairākuma
darbinieku konference, kur. liekas,
nopersonīga
ka
klaušu laiku piekritēji, ir atzinusi,
bezbezzemnieki,
dokļa nemaksātāji - te domāti
'
liekami pie
darbnieki — ja nespēj samaksāt nodokli,
sabiedriskiem darbiem, lai atstrādā. Te grib atjaukas grib uznot vergu laikus, un to dara tie kungi,
grib izpildīt
departamentu,
kas
klausīt pašvaldības
viņa gribu.
pateikt to
Ar šīm īsām piezīmēm es tikai gribēju
pilsēdošai
demokrātiskai
augstā
namā
jautāt
še
un
sonībai vai drīkst aiziet tik tālu demokrātiskas ie-
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kārtas graušanā. Vai reiz mēs nenonaksim pie tāda
stāvokļa, ka ar šādu rīcību, ar šādu uzraudzību, ar
klaušu kārtības ievešanu mēs pašvaldības, neniovedīsiim pie galīga sabrukuma, kad nebūs vairs neviena
godīga cilvēka, kas gribēs strādāt lauku pašvaldības
— viņi bēgs, jo apriņķa pašvaldība piespiež viņus
darīt to, ko viens godīgs, demokrātiski domājošs pilsonis nevar izpildīt. Jo, ja šīs instrukcijas par piespiestām klaušām,, par klaušu laiku atgriešanu Latvijā, par piespiedu verdzināšanu, ja viss tas bus
jāizved mūsu vietējiem pašvaldības darbiniekiem, ja
viņi šo darbu gribēs strādāt pēc labākās sirdsapziņas,
tad tie pašvaldību darbinieki, kuri pašaizliedzīgi ir
gājuši darbā un strādājuši bez kādas atlīdzības, aiz^
bēgs no šī darba un atstās šo darbu tiem, kas darbā
sit velniņus. Ja jūs, kungi no labā spārna, ejat šo
ceļu, tad tas mums nav brīnums; bet es brīdinu demokrātiskā centra kungus, kuri sakās runājam demokrātisma vārdā, lai viņi apdomā, pa kādu ceļu viņi
iet, un ka ejot to ceļu. pa kuru iet zemnieku (savienība, jūs nesasniegsat to, ko jūs, mazākais vārdos,
solāties.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Mīlbergam.

Vārds

deputātam
-

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Noklausoties vairākus
iepriekšējos runātājus un salīdzinot tagadējā iekšlietu ministra darbību ar tā iekšlietu ministra darbību, kurš rīkojās kreisās valdības laikā, bez šaubām,
^
drošības
mums jāatzīst, ka valstī radusies lielāka
sajūta, lielāka stabilitāte, un tas jau ir nopelns tagaopozīcija nešaubām,
dējai
valdībai.
Bez
ja
nemēģinātu
viņa
neka
būtu
opozīcija,
ja
viņa
nemēģinātu
atrast
kādas
teikt,
ēnas puses ari iekšlietu ministrijā, sakarā ar šīs ministrijas budžeta apspriešanu. Mēs, jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku partija, piederam pie pozīcijas, bet
tomēr ari mums jāaizrāda uz vienu otru, varbūt,
kļūdu un nepilnību iekšlietu resorā, ko ministra kungs
pa daļai jau apsolījis ievērot un ko ari es šeit pastrīpoju, cerēdams, ka tās piezīmes, ko izteikšu, tiks
ievērotas.
Vispirms no vairākām pusēm aizrāda
uz nevēlamo parādību, ka apriņķu priekšnieki un citas atbildīgās personas, kuras pieņem darbiniekus
policijā, ne visur un ne vienmēr ievērojot bijušo brīvības cīnītāju-karavīru priekšrocības. Jau vairākkārt šeit Saeimā ir uzsvērts, ka pie uzņemšanas, darbā savās iestādēs un citos resoros ar vienādam darba spējām katrā ziņā priekšrocība dodama brīvības
cīnītājiem. Es ticu un paļaujos, ka turpmāk iekšlietu resora vadība to pārrunās ar sev padoto administratīvo priekšniecību un vēl lieku reizi aizrādīs
viņiem uz šo parādību.
Mūsu frakcijai beidzamā laikā ir ienākušas diezgan daudzas sūdzības no pagastiem, ka revīzijas komisijas, kuras izsūta iekšlietu ministrijaspašvaldības
departaments, ne ikreizes izsmeļoši izmeklējot visus
apstākļus, bet ka dažkārt šī izmeklēšana esoļ diezgan pavirša. (Sauciens'pa kreisi': «Noslēpj galus!»)
Uz šo parādību es esmu aizrādījis, lai ari ministra
kungs dotu savus norādījumus pašvaldības departamentam, ka tiem darbiniekiem, kas izbrauc uz Vietām pārbaudīt dažādas sūdzības, būtu jāievēro lielākā mērā vietējo iedzīvotāju izteicieni, nav jāapmierinās tikai ar oficiālās pagasta valdes valodu, oficiālo
personu atsauksmi, bet lielā mērā jānopratina ari
tie, kas sūdzības iesnieguši. Ar to mazinātos viens
otrs rūgtums, kas izskan presē un tanīs_ vēstulēs, ko
saņem deputāti. Tad ari opozīcijai nebūtu tik daudz
šķēpu jālauž ap iekšlietu ministriju.
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Vēl jāaizrāda uz tām sūdzībām, kas ienāk sakara
ar pagastu robežu noapalošanu, robežu grozīšanu.
Izrādās, ka ari tur ne visur un ne vienmēr pašvaldības departaments ievēro iedzīvotāju vairākuma domas un intereses. Tāpat tiek aizrādīts, ka dažas
vietās, sevišķi tur, kur tuvojas 'pašvaldību vēlēšanas,
kur paredzamas asas debates, sīvas cīņas vienā vai
otrā sapulcē, — policisti bieži vien izvairoties no
šo sapulču apmeklēšanas, bet sūtot uz turienes vietējos aizsargus. Man personīgi ir ienācis kāds paziņojums no Mazsalacas, ka tur vairākos gadījumos
policists aizejot pavisam kaut kur citur un sūtot savā
vietā aizsargus uzturēt kārtību sapulcēs.
Tās būtu īsas piezīmes par to, par ko mūsu frakcija jau ir informējusi iekšlietu ministri personīgi.
Mēs ticam, ka iekšlietu ministris turpmāk piegriezīs
tam vērību.
Otrs jautājums ir par aizsargiem. Nav gandrīz
neviena galējo kreiso likumprojekta vai likuma ierosinājuma, nepaiet gandrīz neviena sēde un neviena
runa, kur kreisai pusei un sevišķi galējiem kreisajiem nedurtos acīs mūsu aizsargi. Tas spiež mus
uz diezgan daudz pārdomām., jo tas lieku reizi pastrīpo mūsu aizsargu vajadzību. Ja aizsargi nebūtu
vajadzīgi, tad droši vien tā pretvalstiska puse ta
neuztrauktos un nezākātos par katru sīkumiņu aizsargu lietās. Ja te, piemēram, aizrādīja, ka aizsargi kādreiz iedzerot, taisot skandālus, kaujoties, tad,
man kungi, jāaizrāda, cik tad vakar bija tālu, kur
nedzēris cilvēks tikko nenāca ar otru kauties. Ja
salīdzinām to aizsargu procentu, kas pienākti dzeršanā, trokšņošanā un nekārtībās, ar pārējo pilsoņu
procentu, ko policija pieķērusi dzeršanā un skandālu
rīkošanā, tad izrādās,.ka aizsargu procents ir septiņas reizes mazāks nekā pārējo pilsoņu procents nekārtību rīkošanā. Ari jūsu pašu rindās, mani kungi,
mēs atradīsim vienu otru, kurš taisa desmit reizes
lielākus skandālus melkā mūsu aizsargi. Ja ir kāda
organizācija, kuras locekļu skaits sniedzas desmitos
tūkstošos, tad vienmēr atradīsies šinī lielā organizācijā atsevišķas personas, kas pielaidīs dažādus
pārkāpumus. Tā tas ir valsts ierēdņos, tā tas ir policijā, armijā un kurā katrā citā biedrībā vai organizācijā. Gribēt lai aizsargi būtu tādi dievi, kuriem
nevarētu pierakstīt kā grēku ne vismazāko niecinu,
ir aplami. To var teikt tikai tie cilvēki, kam aizsargi nepatīk, kas vēlas, lai aizsargu nebūtu. Aizsargi ir brīvprātīga armijas rezerve. . Ja mums ir
aizsargi, tad tas ir labi. Pateicoties aizsargiem, rodas iespēja saīsināt kara dienesta laiku. (Sauciens
pa kreisi; «Nu, nu!») Somijā un Igaunija, kur aizsargi ir labāki nostādīti nekā pie mums, kara dienesta laiks ir saīsināts uz vienu gadu. Tas ir bijis
iespējams tikai pateicoties aizsargiem- Ari mēs. pilsoņi, nācām jums pretim un, pateicoties aizsargu rezervei, saīsinājām kara diejiesta laiku, mēģinot samazināt izdevumu budžetu valsts aizsardzībai. Jau
"
tas ir liels aizsargu nopelns, ka, pateicoties viņiem,
mums ir dota iespēja samazināt armijas budžetu.

Neaizmirstiet, ka tikmēr, kamēr visās malās notiek bruņošanās, kamēr mūs apdraud, mēs nedrīkstam pielaist strausa politiku: iebāzt galvu smiltīs
un teikt, lai dara ar mums, ko grib; mums vajadzīgas
nopietnas armijas rezerves, nopietna apmācība.
Tas būs vajadzīgs sevišķi tad. kad ievedīsim saīsinātu kara dienesta laiku. Vienā gadā mēs nespēsim
armijā jaunekļus pienācīgi sagatavot valsts aizsardzībai. Aizsargos katrs jauneklis var atrast zināmu
apmācību, jo pirms iestāšanās dienestā un aripēc
kara dienesta aizsargos var papildināt un atkārtot
iegūtās zināšanas. Ja mums nebūtu aizsargu, varbūt
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zīstat (starpsaucieni)! Mūsu aizsargu organizācijā
ir tikai 25 algotas personas. Visi pārējie aizsargi ir
brīvprātīgie. Visas sumas tiek lietderīgi izlietotas
ieročiem, lietderīgi izlietotas audzināšanas apmācībai. Tas viss tādā kārtā palīdz mums sašaurināt
izdevumus, kas būtu jāpieliek armijas budžetā, jo
visi tie ieroči, kurus iegādā aizsargi nāk mūsu valsts
aizsardzībai par labu, tie nav vairs jāiegādājasarmijai.

vel intensīvāk, lai tādā kārtā mēs pilnīgi varētu atsvabināties no rezervistu apmācības unlīdz ar (to samazināt bruņošanas izdevumus.
Pārmet, ka aizsargu budžets esot Joti liels un
ka tas katru gadu pieaugot. Mazliet tas pieaug gan.
Es varu pateikt, kā tas pieaug. 1927.(28. budžeta gaTā tad, ja mēs tiešāmgribam būt noteikti demokrāda aizsargu budžets bija 223.000 latu liels. 1928./29.
gadā — 258.000 latu un šogad — 313.000 latu liels. ti, jamēs gribam, lai mūsu valsts pastāvētu, ja mēs
Bet ja ievērojam to apstākli, ka pat tādās valstīs, gribam ievērot tos mūsu valsts pamatlikumus, kurus
jūs redzat te uz Saeimas sienām savu .acu priekšā,
kur drošība ir lielāka nekā pie mums, aizsargiem iztad vajadzīga kā policija, tā ari aizsargi Bez aizdod daudz vairāk, tad jāatzīst, ka mūsu aizsargu busargiem mēs būsim nespēcīgi pretoties tām graujodžets ir samērā mazs. Igaunijā aizsargiem izdod
635.000 kronas, mūsu naudā — 900.000 latu gadā. šām tendencēm, kas par svešu naudu tiek iepotētas
Tā tad Igaunijā ir trīsreiz lielāks aizsargu budžets. Latvijā, lai sagrautu Latvijas likumīgo iekārtu. ToIgaunija pie tā ir nonākusi tāpēc, ka tur vēl loti labi mēr man jāaizrāda: ja aizsargi vēl līdz šim pilnīgi
nestāv sava uzdevuma augstumos, tad tā nav pašu
atceras komunistu puču, kas gribēja iznīcināt Igauaizsargu, bet jūsu vaina, jo jūs aizsargus provocējat.
niju, iznīcināt un sagraut Igaunijas demokrātisko ieaizsargi
kārtu. Ari mums
ir nevis kādi fašisti, bet Diemžēl, aizsargos ir jau iekļuvuši daži elementi, ķas
ar nolūku mēģina viņus diskreditēt, lai tad būtu iedemokrātijas sargi, patiesas demokrātijas sargi pret
tiem fašistiem no otra gala, pret tiem sarkanajiem spēja viņus nozākāt un nopelt. _ Aizsargi bija sava
laikā policijas palīgspēks, palīdzēdami izskaust banfašistiem, kuri grib demokrātijai uzspiest savu . reižimu (starpsaucieni). Jūs ļoti labi zināt aizsargu dītismu, ķas te valdīja. Tagad aizsargi ir pieauguši
par lielu stipru organizāciju, kurai ir nozīme ne tikai
personālo sastāvu, jūs zināt, ka aizsargi komplektajās inio visām sabiedrības aprindām, un ja jūs tagad iekšējo nemieru gadījumos, bet ari cīņā pret ārējo
brīnāties, ka vienu otru aizsargos neuzņemot — ienaidnieku. Tāpēc jāvēlas, lai aizsargu organizācija
kas tad jums tur ko brīnēties? Ko tādi ļaudis grib augtu un stiprinātos, lai aizsargu organizācija vēl
meklēt aizsargos — tie jūsu draugi (rāda pa kreisi), ciešāk tiktu saistīta ar mūsu armiju — ar kara mikuri neatzīst Latvijas valsti, kuri neatzīst Latvijas nistriju. Tad mums nebūs tādu uzbrukumu, nelbus
iekārtu, kuri Latvijā neko neatzīst? Sakait, ko viņi vietas tiem, .provocējošiem rakstiem, kas parādās
laikrakstos pret aizsargu organizācijām. Jāatzīst,
grib aizsargos meklēt. Ko viņi grib sargāt? Vai
aizsargos?
Bez
ka
iekšlietu ministrija ir centusies darīt visu, ko ir
tādi grib nākt ar slepeniem nolūkiem
_
šaubām, tādiem jāparāda durvis! Mums jāgādā, lai varējusi, un, ievērojot ministra doto solījumu, mēs
aizsargu organizācijas būtu stipras, nevis lai viņas balsosim par iekšlietu ministrijas budžetu. (Sauciens pa kreisi: «Saprotama lieta!»)
iznīcinātu, līdz ar ko tiks iznīcināta ari Latvija.
Te jūs vēl nesen iesniedzāt divus, trīs likumu iePriekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vēla (laika
rosinājumus ar ļoti jaukiem solījumiem, bet jūs pradēl prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
sījāt, lai līdzekļus šo likumu realizēšanai ņemot no Pieņemts. — Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pec
policijas, no armijās, no aizsargiem- Bet, kungi,
dienas ar jau izsludināto dienas kārtību.
jums pašiem ir vajadzīga policija, pašiejnjums vaSēde slēgta.
jadzīgi aizsargi un armija, kas_ jūs aizstāvētu un jus
sargātu. Jums daudz kas vēl vajadzīgs, ko jus neat(Slēgta pīkst. 1.25 dienā.)
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dienas kartības 33. punktu likt 2. vietā.

Vārds deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība) : Qoda_tie
deputātu kungi! 33. dienas kārtības punkts ir pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem un kredītiem
no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotajiem- Lieta
- tā, ka Saeima savā laikā atvēlēja 1.000.000 latu pieIII sesijas 10. sēde 1929. gada 26. aprilī
maksas mākslīgo mēslu iegādāšanai. No Šīs sumas
ar Saeimias lēmumu tika piešķirti Latgalei,
75%
(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)
pārējie 25% — pārējai Latvijas daļai. Šie 75%
bet
a t u r s.
vai 750.000 latu pēc zemkopības ministrijas ieskatiem
1. Dienas kārtības grozīšana
..
IS
būs par daudz, un ari es personīgi uzskatu,
Latgalei
A. Alberings (zemnieku savienība)
320
Latgale pie mākslīgo mēslu iepirkšanas
ka
šo
sumu
V. Firkss (vācu-baltiešu partija). .'....'
320
nepatērēs. Bet tai pašā laikā ir vēl liela prasība pec
2. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam
321
lopbarības. Visi lopu īpašnieki, kam liels lopbarības
3. Juridiskās komisijas priekšlikums — riodot tai izskatīšato vēl nav Isaņēmuši pietiekošā daudzumā
trūkums,
nai noteikumus par ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivnepacietību
gaida, kad varēs to saņemt, bet
un
ar
niocībai, plostošanai un koku pludināšanai (pieņem) . 321
jau
ir izdotas līdz 1. aprilim, tā ka
attiecīgās
sumas
4. Likumprojektu atdošana atpakaļ valdībai
321
ministrija
neko
nevar
līdzēt. Sevišķi daudz lopba5. Likumprojekta nodošana komisijai ;
322
pieprasījumu
rības
ienāk
no Lubānas apgabala. Lai
6. Deputāta L. Laicena u. c. iesniegtais likumprojekts par
kaut
cik
nāktu
pretim,
ir iesniegts Saeimai šis pāragrārās reformas aizsardzību (noraida) :
grozījums
likumā
un
nodots
budžeta komisijai. BuL. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) .....
322
džeta komisija tagad liek priekšā izsniegt zināmu
7. Deputāta F. Cielēna u. c. iesniegtais priekšlikums — uzsumu kā piemaksu, iegādājoties lopbarību. Man liedot ministru kabinetam divu-nedēļu laikā likt priekšā
kas,
ka šis likumprojekts nekādas garas_ debates_ neSaeimai apstiprināšanai vēl neapstiprinātos senatorus
Tas ir budžeta komisijā pārrunāts, un tapec
prasīs.
(pieņem pārlabotā veidā):
pieņemt manu priekšlikumu. Ja likumu taes
lūdzu
F, Cielens (sociāldemokrāts)
327
323,
gad nepieņems, tad vēlāk tam nebūs nozīmes. Ta
J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
. 323
tad
viens ņo diviem: vai nu piemaksas izsniedzamas
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . 323
tūlīt,
vai nemaz, jo vasarā tām nebūs nozīmes.
R. Dukurs (sociāldemokrāts) . . .....
324
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Agrarpolitikas koA. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . . 325
misijas uzdevumā referents V. Firkss liek priekšā
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
M. Abuls (nacionālais bloks)
E. Radziņš (sociāldemokrāts)-.

8.

. . . . '. . . . 325
. 326

. 327
Pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem un kredītiem
no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem (pieņem

steidzamības kārtībā:

V. Gulbis, referents

.

-

328,330,331

likumprojektu par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīpacelt dienas kārtībā kā 3. dienas kartības
punktu.
šanu viensētās

Deputāti Nikolajs Kalniņš, V. Bastjānis u. c. liek
priekšā
dienas kārtības 4., 13, 26., 25. un
cauri kā 21, 3., 4., 5. un 6. punktus.

A. Briedis, referents

332
R.'Dukurs (sociāldemokrāts) . ..........
.
328
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) '330
St. Ivbulis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) .

. .

29. punktus skatīt

Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Alberinga

u. c. iesniegtais priekšlikums —
dienas kārtības 33. punktu likt 2. vietā.

331
331

Lūdzu pacelties tos,, kas ir par šo priekšlikumu.
Acimredzot vairākums. Deputāta Alberinga u- c.
9.
iesniegtais priekšlikums pieņemts. Pēc šī priekšlikuma pieņemšanas deputāts Firkss ir ar mieru savu
K. Eliass (sociāldemokrāts)
338
priekšlikumu grozīt tādā veidā, ka likumu par KulA. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists)
345
dīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās likt
K. Balodis (darba savienība)
352
dienas kārtībā kā 4. punktu, 1. i. pēc preses likuma.
10. Nākošā sēde
356
— Vārds deputātam Firksam.
V- Firkss (vācu baltiešu partija): Augsti_ godāPriekšsēdētājs P- Kalniņš: Saeimas sēde atsapulce! Mūsu Kurzemes brīvciemu apstākli ne
tā
klāta.
tikai saimnieciskā, bet ari tiesiskā ziņā ir nonākuši
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam turgandrīz, varētu teikt, cbaotiskā stāvoklī. Jau vairapināsies jau .agrāk izsludinātā dienas kārtība, pakus gadus brīvciemu iedzīvotāji gaida, uz likumu, kas
pildināta ar likumu par Krustpils pilsētas administravarētu viņus glābt no saimnieciskas katastrofas. Ja
tīvām robežām, Saeimas dieputatu lietu izmeklēšanas šinī pavasarī mēs neuzsāksim mērniecības priekškomisijas atzinumu, pārgrozījumu likumā par valsts
darbus, tad atkal uz veselu gadu ir jāatliek šo brīvpabalstiem un kredītiem no plūdiem un neražas cieciemu sadalīšana viensētās. Tāpēc es agrarkomisitušiem iedzīvotājiem un Saeimas kārtības ruļļa pārias vārdā lieku priekšā likumu par Kuldīgas apriņķa
grozījumu.
brīvciemusadalīšanu viensētās skatīt cauri tūlīt pec
Pie dienas kārtības iesniegti vairāki priekšlikunreses likuma,pieņemotto kā 3.—tagad kā 4.—dienas
mi. Vispirms pašvaldības komisijas uzdevumā dekārtības punkrti . Šis likums ir īss un nesarežģīts,un
putāts P. Ulpe liek priekšā
daudz laika mums nielaizņemis. Tāpēc agrarkomisijas
vārdā lūdzu pieņemt šo priekšlikumunodot pašvaldības komisijai apspriešanai Saeimas plenārsēdes dienas kārtībā esošo likumu par pasta satiksmi, ? t. i.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Cielens,
dienas kārtības 6. punktu.
M. Rozentāls, A. Veckalns u. c. ar vajadzīgo parakLieku šo priekšlikumu uz balsošanu, Lūdzu pastu skaitu iesnieguši priekšlikumu —
celties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
likumprojektu par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās likt kā 3. dienas kārtības punktu
Nav. Šis priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Tālāk zemnieku savienības frakcijas vārdā deputāts
. Deputāts Firkss, pēc deputāta Alberinga u. c.
A. Alberings liek priekšā
iesniegtā priekšlikuma pieņemšanas, ir ar mieru saJ. Trasuns (progresīvā tautas apvienība)
Pārgrozījums preses likumā (pirmā lasījuma turpinājums!:
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija) 332
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vu priekšlikumu grozīt šādā veidā: dienas kārtības
29. punktu — likumu par Kuldīgas apriņķa brīvciemu
sadalīšanu viensētās — skatīt cauri kā 4. dienas kārtības punktu; deputāti F. Cielens u. c. liek priekšā
atjaunot deputāta Firksa priekšlikumu agrākā redakcija, proti — apspriest šo likumu kā 3. dienas kārtības punktu. Vispirms nāks nobalsošanā deputātu
Cielēna, Rozentāla u. c. iesniegtais priekšlikums. Ja
to noraidīs, tad nāks nobalsošanā deputāta Firksa
priekšlikums; ja deputātu Cielēna, Rozentāla u. c.
iesniegto priekšlikumu pieņems, deputāta Firksa
priekšlikums atkritīs. — Lieku uz balsošanu deputātu Cielēna, Rozentāla u. c. iesniegto priekšlikumu
likumu par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās skatīt cauri kā 3. dienas kārtības punktu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 52 balsis. Šispriekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Firksa priekšlikums —
likumu par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās skatīt cauiri kā 4. dienas kārtibas punktu.

1

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Firksa
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
deputāta Firksa priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Par deputāta Firksa priekšlikumu nodotas 50
balsis, pret to nav nodota neviena balss, atturējušies
30. Deputāta Firksa priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Nikolaja Kalniņa, Rozentāla,
Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums—
dienas .kārtības 4., 13., 26., 25. un 29. punktus skatīt cauri kā 2., 3., 4., 5. un 6. dienas kārtības punktus.

Vai priekšlikuma iesniedzēji būtu ar mieru pārlabot to tā: ... skatīt cauri kā 3., 5., 6., 7. un 8. dienas kārtības punktus? — Lieku šo priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šopriekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par šo priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret — 51
balss. Tas noraidīts. — Vairāk nekādu iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība ar pieņemtiem pārgrozījumiem pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Deputāts A. Kviesis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu uz vienu nedēju, skaitot no š. g. 1. maija,
braucienam uz ārzemēm. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts.
Juridiskā komisija lūdz likt priekšā Saeimas plenārsēdei — noteikumus par ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un koku pludinašanai, kas ar Saeimas š. g. 16. aprīļa plenārsēdes lēmumu nodoti tirdzniecības um rūpniecības komisijai,
nodot ari juridiskai komisijai izskatīšanai. Vardu
pie šī priekšlikuma neviens neveļas? Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Juridiskas
komisijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Ministru kabinets lūdz izsniegt viņam atpakaļ
sekojošus likumprojektus: 1) par zemes atsavināšanu ceļu jaunbūvēm um ceļu virzienu izlabošanai Mežmuižas, Teteles, Kalētu, Užavas, Ēveles, Bauskas un
Islicas pagastos, kas piesūtīts Saeimai pagājuša gada
12. decembrī; 2) par zemes atsavināšanu ceļu jaunbūvēm un ceļu virzienu izlalbošanai_ Švārdes, Rucavas un Burtnieku pagastos, ,kaspiesūtīts Saeimaiš. g.
2. februārī, un 3) par zemes atsavināšanu ValmierasMatīšu šosejas jaunbūveiBauņu pagastā, kas piesuKrSjumā

Saeimas stenografiskā
laukums

birojā, Rīga, Saeimas
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tīts Saeimai š. g. 21. februārī. Minētie likumprojekti savā laikā nodoti juridiskai komisijai izskatīšanai.
Juridiskai komisijai nav iebildumu pret šo likumprojektu atdošanu atpakaļ ministru kabinetam. Vai augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav.
Šie likumprojekti atdoti atpakaļ valdībai.
Ministru kabinets piesūtījis 1928. gada 22. septembrī Briselē parakstīto beļģu protokolu par papildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēterburgas
starptautiskai telegrāfa konvencijai pievienotā starptautiskā dienesta reglamentā. Prezidijs liek priekšā
nodot šo protokolu ārlietu komisijai. Iebildumu nav ?
Tas nodots ārlietu komisijai.
Deputāti Linards Laicens, 0. Jankus, J. Balodis, E. Miezis un J. Zlaugotnis-Cukurs iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
dību

. Agrārreformas aizsardzības likums.
Ņemot vērā bijušās.muižnieku kārtas piederīgo neatlaigan sūdzoties, par agrārreformu Latvijas tiesās, gan

Tautu savienībā, ar ko nemitīgi apdraudētas Latvijas nemantīgās zemniecības zemes, agrārreformas neaizskaramība nodrošināma sekojošā kārtā:
1. Pārtraukta uz mūžīgiem laikiem jebkādu sūdzību
pieņemšana vai pielaišana no bijušiem muižniekiem lie _tas, kas
saistās ar agrārreformas izvešanu, kādā veidā un kādās iestādēs šīs sūdzības ari netiktu iesniegtas.
Piezīme. Līdz šim iesniegtās līdzīgās sūdzības skaitās
par anulētām.
2. Tie bijušie muižnieki, vai ari pārējie Latvijas pjlsoņi.
kuri šādā vai citādā ceļā mēģinātu aizskart un apdraudēt agrārreformu bijušai muižniecībai — baronībai par labu, pasludināmi par Latvijas darba tautas ienaidniekiem un izdzenami
no Latvijas.
Piezīme. Šinī panta paredzēto noziegumu izdarītāji,
ja viņi neatstātu Latvijas robežas vai patvarīgi
atgrieztos, turami stingrā izolācijā.
3. Šis likums stājas spēkā air viņa izsludināšanas die-

nu-

Linards Laicens, Osk. Jankus, J. Balodis,

E. Miezis, J. Zlaugotnis-Cukurs. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Neskatoties uz to, ka centrs ir iesniedzis sīku agrārās reformas likuma pārgrozījuma projektu, neskatoties uz to, ka sociāldemokrātu frakcija bija iesniegusi pieprasījumu par senāta lēmumu agrārās reformas lietā, neskatoties ne ņz .neko, mums_katru dienu
jādzird, ka agrārās reformas apdraudēšana nebūt
nav mitējusēs, bet vienmēr vēl turpinās. Piemēram,
šodien vēl lasām avīzēs, ka ministru kabinetā un citur vēl joprojām runā, ka landesvēristiem zemi tomēr
došot. Tā tad visi tie projekti, visatā lāpīšanas, viss
tas, ko šeit ir mēģināts darīt, neko nelīdz.
tas nePats
par
sevi saprotams, ka
līdz
un ari nelīdzēs, jo šo lāpītāju intereses
ir — panākt, lai agrārā reforma nebūtu aizsargāta.
Izrādās, ka agrārās reformas nedrošība pieaug, agrāro reformu joproām apdraud; izradās, ka šie_ ag-

rārās reformas aizsargātāji nav nopietni domājuši
un nedomā to aizsargāt, bet viņiem rup tikai reakcionārā koalīcija, fašistiskais režims pret strādniekiem, pret darba zemniekiem. Lai šī koalicijā nesašķobītos, viņiem ir jālāpās.
Kas var sagraut agrārreformu, mēs zinām piemērus no vēstures. Piemēram lielajā franču revolūcijā panāca muižnieku padzīšanu no zemes. Muižniekiem zemi gan atņēma — bet kas notika pec 20
gadiem? Pamazām sasniedza to, ka par zemi piespieda, maksāt,kaut gan pašu zemi pilnīgi atpakaļ
atņemt muižnieki vairs nevarēja. Tāpat ir ari pie
mums Latvijā. Sīkzemnieki, jaunsaimniekipie mums
ir apdraudēti ari tādā veida,ka, ja viņu pretiniekiem
neizdotos kaut kā citādi apdraudēt agrāro reformu,
li
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tad maksāšana — krietna maksāšana baroniem ir
neizbēgama. Tāpēc, lai pašas pamatos varētu nodrošināt agrāro reformu, mēs iesniedzam šo noteikto likumprojektu, ko Saeimai vajadzētu pieņemt,
ja_ viņa nopietni būtu domājusi un domātu aizsargāt Latvijas darba tautas, Latvijas darba zemnieku
iekaroto zemi. Mēs redzēsim, vai Saeimas vairākumam rūp darba zemnieku zemes aizsargāšana, vai
šī lieta viņam ir tikai andeles lieta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas? Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu (saucieni centrā: «Laicenam atpakaļ!»)
lauksaimniecības komisijai. Lieku prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas pret
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kais ir
par prezidija priekšlikumu- . Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret — 47 balsis.
Tas

noraidīts.
Deputāti F. Cielens, A. Rudevics, K.Lorencs u.
c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj: uzdot ministru kabinetam divu nedēlu
laikā iesniegt Saeimas apstiprināšanai tos senatorus, kuri vēl
nav Saeimas apstiprināti.»
F. Cielens, A. Rudevics u. c.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī priekšlikuma deputātam dēlēnam.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mums ir zināms, ka vairāki senatoru kungi, no kuriem daži iecelti jau gadus 4 atpakaļ,
un daži iecelti pēdējā pusotra gada laikā, nav celti
priekšā Saeimai apstiprināšanai. Tāds stāvoklis
ir nenormāls, jo Saeima nav varējusi dot savu galīgo
sankciju šiem senatoriem viņu amata pienākumu izpildīšanai. Šis jautājums būtu pasteidzināms, un
proti tanī virzienā, lai valdība virzītu viņus uz Saeimu. Mums jau pastāv no agrākiem laikiem, no
Tautas Padomes un no Satversmes Sapulces laikiem
tradicija, ka tiesneši, kas iecelti, kaut ari tie vienreiz
jau apstiprināti Saeimā savu amata izpildīšanai, tomēr tanī gadījumā, ja kāds iecelts no tiesneša amata senatora amatā, virzāms uz likumdevēju iestādi
vēlreizējai apstiprināšanai. Šinī gadījumā ir nepieciešams, lai šie senatori, kuri nav apstiprināti, steidzamības kārtībā tiktu virzīti uz Saeimu, jo senāts,
kās stāv kasācijas kārtībā pāri par pārējām tiesām,
ir katrā ziņā mūsu tiesas augstākā iestāde uim tāpēc
šīm personām vajadzētu būt augstākās valsts varas
galīgi apstiprinātām, kura piešķir neatceļamību- Tāpēc
sociāldemokrātiskā frakcija atzīst par nepieciešamu
un par steidzamu, ka valdība šos senatorus ceļ priekšā Saeimai apstiprināšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Sociāldemokrātu frakcijas iesniegums ir pārāk šaurs, šaurs tai ziņā, ka ruuā tikai par vienu tiesnešu kategoriju, t. i. senatoriem. Tā šo jautājumu,.
pēc progresīvā centra bloka domām, nevar nostādīt.
Pēc mūsu pārliecības šis jautājums jānokārto, apstiprinot visus tiesnešus, ko ir ierosinājusi ari tiesnešu biedrība; tāpēc es iesniedzu sekojošu priekšlikumu: «Uzdot valdībai stādīt priekšā Saeimai apstiprināt neapstiprinātos tiesnešus, lai apstiprināšanu

varētu izdarīt vēl tekošā sesijā».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds

deputātam
Bļodniekam.
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sikgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Par šo jautāju-
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mu tiesnešu biedrība ir iesniegusi Saeimas deputātiem plašāku memorandumu, kurā visai dibināti norādīts, ka tiesā, kā augstākā, tā zemākā, kas spjiež
Latvijas suverenās tautas vārdā, nav vēl visi tiesneši apstiprināti, kādēļ viņiem daudzkārt ir saistītas
rokas un sirdsapziņa dot pilnīgi neatkarīgu spriedumu, kādiem jābūt spriedumiem saskaņā ar lietas dziļāko būtību un mūsu satversmes un likumu garu.
Tāpēc ari viņu lūgums, lai augstākā likumdevēja vara — Saeima apstiprinātu visus ieceltos tiesnešus
ir augstākā mērā respektējams.
Mūsu priekšlikums, kuru te motivēja Breikša
kungs, ari ir tāds,, ka visi tiesneši, kas vēl nav apstiprināti, valdībai jāliek priekšā Saeimai apstiprināšanai. Mēs esam dzirdējuši ļoti nesaudzīgus un neie-

cietīgus norādījumus, zīmējoties uz senāta 15. marta
lēmumu. Te man jāsaka, ka motivi, ko te izteica
daži runātāji, galvenā kārtā no kreisā spārna, nevar
noderēt mums par vadošiem, spriežot par senāta
darbību. Kā ari nespriežam par senāta kļūmīgo 15.
marta lēmumu, tomēr tik negatīvi, tik noliedzoši un
nesaudzīgi, kā izteicās kreisais spārns par senātu,
izteikties nevar; mana dziļākā pārliecība ir tāda.
blakus valsts satversmei un citiem tās svarīgākiem
pamatlikumiem viens no svarīgākiem ir ari mūsu
tiesas. Šīs neatkarīgās tiesas prasa neatkarīgus,
neatceļamus, tiesnešus. (Starpsauciens: «Sen jau
vajadzēja!») Tāpēc mūsu priekšlikums ari paredz
apstiprināt visus tiesnešus, /neizņemot ari senatorus.
Ja mēs to nedarītu, tad būtu it kā politiska izrēķināšanās, it kā mēs par viņiem spriestu tiesu. Tas ir
nevietā, un to mūsu frakcija uz kategoriskāko noraida. (Sauciens pa kreisi: «Skaista lieta!»)
Ja te man starpsaucienā atgādina par agrāro reformu, tad man pie tā paša jāaizrāda, ka, pieņemot
mūsu lielāko un svarīgāko likumu — agrārās reformas likumu, mums. to vajadzēja izdot tādu, kur .nekādi tulkojumi vai grozījumi nebūtu iespējami. Ja juristi tomēr ir atraduši motivus citādi lemt, tad viena
dala vainas krīt ari uz mums, jomēs neesam izdevuši
likumu tik skaidru, ka to nevarētu citādi iztulkot. Te
būtu viena atbilde: agrārās reformas likumā jāpieņem
papildinājums, kas izslēgtu iespēju iztulkot likumucitādi, nekā mēs to bijām domājuši un kāds tas līdz
šim realizēts. Tad, kad bija runa par 15.marta lēmumu, senātam — mūsu augstākai tiesas iestādei bija jādzird visneiecietīgākie uzbrukumi un pārmetumi.
Mūsu frakcija atzīst, ka tas nekādā ziņā nav pielaižams, un tāpēc mūsu priekšlikums paredz visu tiesnešu apstiprināšanu. Man liekas, ka tiesneši pēc Saeimas apstiprinošās sankcijas varēs veikt savu
atbildīgo darbu daudz neatkarīgāki.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Protams, ka ari no sociāldemokrātu frakcijas puses nevar būt nekādu iebildumu pret visu tiesnešu apstiprināšanu, bet no tiem motiviem, ko dzirdējām no Breikša un Bļodnieka kungiem, mums radās tāds iespaids, ka Breikša kunga plašie žesti, ar
ko viņš te nāca un pateica, ka mūsu iesniegums ir par
šauru, un tāpat ari nesenais Eglīša kunga aizrādījums, kto viņš tā bravurīgi izmeta, ka mēs, lūk, parādīsim tiem senatoriem, kā tiksim galā, nav diez cik
patiesi. Šodien Bļodnieka kungs nāca un aizrādīja,
ka mēs izturoties ļoti nesaudzīgi, ka vajagot apstiprināt visus tiesnešus. Mums pret to nav iebildumu, bet mums sāk rasties aizdomas, vai rezultāts
tik nebūs tāds, ka, izrunājoties par visu tiesnešu
apstiprināšanu, jūs nepanāksat to. ka jūsu bravurīgā
uzstāšanās paliks tukša skaņa um senāta 15. marta
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lēmums ar to bus vel vairāk nobruņots. No tā mēs
brīdinām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Eglītim.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

tija) : Es esmu spiests ņemt vārdu, lai paskaidrotu
Dukura kunga aizrādījumus. Viņš aizrādīja, it kā
mušu nodoms, mušu pieprasījums apstiprināt visus
tiesnešus, būtu tads,_ka mes gribam apstiprināt viņu
sankciju. Nebūt ne. Dukura kungs, ja tagad no
visiem tiesnešiem atņem tikai vienu daiļu, atņem
senātu un prasa apstiprināt 2—3 tiesnešus, tad ar
to vel viss lielais darbs nav veikts. Ja mēs tagad
nododam kritiku par senāta nepareizu spriedumu,
tad, bez šaubām, šai kritikalir jāiet tālāk, jo ir vēl
3 instances, kuras ari vēl, tā sakot, izsver um pārbauda taisnību, un tur ari liela daļa tiesnešu nav apstiprināta. Tagadvisas tās lietas, kas attiecas uz
agrāro reformu, nak apspriešanā, jau sākot no apgabaltiesas,_ un ja mēs gribam, lai tiesnešu domā
izpaustos tāds gars, kādu augstā nama vairākums
ir ielicis likumā, tad vēl vairāk jāsaka, ka ir jāapstiprina visi tiesneši. Tāpēc mūsu priekšlikums
grib panākt, lai valdība liek priekšā augstajam namam apstiprināt visus tos tiesnešus, kas vēl nav
apstiprināti. Tad mēs varēsim runāt citu valodu,
un tad mums nenāksies kritizēt vienu otru tiesas
lēmumu, kā tas līdz šim ir bijis.
Priekšsēdētājs P.. Kalniņš:

?

Vārds deputātam

Štermam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Nevar būt iebildumu pret visu tiesnešu apstiprināšanu, jo tas bija jādara jau sen. Ja šodien šeit sociāldemokrāti it sevišķi uzsver un prasa
senatoru apstiprināšanu, tad man šķiet, ka es sociāldemokrātus saprotu. Tie grib dot augstajam namam iespēju atstādināt no amata, tos neapstiprinot,
senāta necienīgus senatorus, tādus senatorus, kas
vienreiz vienā lietā taisa vienu lēmumu, otrreiz tai

pašā lietā — otru lēmumu, senatorus, kas uzstājas
pret tautas gribu, senatorus, kas uzstājas pret Satversmes Sapulces gribu, senatorus, kas ar nodomu
grib sagrozīt mūsu agrāro reformu. Tādiem senatoriem nav vietas Latvijas senātā! Tādu senatoru
vieta ir kur citur; viņu vieta ir muzejā — tur ir šo
kungu īstā vieta, kuru smadzenes ir sakaltušas, kuri
nesaprot demokrātisko Latviju. Taisni tāpēc ir vajadzīga senatoru apstiprināšana.
Nesen jaunsaimnieku partija iesniedza priekšlikumu, ka jāanulē 15. marta senāta lēmums.
Kungi, ko šodien darīja Bļodnieka kungs? Viņš sagatavoja sev pakaļdurvtiņas. Viņš saka: kāpēc
mēs esot izdevuši tādu likumu, kuru varot visādi
iztulkot. Bļodnieka kungs (A. Bļodnieks no vietas:
«Nu?»), sakait, vai ir pasaulē tādi juristi, kuri varētu izdot tādu likumu, ko nevarētu iztulkot tā, kā
to vēlas. Jāsaka.; ka visus šos gadus agrārās reformas likums bija saprotams, bet ttgad, kā redzat
ir atradušies tādi senatori, kas to sāk tulkot. Bļodnieka kungs, ari Jūs savā laikā bijāt pie šī likuma
izstrādāšanas un tā tad ar šādu savu uzstāšanos me(A. Bļodnieks no
tat pats sev dubļu piku virsūvietas: «Kamdēļ?») Ari Jūs strādājāt savā laikā
Satversmes Sapulcē un ari bijāt klāt pie šī likuma
izdošanas. Šodien Jūs sagatavojāt sev pakaļdurvtiņas, pa kurām varētu izšmaukt no savu vēlētāju
taisnām dusmām. Bet, Bļodnieka kungs, gan Jūsu
vēlētāji sapratīs Jūsu nolūku, piespiedīs Jūs pie sienas un prasīs atbildi par Jūsu darbiem. Jūs šodien
nākat um veikli sakāt: jā. ko tad jūs izdodat tādu
likumu, ko var dažādi tulkot. Vai Jūs, Bļodnieka
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kungs, domājat ar to apmānīt savus vēlētājus? Par
to, ka Jus, Bļodnieka un Eglīša kungi, šoreiz viņus
neapmanisat, gādās kreisais spārns. Jums nekad
nav bijis mugurkaula, un ari šinī reizē Jūs parādāt,
ka jums tā nav. (Troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Eglīt, lūdzu mieru!
J. Šterns (turpina): Ar šo savu «tīro» seju Jūs
tikai parādāt savu demagoģiju pret vēlētājiem. Paldies par to! '
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Abulam.
Ml 'Abuls (nacionālais bloks): Augstais nams!
Kā tiesnešu biedrības priekšstāvis gribu teikt pāris
vārdus par to, kas te šodien notiek. Tiesnešu biedrība jau sen ir atzinusi, ka tiesnešu stāvoklis Latvijā ir nenormāls. Tiesneši pie mums ir ierēdņi, un,
saprotams, ierēdnis nevar tā skatīties uz savu pat-

stāvību kā apstiprināts tiesnesis. Bet mani šodien
pārsteidza viens apstāklis, proti, ka sociāldemokrāti
ir ierosinājuši senatoru apstiprināšanu amatā. Vairākas sēdes atpakaļ mēs šeit dzirdējām, ka sociāldemokrātu kungi kritizēja un visādi negatīvi izteicās
par senāta darbību. Tagad, man liekas, sakarā ar
kalendāra Jurģiem sociāldemokrātu kungiem ir notikuši Jurģi ari uzskatu maiņā. Viņi uzreiz ir mainījuši savus uzskatus par labu senātam. Mēs jau zi-

nām, ka šī uzskatu maiņa sociāldemokrātos nav notikusi pirmo reizi. Jau kreisās valdības laikā, kad
sociāldemokrātu kungiem izdevās ievest kara laika
tiesas, notika viņu pirmie Jurģi. Toreiz viņi nerēķinājās ar apzinīgās Latvijas tautas domām, ka tā
nevar rīkoties ar mūsu tiesām, kuras ir viens no
mūsu satversmes pamatakmeņiem. Tādēļ jūs,
kungi, šodien esiet piedzīvojuši otrus Jurģus attiecībā uz mūsu aiesām. Bet jūs esiet ļoti vīlušies. Jūs
domājat, ka deputātu kungi nesaprot jūsu iesniegumu. Šis iesniegums vispār, ja tā var izteikties,
juridiskā valodā runājot, ir mala fide rakstura. Ar
to jūs gribat panākt pavisam pretējus mērķus —
izrēķināties ar senatoriem. (Starpsaucieni.) Es še
nerunāju kā deputāts, bet kā tiesas darbinieks un
tiesnešu biedrības aktivs pārstāvis. — (Starpsaucieni pa kreisi. Troksnis.) Neuzbudinaities, kungi,
neuztrauciet savus nervus! — Man jāizsaka pateicība valdībai un ari godājamiem Breikša um Bļodnieka kungiem, kuri tik silti ir ņēmuši pie sirds tiesnešu biedrības ierosinājumu. (Starpsaucieni-) Mes
varam izteikt tikai pateicību un pievienoties Breikša
un Bļodnieka kungu slēdzieniem, ka visi tiesneši jāapstiprina amatā.
Man jāatzīmē vēl viens apstāklis — jūsu, sociāldemokrātu, nekonsekvence šinī jautājumā. Jūs visu
laiku aizstāvat zemākos. Tā tad, konsekventi un
loģiski rīkojoties, jums vajadzētu likt priekšā apstiprināšanai izmeklēšanas tiesnešus, miertiesnešus, papildu miertiesnešus u. t. t. Bet jūs liekat priekšā apstiprināt augstākās instances tiesnešus. Tas pierāda, ka jums šinī jautājumā labi .neveicas. _ (Starpsaucieui pa kreisi.) Jūs gan visu laiku runājat par
to, ka senāts sevi apgāzis, ka tiesas sevi apgāzušas,
bet šī jūsu uzstāšanās tiesu jautājumā pierada, ka
jūs esat galīgi izgāzusies. (Smiekli.) _ Es ceru, ka
mūsu pilsonības deputāti šinī jautājumā vadīsies no
bona fide uzskata un apstiprinās priekšā stādītos
tiesnešus.
Beidzot savu runu, es teikšu, ka_ Latvija ir ne
tikai demokrātiska valsts, bet tai ir jabut un ta ari
ir — tiesiska valsts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Radziņam.
11*
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likuma garu, bet saskaņā ar savu politiska pārliecību, tad šos nepareizos spriedumus, ar politikas
pieduļķoijuimu,, var izlabot isenatā. Līdz šim senāta
administratīvais departaments ir rīkojies objektīvi,
ir izlabojis nepareizos, ārpolitiskiem pieduļķojumiem,
spriedumus. (Starpsaucieni.) Es negribu runāt šeit
par atsevišķām personām, jo ari starp tiesnešiem ir
dažādi ļaudis. Ir ari tādi, kuri ar ļoti lielu necienību,
ar ļoti lielu nicināšanu izturas pret mūsu valsts iekārtu. Bar katru šādu tiesnesi mēs runāsim, kad
nāks viņa apstiprināšana. (Starpsaucieni.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vispirms nāks nobalsošanā deputātu Breikša un Bļodnieka iesniegtais pārlabojums deputātu Cielēna, Rudevica u. c. iesniegtā priekšlikumā. Deputātu Breik-

budžeta sumas nav bijušas pietiekošas, lai izdarītu
piemaksas visos plūdos cietušos apgabalos. Tāpēc
uz 1. aprili zemkopības ministrijai ir ienācis daudz
vairāk rēķinu, kopā ar pagastu valžu apliecībām,
saskaņā ar kuriem izdarāmas piemaksas. Būtu netaisni vienu dalu plūdos cietušo lauksaimnieku, kuri
tāpat iegādājušies spēkbarību, atstāt bez šīm piemaksām.
Tagad nu rodas jautājums, no kurienes ņemt

Ja šo priekšlikumu pieņems, tad deputāta Cielēna u. c. iesniegtais priekšlikums atkritīs; ja depu-

tātu Breikša un Bļodnieka priekšlikumu noraidīs,
nobalsošanā nāks deputāta Cielēna u. c. iesniegtais

priekšlikums. Pie balsošanas kārtības vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielens (sociāldemokrāts): Es liktu priekšā
neuzskatīt Breikša kunga iesniegto
priekšlikumu kā papildinājumu pie manis iesniegtā
priekšlikuma, jo tas ir atsevišķs priekšlikums. Vispirms tas attiecas uz visiem tiesnešiem un otrkārt
neparedz nekādu laiku. Varbūt valdība bona fide
domās, ka sesija vilksies līdz Jāņiem, un cels to
priekšā 22- jūnijā. Tad sesiju slēgs, un tā šis priekšlikums tiks pārnests uz nākošo sesiju. Tāpēc es
lieku priekšā neuzskatīt to kā papildinājumu pie
mana priekšlikuma, bet balsot atsevišķi. (Sauciens
prezidijam

I

1929. g a da 26. a p r i 1 i

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījums Iji k u nt ā par valsts pabalstiem
un kredītiem no plūdiem un neražas
cietušiem . iedzīvotājiem. Referents V.
Gulbis. Vārds referentamRefieirents V. Gulbis: Augstais nams! Pagājušā
gadā pieņemtā papildu budžetā bija ievesti 800.000
latu piemaksām, lopbarības iegādāšanai plūdos cietušiem lauksaimniekiem. Šīs piemaksas bija paredzēts dot uz visiem tiem rēķiniem, kopā ar pagasta
valdes apliecībām, kurus iesūtīs zemkopības ministrijai līdz šī gada 1. aprilim. Tomēr, ievērojot ār-

«Liekam priekšā deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu pieņemt sekojošā pārlabotā* veidā:
«Uzdot valdībai stādīt priekšā Saeimas apstiprināšanai
neapstiprinātos tiesnešus, lai apstiprināšanu varētu izdarīt vēl
tekoša sesija.» — »

1

10. sēde

E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Man: nebūs ilgi jārunā par šo jautājumu,
jo nupat tiesnesis un deputāta kungs, kas šeit uzstājas, bija dzīva demonstrācija tam., ka šī apstiprināšana vajadzīga (starpsaucieni). Ja tiesnesis un
reize ari deputāts brīnās par to, kāpēc sociāldemokrātiskā frakcija prasa, lai vispirms tiktu apstiprināti senatori un ne citi, tad man jāpaskaidro, ka mēs
prasām, lai ari visi pārējie tiesneši tiktu apstiprināti.
Bet mušu priekšlikums šoreiz ir citāds, mēs prasām,
lai steidzamības kārtībā tiktu apstiprināti senatori.
Ja kāds miertiesnesis, vai apgabaltiesas loceklis
spriež nevis saskaņā ar savu juridisko izpratni un

ša un Bļodnieka priekšlikums, skan:

I

sesijas

kārtējo lopbarības trūkumu, izrādījās, ka papildu

līdzekļus piemaksām.

Atbildi dod augstajam na,-

mam priekšā esošais projekts — pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem un kredītiem no plūdiem
un neražas cietušiem iedzīvotājiem. Šinī likumā 1.
panta 5. punktā bija paredzēts 1.000.000 latu 25%
piemaksām no mākslīgo mēslu vērtības, pie kam
saskaņā ar piezīmi pie tā paša panta bija noteikts,
ka 75% no šīs sumas izlietodami piemaksām Latgalē.
Tagad nu, pēc tuvākas iepazīšanās ar lietas apstākļiem, ir noskaidrojies, ka viena līdzekļu daļa, kas
paredzēta mākslīgo mēslu iegādāšanai Latgalē, varbūt paliks neizlietota, jo sakarā ar neražas gadu _ un
naudas trūkumu nav paredzams, ka zemkopji mākslīgos mēslus varēs iegādāties lielākā vairumā.
Mums jāievēro, ka zemkopjiem pašiem jāsedz/4 no
mākslīgo mēslu vērtības. Tanīs apgabalos, kur
lauksaimnieki stipri cietuši, 3/4 viņi nevarēs samaksāt un tādā kārtā netiks ari pie piemaksām. Apsverot šo jautājumu, zemkopības ministrija bija nākusi
pie slēdziena, ka no piemaksām, kas paredzētas
mākslīgiem mēsliem, varētu paredzēt vienu daļu
lopbarības piemaksām, t. i. tiem pieprasījumiem,
kas iesniegti zemkopības ministrijai līdz šī gada
1. aprilim. Šāds likuma grozījums ienāca ari budžeta

komisijā, un tā, caurskatot šo grozījumu, niemaksas
sumas sadalīja tā, ka no 1.000.000 latu 25% piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai atstāja 750.000
latu, bet pārējo dalu — 250.000 latus nolēma dot

lopbarības piemaksām.
Ievērojot to, ka pavasara laiks lauciniekiem ir
visgrūtākais, jo tad viņiem ir vismazāk līdzekļu,
no vietas: «Viens otru neizslēdz!»)
lūdzu augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs savā vairākumā atzīst, ka deputātu Breikša un Bļodnieka kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekpriekšlikums ir pārlabojums,deputātu Cielēna, Rudešā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā stei-1
vica u. c. iesniegtā priekšlikumā. Balsošana būs
dzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzatāda, kā es nupat to ziņoju. — Lieku uz balsošanu
mību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
deputātu Breikša un Bļodnieka priekšlikumu. Lūdzu
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
pacelties tos, kas ir par, šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Vārds deputātam Dukuram.
Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
R„ Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Par deputātu Breikša un Bļodnieka priekšlSkumu Saeimas budžeta komisijā, apskatoit valdības priekšnodotas 55 balsis, pret to nav nodota neviena balss, likumu, mums nācās konstatēt, ka brīnišķīgā kārtā,
atturējušies 32. Deputātu Breikša un Bļodnieka
kad ir pagājis knapi viens mēnesis no tās dienas, kad
priekšlikums pieņemts. Līdz ar to nobalsošana par Saeimā pieņēma likumu par valsts pabalstiem un
deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu atkrīt. kredītiem no plūdos um neražas cietušiem lauksaim(Sauciens no vietas: «Tas bija tikai papildinājums!»)
niekiem, valdībai jau janak ar priekšlikumu šo likuEs nolasīšu tā sākumu vēlreiz: «Liekam priekšā
mu attiecīgi grozīt. (A. Alberinga starpsauciens.)
Cielēna priekšlikumu pieņemt sekojošā pārlabotā Redziet, _ Alberinga kungs, kad mēs budžeta komisijā
veidā.» —
mēģinājām noskaidrot, vai ta suma, vai tas 1 miljons
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latu, kas paredzēts ka piemaksa mākslīgiem mesliem, ir liela vai maza ... (A. Alberings ; «Par
maz!») — Redziet, tagad Jūs sakāt: maz. bet budžeta komisijā Jūs likāt priekšā no šī 1 miljona latu
vel 250.000 noņemt. Tā tad no vienas puses Jūs sakait, ka piemaksas ir nepietiekošas, bet no otras puses jus liekat priekšā šo 1 miljonu vēl samazināt.
Lai nu būtu šā vai tā, bet man gribētos konstatēt, ka visa tanī palīdzībā plūdos un no neražas cietušiem mēs redzam cauri, ka valdība tikai pēc 1 mēneša ir atradusi par iespējamu izdot tuvākus noteikumus par mākslīgo mēslu piemaksām., un šie noteikumi ir publicēti tikai tagad, 24. aprīli. Tiem, kas
tuvāk ieskatīsies, kādi tad ir šie noteikumi par valsts

piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai 1929. gadā,
^
brīnišķā kārtā
uzkritīs, ļ_a šinīs noteikumos nevienā vietā nerunā par to, ka šīs piemaksas jādabū
tiem lauksaimniekiem, kas cietuši no plūdiem un neražas. Izlasait to instrukciju no viena gala līdz
otram, un jūs tur nevienā pantā neatradīsat atsaukšanos uz plūdos cietušiem. Starp citu šo noteikumu
7. pantā teikts, ka lauksaimniekiem, kas vēlas saņemt piemaksu, jāapgādā pagasta valdes izdota apliecība par apsaimniekojamo tīrumu un mēslojamo
pļavu platību. Pagasta valde šādu apliecību var
izdot vienreiz pavasarī un vienreiz rudenī. Tā tad
katrs lauksaimnieks, kas apgādās šo pagasta valdes
apliecību un kas šo apliecību — kā tas nākošos pantos teikts — uzrādīs attiecīgām firmām, varēs saņemt 25% valsts piemaksu. 6. pantā ir noteikts,
ka zemkopības ministrija nosaka piemaksas kopsumu firmām u. t. t. Iznāk tā, ka tas lauksaimnieks,
kurš izdabūs no pagasta valdes apliecību un kurš
no attiecīgām firmām būs iepircis mākslīgos mēslus,
varēs saņemt 25 % piemaksu, uz to viņam būs pilina
tiesība. Valsts kontrole bija griezusi valdības vērību uz šo nepareizību, bet, neraugoties uz to, ministru kabinets šos noteikumus tomēr ir pieņēmis.
Praktiski dzīvē tagad notiek tā, ka firmas un organizācijas, kuras izsniedz lauksaimniekiem mākslīgos
mēslus, nemaz neprasa, vai attiecīgais lauksaimnieks ir plūdos cietis, vai nav. Iznāk tā, ka turīgie

lauksaimnieki, kuri nemaz nav cietuši no plūdiem
un neražas, kuri ir saņēmuši no attiecīgām firmām
mākslīgos mēslus, iesniedzot pagasta valdes izdotos dokumentus, saņem 25% piemaksu.

Jāsaka, ka no tās nelielās sumas, no tā 1 miljona latu, jeb, pareizāki sakot, no tiem 750.000 latu,
kurus jūs esat paredzējuši piemaksām, plūdos cietušie droši vien itin nekā nedabūs. Tie mainīgākie un
" «šiverigākie» lauksaimnieka, kaut gan viņi nebūs
nemaz no plūdiem cietuši, saņems tos 750-000 latus,
tie izmantos šo sumu uz plūdos cietušo rēķina. Jau
budžeta komisijā es aizrādīju uz to._ Zemkopības
ministra kungs gan. nebija klāt tam sēde, bija tikai
viņa pārstāvis, bet ari tas budžeta komisijai šai ziņa
nekādu
apmierinošu paskaidrojumu nevarēja dot.
(
Es domāju, lai nenotiktu taskas tagad vispār šai
pabalstu sniegšanas lietā plūdos cietušiem ir_ pieņēmis tīri epidēmisku raksturu, kauz plūdu rēķina
iedzīvojas cilvēki un firmas, kuram nav tiesības
stņemt pabalstus, tagadja valdība apzinīgi izdod noteikumus, kas pārkāpj un ignorē pašu likumu, vismaz augstais nams to nedrīkst pielaist. Tāpēc, nerunājot pretim jau pašiem grozījumiem, kaut ari tie
pēc mūsu pārliecības ir nepareizi, mes tomēr atrodam
par nepieciešamu, ka Saeimai jāuzdod valdībai pārstrādāt noteikumus'par valsts piemiaksām mākslīgo
mēslu iegādāšanai 1929. gadā, kas publicēti «Valdības
Vēstneša» 91. numurā, un piemērot tos likumam par
valsts pabalstiem un kredītiem no plūdiem un nera-

sesijas
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žas cietušiem iedzīvotājiem, kas iespiesti likumu un
ministru kabinetarīkojumu krājuma 46. numurā par

1929. gadu. Atstājot ministru kabineta izdotos noteikumus spēka, mēs_ apzinīgi ignorējam izdoto likumu un dodam iespēju saņemt pabalstus tiem, kuriemuz to nav tiesības. E|s lieku priekšā pieņemt
šo pārejas formulu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk jn'eviens neveļas? Debates izbeigtas. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Attiecībā uz piemaksām
mākslīgiem mesliem Dukura kungs nupat šeit iepazīstināja augsto namu ar ministru kabineta izdoto
instrukciju, kādā veidā išīs piemaksas izdarāmas.
Viņš atrada par nepareizu, ka instrukcijā nav teikts,
ka piemaksas attiecas tikai uz plūdos cietušiem
lauksaimniekiem. Man liekas, ka tas pēc būtības
nebūtu liels trūkums instrukcijā, jo te vienmēr jāievēro, ka piemaksas galvenā kārtā attiecas uz Latgali. Latgale, kā mēs zinām, jau līdz šim, normālos
um_ labos apstākļos, samērā maz lietoja mākslīgos
meslus._ Tapec paceļas jautājums, vai šinī sliktā
un grūta saimniecības gadā būtu īstais laiks radīt
sevišķas igrūtības pie mākslīgo mēslu iepirkšanas
Latgalē. Man liekas bez sevišķa riska, ka šīs piemaksas varētu pietrūkt, varētu pieturēties pie tās
piemaksas kārtības, kādu paredz ministru kabinets
savos noteikumos. Tāpēc pārejas formulu es atbal-

stīt nevaru.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
atturas? Nav. Pāreja uz pantu

Nobalsošanā nāk
pacelties tos, kas
Tādu nav. Kas

lasīšanu vienbal-

sīgi pieņemta. — Lūdzu noltsīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums likumā par valsts pabalstiem

tiem no plūdiem

un

un kredī-

neražas cietušiem iedzīvotājiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? ?— Virsraksts nāk 'nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts

vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par valsts pabalstiem un kredītiem
un neražas cietušiem iedzīvotājiem
panta 5. punktu izteikt šādi:»

(lik. kr.

no plūdiem

1929. g., 46.)

1.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ievada teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts- — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs .1. Breikšs:
«1
—

Ls

5) piemaksai lauksaimniekiem līdz 25% apmēram:
a) no iepirkto mākslīgo mēslu cenas..
750.000—?
b) no iepirktās lopbarības cenas
250.000.—

Priekšsēdētājs! P. Kalniņš: Vārds 'deputātam
Dzenim.
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība): Augstais nams! Man pie šī 5. punkta ir
viens pārgrozījums, un tas paredz radīt jaunu 5.
punktu. Šinī pārgrozījumu projektā ir paredzētas
piemaksas par iepirktiem mākslīgiem mēsliem un
iepirkto lopbarību. Tomēr izrādās, ka ar piemaksām pie lopbarības cenām vien nepietiek. Atsevišķos gadījumos ir vajadzīgi ari pabalsti. Izrādās,
ka lopbarības pabalstiem paredzētās sumas ir bijušas nepietiekošas, ir izsīkušas, un tagad no visām
malām, no plūdos cietušiem rajoniem nāk pabalstu
pieprasījumi lopbarības iegādāšanai. Lai dotu iespēju zemkopības ministrijai sevišķi svarīgos ga-
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dījumos tur, kur nāk pieprasījumi no vistrūcīgākiem
iedzīvotājiem, izsniegt sumas lopbarības iegādāšanai, es lieku priekšā izdalīt jaunu nodalījumu 5.
punkta veidā, ar sumu 70.000 latu lopbarības iegādāšanai. Cik man zināms no vietām, tad vēl šodien
pat zemkopības ministra kungam ir ienākušas vairākas telegramas ar lopbarības pabalstu pieprasījumiem. Pārgrozījums, kas ir mūsu priekšā par
piemaksām. 25% apmērā no lopbarības cenas, stāvokli šinī ziņā negroza, jo pieprasījumus no vistrūcīgākiem lauksaimniekiem pēc pabalstiem nebūs
iespējams apmierināt, tāpēc ,ka viņi nevarēs sagādāt
3 no lopbarības
cenas. Sakarā ar to viņiem radī/4
sies grūtības lopu uzturēšanā. Lai dotu iespēju zemkopības ministrijai apmierināt trūcīgākos pabalsta
veidā, ir jāpieņem tas priekšlikums, ko es iesniedzu.
Tas skanētu šādi: «Lieku priekšā no 1. panta 5.
punkta a nodalījuma paredzētās sumas Ls 750.000.—
izdalīt Ls 70.000.— jaunā c punktā ar šādu tekstu:
«Pabalstiem lopbarības iegādāšanai».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Ivbulim.

St. Ivbulis (kristīgo zemnieku un klatolu frakcija):
Augstā sapulcei! Budžeta komisija ir grozījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu un izteikusi
5. punktu tādā veidā, ka piemaksām lauksaimnieki em_ 25% apmērā mākslīgo mēslu iepirkšanai paredzēti 750.000 latu un iepirktās lopbarības vajadzībām — 250.000 latu. Šādi atsevišķi nodalījumi nav
vajadzīgi tādēļ, ka tiklab no viena kā no otra nodalījuma zināmas sumas var palikt pāri vai atkal vienā
vai otrā nodalījumā kaut ķas pietrūkt. Tāpēc es
iesniedzu priekšlikumu šo punktu grozīt: I strīpot
vispirms priekšā liktos a un b nodalījumus un to
vietā paredzēt sekojošu redakciju: «piemaksas 25%
apmērā no iepirktās mākslīgo mēslu um lopbarības
cenas, pašu sumu apvienojot».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: '. Vārds deputātam

Trasunam.

J. Trasuns (progresivā tautas apvienība): Es
uzskatu, ka jebkādi pārlabojumi šinī lielā likumā, ko
Saeima pieņēma agrāk, ir nelietderīgi un tāpēc lūdzu
augsto namu balsot pret šiem pāgrozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neDebates izbeigtas. Vārds referen-

viens nevēlas?
tam Gulbim.
t

Referents V. Gulbis: Par Ivbuļa kunga priekšlikumu, kas proponē strīpot nodalījumus un apvienot 5. punktā paredzēto sumu, paredzot kopsuma
1.000.000 latu kā mākslīgiem mēsliem, tā lopbarībai,
jāsaka, ka tādā veidā teksts bija iesniegts budžeta
komisijai un pēc būtības man tas liekas pieņemamāks. Grūti paredzēt, cik lielas piemaksas vajadzīgas katrai vajadzībai. Tāpēc piemaksas paredzamas abām vajadzībām, atstājot sumas izlietošanu
zemkopības ministrijas ziņā. Es šo priekšlikumu

atbalstu.

»

Kas attiecas uz otro priekšlikumu — nodalīt no
minētās sumas 70.000 latu pabalstiem lopbarības
iegādāšanai, tad, tā kā likumprojekta ievada tekstā
teikts, ka līdzekli paredzēti kā kredītiem, tā pabalstiem, es pret to pēc būtības iebildumus neceļu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 1. panta deputāts St. Ivbulis iesniedzis šādu priekšlikumu:
«Lieku priekšā 5. panta un b nodalījumus strīpot, apvieno«Piemaksai lauksaimniekiem līdz 25%
jot tos šādā redakcijā:
apmēiram no iepirkto mākslīgo mēslu un lopbarības cenas.»—»

Otrs priekšlikums, ko deputāts A. Dzenis iesniedzis pie komisijas teksta, skan:
«Lieku priekšā no 1. panta 5. punkta a) nodalījumā paredzētās sumas Ls 750.000.— izdalīt Ls 70.000.— jaunā c pun-

ktā ar šādu tekstu: «Pabalstiem lopbarības iegādāšanai.» — »
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Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms nāks nobalsošanā deputāta Ivbuļa iesniegtais jaunais teksts
1. pantam. Ja to pieņems, atkritīs deputāta Dzeņa iesniegtais pārlabojums līdz ar komisijas tekstu; ja
deputāta Ivbuļa iesniegto jauno tekstu noraidīs, nobalsošanā nāks vispirms deputāta Dzeņa iesniegtais
pārlabojums komisijas tekstā un pēc tam — komisijas teksts vai nu pārlabotā, vai tagadējā redakcijā.
Referents izsacījās pret deputāta Ivbuļa iesniegto 1.
panta jauno tekstu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Ivbuļa iesniegtā
teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Ivbuļa iesniegtā 1. panta
jaunā tekstā pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret —
5 balsis, atturējusies 31- 1. pants deputāta Ivbuļa
priekšā liktā redakcijā pieņemts. Komisijas teksts
un deputāta Dzeņa iesniegtais pārlabojums tanī atkrīt. —
Ludzu nolasīt likuma noslēguma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Šis pārgrozījums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai būtu kādi iebil-

dumi pret noslēguma tekstu? Iebildumu nav. Noslēguma teksts pieņemts. Nobalsošanā nāk likums
visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas- Par likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā nodotas 49 balsis, pret —
3 balsis, atturējušies 32. Likums visumā pārlabotā
veidā pieņemt s> Vai tredakcijas komisijas referents var sniegt ziņojumu? Vārds redakcijas komisijas referentam Briedim.
Referents A. Briedis: Redakcijas komisija skatīja cauri pārgrozījumu likumā ... (Troksnis.) —
Priekšsēdētāja kungs, es lūdzu saukt pie kārtības.
(Jautrība.) Redakcijas komisija skatīja cauri pārgrozījumu likumā par valsts pabalstiem un kredītiem
no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem un
nekādus pārlabojumus neizdarīja.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu ? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. — Deputāts R. Dukurs iesnie-

dzis pārejas formulu. Lūdzu sekretāru to nolasītSekretārs J. Breikšs:
«Uzdot valdībai pārstrādāt noteikumus par valsts piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai 1929. gadā («Vaid. Vēstn.»
Nr. 91) un piemērot tos likumam par valsts pabalstiem un kre-

dītiem no plūdiem un neražas cietušiem
1929. g. Nr. 46'."

iedzīvotajiem. ,.(Lik.

kr.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu pie pārejas
formulas neviens nevēlas? Deputāta Dukura iesniegtā pārejas formula nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kās ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas! Par deputāta Dukura iesniegtās pārejas
formulas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 47,
atturējušos nav. Pārejas formula noraidīta. — Līdz
ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejami uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījums preses, likumā. Referents
V- Rubulis. Turpinās vispārīgas debates. Vārds
deputātam Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): i Pārgrozījumu preses likumā koalīcijās
vairākums grib pieņemt par katru cenu, un, kā vērojams, katrā ziņā izdabūt cauri jau līdz 1. maija
dienai, kad strādniecība vairāk kā. 40 gadus ir uz-
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stājusies par viņai nepieciešamām! brīvļībām, par
strādniecības brīvo vārdu. Kaut ari cariskās Krievijas laikos nav pastāvējuši nekādi preses likumi,

kas strādnieku organizācijām dotu tiesību legāli
paust savu vardu plašākās strādniecības aprindās,
tomēr strādniecība nepalika bez sava drukātā vārda, vai nu šis drukātais vārds iznāca un parādījās
atklātība laikraksta veidā, vai kādas brošūras,
» proklamācijas vai uzsaukuma veidā — vienalga,
šis,drukātais vārds, kas stāv sakarā ar strādniecības
uzstāšanos streiku vai citos cīņas gadījumos, ir
iznacis, _ neskatoties uz visiem tiem žņaugiem, kādi
ir pastāvējuši ari cara valdības laikos.
Tagad, kad mēs dzīvojam it kā demokrātiskā
republika, atkal no jauna paceļas jautājums par to,
vai but, vai nebūt legālai strādnieku presei. Pastāvošais preses likums nedod strādnieku plašākām
masām iespēju tikt legāli pie drukātā vārda, jo nav
gandrīz neviena strādniecības izdevuma, kas būtu
iznācis Latvijas demokrātijas 10 gadu pastāvēšanas
laika, kas nebūtu konfiscēts, kura atbildīgie redaktori nebūtu nodoti tiesai un šie preses izdevumi šādā
vai tādā veidā traucēti._ Tagad, kad šis preses likums kaut formāli runa par to, ka mums pastāv
kaut kada _ preses brīvība, atkal jau koalīcija ir nolēmusi iet tālāk ar šo deputātiem piešķirto tiesību būt
par atb'ldīgiem dienas laikrakstu redaktoriem, grib
par katru cenu panākt, lai šie deputāti, kuri sēž šai
augstajā namā un dēvējas par augstā nama locekļiem, nebūtu pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un nevarētu
uzņemties atbildību, par to, Ko viņi ir spiesti caur
piesi sniegt plašākām darba tautas masām. No tā
paša demokrātiskā viedokļa tas ir zināmā mērā
pilnīgs absurds un ..runā pretim mūsu satversmei.
Tas _grupas, kas tagad balsos par preses likuma
grozīļjumu, nostāsies pret mūsu satversmi.
Satversmē teikts, ka visi Latvijas pilsoņi, ari
Saeimas deputāti, ir pilntiesīgi pilsoņi ar neierobežotām tiesībām. Pēdējā laikā, līdz ar strādnieku un zemnieku frakcijas ieiešanu Saeimā, šī frakcija ir tā, kas informē plašākās darba ļaužu masas
par to, ko strādnieku un zemnieku frakcija dara
šeit Saeimā.

Tā kā strādnieku un zemnieku frak-

cijai, sakarā ar to carisko režīmu, kāds pašreiz pastāv Latvijā, nav iespējams sasaukt sapulces, sasaukt konferences un tādā veidā paskaidrot saviem
vēlētājiem, ko strādnieku uni zemnieku frakcija
dara šeit Saeimā, tad strādnieku un zemnieku frakcijai jāizdod savs laikraksts «Darbs un Maize». Ari
šinī ziņā ir bijušas jāizcīna lielas cīņas. Ir izņemta
viena koncesija krievu laikraksta izdošanai, kuru
paredzēts, izdot Latgales iedzīvotājiem, kas neprot
latviešu valodu. Kā viena, tā otra no šīm koncesijām, kas izdotas uz pastāvošā preses likuma pamata, ir jau zināmā mērā anulētas ar to, ka pirmais
laikraksts, kura atbildīgais redaktors biju es, neizmāca daudz numuros., bija iespējams izlaist tikai
kādus 50—60 numurus, kad koncesiju atņēma uin
bija jāizņem atkal jauna koncesija. Ari šī koncesija
pastāvēja tikai neilgu laiku, jo pēc viena mēneša, ar
63. numuru, ari šo koncesiju atņēma.
Mums ir krievu laikraksts «Bkanora», kas
iznāk Latgalē, bet ari šeit apstākļi ir tādi, ka Daugavpilī, kur šo laikrakstu vajadzētu drukāt, uz administrācijas un policijas spiediena neviena Daugavpils tipogrāfija neuzdrošinās to drukāt, jo viņām
piedraudēts ar zināmiem spaidiem. Bija paredzēts
šo laikrakstu drukāt kādā Rīgas tipogrāfija, kura
to uzņēmās darīt. Bet tad mēs piedzīvojām no mušu
demokrātijas viedokļa pārsteidzošu gadījumu._ Kad
Saeimas deputāts Jeršovs ieradās tipogrāfija, kur
laikraksts tika drukāts, lai to paņemtu novešanai
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uz Latgalļ, no ielas ieradās kādas privātas personas
un brutālā veidā atņēma deputātam Jeršovam laikrakstus un viņu pašu noveda uz politisko pārvaldi.
Ta nevienu no šīlaikrāksta numuriem nevarēja izplatīt. To nevarēja pat nosūtīt laikā uz iekšlietu
ministriju, kad jau tas bija nogādāts uz politisko
pārvaldi. Likuma taču ir teikts., ka laikrakstu konfiskāciju var izdarīt tikai uz prokuratūras rīkojuma
pamata. Ir skaidrs, ja reiz šis laikraksts nebija nonācis palt līdz iekšlietu ministrijai, tad viņš nevarēja
nonākt ari prokuratūrā, un ne kaut kāda prokuratūras rīkojuma nebija. Bet šis prokuratūras rīkojums ari nemaz netiek prasīts. Visur, kur vien šīs
konfiskācijas izdarītas, tās izdara iekšlietu mimistrijaspadotie ierēdņi, policija, vai politiskās pārvaldes
ierēdņi, , un tikai_ pašās beigās, kad īstā konfiskācija
jau izdarīta, parādās ari kaut kāds tiesas lēmums par
šī laikraksta apķīlāšanu.
Vēl neilgi atpakaļ, tanī vakarā, kad no šī augstā
nama tika izslēgts_ deputāts Jankus, bija sagatavots
iespiešanai atreferējums par šo nepieredzēto skatu,

kas JŠeit norisinājās., Jādomļā, ka iek&lieltu minf
strijas ierēdņi, varbūt, ari iekšlietu ministra kungs
bija jau nācis pie slēdziena, ka šinī numurā katrā
ziņā_ jābūt iekšā kaut kam tādam., kas ir augstākā
mēra izaicinošs un var uzbudināt iedzīvotāju prātus. Tāpēc, jādomā, bija dots rīkojums konfiscēt
šo laikraksta numuru, neskatoties uz to, kāds tas
ari neiznāktu un kais. ari tur nebūtu drukāts. Laikraksta numurs vēl nebija iespiests, kad ieradās policijas pārstāvji Hm lika to nodot poīļicijai. Otrā
dienā policija resp. iekšlietu ministrijas ierēdņi meklēja, kur gan palikuši paredzētie 10 numuri, kas
jānodod iekšlietu ministrijas preses nodaļai. Redakcijas darbiniekiem bija jāaizrāda, ka tos var dabūt tikai politiskā pārvaldē, jo visi numuri ir konfiscēti. Tā tad oficiālā iestāde — iekšlietu ministrijas preses nodaļa, kas pārzin pireses lietas, nebija
zinājusi, kas šinī laikrakstā ir iekšā, bet to konfiscēja jau iepriekš.
_ Ar vakardienu sākot izdod atkal jaunu mūsu —
strādnieku un zemnieku frakcijas laikrakstu ar jau-

nu nosaukumu un citu redaktoru, jo tā koncesija, ko
parakstīja redators Miezis, ir atņemta. Ko mēs
redzam? Laikraksts parādījās tikai vakardien, tad
viņš vēl nebija konfiscēts, bet šodien šīs dienas numurs ir atkal konfiscēts. Kas šinī laikraksta numurā ir iekšā? Man ir izvilkums no šī laikraksta vienas daļas, kas, spriežot pēc pilsonības domām —
«CeroAHH» ir izteiktas tādas domas —?, bijusi par
iemeslu šī laikraksta numura konfiscēšanai. Tas ir
mūsu Saeimas strādnieku un zemnieku partijas uzsaukums, kas ir jau parasts un, salīdzinot ar tiem
uzsaukumiem, kādi ir izplatīti cariskās Krievijas
laikā, ir sarakstīts daudz mērenākā tonī nekā toreizējie uzsaukumi. Neskatoties uz to, šis uzsaukums

mūsu demokrātiskā republikā ir konfiscēts. Es atļaušosnolasīt šī konfiscētā laikraksta numura izvilkumu
lai ari tie deputātu kungi, kas ar šo laikrakstu nav
iepazinušies, zinātu, par ko konfiscē mūsu presi, kā
izturas pret vārda brīvību vienā otrā gadījumā tā
iestāde, kurai jāpārrauga preses lietas. Laikraksta
«Jaunā Darba un Maizes» šis dienas numura izvil-

kums skan šādi:
«Latvijas proletariātam un visiem darba zemniekiem! Lai dzīvo šķiru cīņas 1. maijs! Pretuzbrukumā pret fašismu un socialnodevību!
Visas pasaules strādnieki un darba ļaudis šogad
četrdesmito reizi izies uz ielas un laukā, lai ar sarkaniem karogiejn izteiktu un demonstrētu savu nesalaužamo apņēmību cīnīties pret kapitālismu, cīnīties par pilnīgu proletariāta uzvaru, par visas cil-
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vēces atbrīvošanu. Katru gadu strādnieku šķira nes
lielus upurus, Ntāpēcka viņa uzdrošināsiziet uz ielas
un uzstādīt kungu šķirām savas prasības un savus
mērķus.
Tiklab milzu lielpilsētu kvartālos » kur
banku pagrabos guļ zeltā pārkausētie apspiesto
šķiru sviedri un asinis, kā ari valstiņās, kur valda
aizsargi, poļu stārasti vai rumāņu bajāri, — visur
izsūcēji 1. maijā vēršas pret strādniekiem ar lodēm, durkļiem, pipkām un cietumiem. Tāpat ari
šogad fašistiskās un s.-d. valdības visās zemēs noziedzīgi trin ieročus. Kā Musolini, tā Vācijas sociāl-
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Asinsupēs un līķu kaudzēs kolonizatori ir kāvuši
tautas, kuras gribējušas nokratīt savu jūgu. Angļi
izved sazvērestību pret Afganistānas neatkarību. Socialimperialisti visās zemēs uzbrūk Padomju Savienībai, kura aizstāv apspiestās tautas. Kinā angļu imperalisti turpina zvērīgu un asinskārīgu izrēķināšanosar strādniekiem.. Bet angļu sociālists Tomass
pārmet Baldvinam, ka uz Kinu nosūtīts vēl par maz
drednautu. Amerikas miljardieri apspieda varonīgos
Nikaragvas cīnītājus. Tomēr Indijā briest jauna revolūcija, kura sašķobīs visas pasaules imperiālisma
demokrātu valdība aizliedz strādniekiem svinēt 1. pamatu pamatus. Visas koloniju zemju ostas un galmaiju un gatavo asinspirti, tāpat kā to darīja Bisvas pilsētas ir pilnas imperiālistu kara kuģu un zalmarks. Vīlums vai Nikolais pēdējais.
dātu. Dzeltenā 2. internacionāle pēdējā kongresā
Tikai vienā — Sociālistisko Padomju Republilēmusi, ka koloniju tautas vēl neesot nobriedušas
ku Savienībā — strādnieki, zemnieki un visas tau.brīvībai. Vienīgi Padomju Savienībai nav meviena
tas brīvi um lepni uzvaras apziņā svinēs 1. maiju. kara kuģa, ne zaldāta nevienā svešā zemē.
Tur 1. maijs sociālisma celtniecības svētki, spēku
Nost fašistu un sociālistu teroru!
mobilizācijas svētki galīgai sociālisma uzvarai.
Atsvabināt no cietumiem revolucionārus!
Bet citās zemēs 1. maijs ir ciņas diena. MobiBanku, fabriku un zemju lielīpašnieki visās zelizācijas diena pretuzbrukumam pret fašismu un somēs grib nospiest strādniekus vergu stāvoklī ar
cialnodevību, un nekādi žņaugi un zvērības nespēs varu. Visās zemēs buržuāzija apvienojas aizsargos,
atturēt strādniekus iziet uz ielas par savām prasīleģionāros, bruņojas šķiru karam un terorizē strādbām un šķiras mērķiem!
niekus. Aizsargu draudu demonstrācijas notiek VīNost imperiālistiskos karus! Nost imperiālismu! nē, Viļņā, un Latvijā. Diktatūras režīms pret strādDivu imperiālistu laupītāju valstu — Amerikas
niekiem ir Itālijā, Lietavā, Spānijā, Serbijā, Polijā,
un Anglijas — pasaules tirgus un varas konkurence Rumānijā; ari Latvijā pie varas ir nācis fašisms. Vikļūst par briesmīgu bruņošanās drudzi un vēl nesās zemēs socialfašisti apspiež strādniekus kopā ar
redzētām jūras un gaisa programām. Lielgabalu stoburžuāziju. Vācijā socialžandarmi sit uz ielām strādbru drausmīgā ēna jau krīt pār visu cilvēci, lzjuniekus un pret 1. maiju uzstāda ložmetējus. Polijas
kusē repartciju konference vēl reizi rāda, ka jauns s--d. družiņņiki pagājušā maijā Varšavā apšāva
pasaules karš ir neizbēgams, — ja kara gatavotāji strādnieku demonstrantus. Latvijā sociāldemokrāti
— imperiālisti un socialmililtaristi netiks notriekti. ieveda lauku kara tiesas, bendēšanas režīmu cietuBaņķieru, trestu, naudas maisu interesēs slaktēs mos,, grauj strādnieku organizācijas, nodod revolustrādniekus. Gaidāmā kara technika draud sagraut cionāros strādniekus politpārvaldei. 22. augustā kopā
un sadragāt visu kultūru. Sociāldemokrāti — impear fašistiem nostājās par arodbiedrību sagraušanu,
riālistu sulaiņi — apgalvo, ka pie kapitālisma ir 20. janvārī nodeva policijas pipkām strādnieku deiespējams novērst karu. Tie ir rupjākie buržujiskie monstrācijas un pieļauj slimo kasu iznīcināšanu, cīmeli. Sociāldemokrāti attaisnoja katri savas valsts noties pret ģeueralstreiku. Kopā ar buržuāziju balburžuāziju 1914. gada slaktiņā. Tāpat nākošā kara
soija par bruņotas varas pielietošanu pret strādnieku
socdemi atkal aizstāvēs katrs savas zemes buržuādeputātiem; Igaunijā sociālistu valdība turpina uztuziju. Vācu s.-d. būvē bruņu kuģus, franču sociālisti rēt kara stāvokli. Buržuāzija it visās zemēs un ari
izstrādājuši un pieņēmuši likumu, kurš kara
Latvijā arestē simtiem un tūkstošiem strādnieku.
laikā visus iedzīvotājus padod kara likumiem, lī- Buržuāzija ved pilsoņu karu pret strādniecību.
dzīgi frontes
zaldātiem.
Amerikas soc-demi
Nost buržuāziju! Lai dzīvo darba tautas apdeklarējuši, ka Amerikai ir jāiekaro pasaules bruņošana!
jūras, vai tas angļiem un japāņiem patīk, vai ne.
Buržuāzija slēdz arodbiedrības, atņem preses
Makdonalds Anglijā atteicās paklausīt savas partijas
brīvību, arestē strādniekus, atņem runas brīvību Sakonferences lēmumam par uzstāšanos pret kara bueimā, lai labāk varētu noplicināt tautu un lai vairāk
džetu nākošā parlamentā. Latvijas sociāldemokrāti varētu izsūkt strādniekus un zemniekus. Un ja strādkopā ar fašistiskiem, ģenerāļiem uzstājas par arminieki stājas pret fašisma uzbrukumiem, tad s.-d. pajasracionalizāciju un dresēšanukaram. Tā tad, jauna
līdz tam kā streiklauži. Tā bija 22. augustā, tā Frankara brīdī s.-d. kopā ar buržuāziju vedīs asinssunisko
cijas un Polijas tekstilnieku streikā, tā lielajā saimtautu slaktiņu, tāpat kiā 1914.—1918. gados!
nieciskajā sadursmē Vācijā, tā Latvijas saimnieciskos
Nekādu cerību uz liellaupītājiem-imperialistiem streikos. Tomēr
ir sācies jauns laikmets. Strādnieun viņu perēkli Tautu savienību! Rokas nost no ki neklausa vairs s--d. līderiem; tie izvēl
savas komiSPRS!
tejas un to vadībā iet cīņā. Tas ir milzīgs solis uz
Nekādu paļaušanos uz sociāldemokrātiem — uz
priekšu strādnieku pretuzbrukumā fašismam, oporšiem aktiviem kara sagatavotājiem! Vienīgā izeja
tunismam un izsūkšanai.
uzvarēt kapitālistus un kara sociālistus, nodibināt
Nost kapitālistisko izsūkšanu!
proletariāta un apspiesto šķiru varu uz visas zemes
Prasām 7 stundu darba dienu!
'?
lodes, tā iznīcinot pašus kara pamatus.
Imperiālisti grib atbrīvot sev rokas pasaules apIzdzīt baronus um fašistus no Latvijas!
slaktēšanai un izlaupīšanai, gāžot padomju valdību.
_ Mēs nepielaidīsim fašistiem pasliktināt ari līdzŠimbrīžamvienīgā patiesā miera organizētāja valsts šinējos sociālos likumus! Bet reizē ar to mēs prair Padomju Savienība. Rokas nost no vispasaules
sām patiesu arodbiedrību, preses un streiku brīvību.
strādnieku tēvijas! Tas ir visu apspiesto cīņas lozungs. Mes prasām 7 stundu darba dienu. Mēs prasām visu
Un ja vispasaules kapitālisti dos pavēli šaut, — lai strādnieku, ari laukstrādnieku, sociālo apdrošināšanu
tad viņi zin, kā kapītaliisma pasaules dienas būs skaipret bezdarbu, slimībām, vecumu un visiem citiem
tītas!
algas zaudēšanas gadījumiem. Šāda apdrošināšana
Pašnoteikšanos apspiestām tautām! Nost koloiz_vedama vienīgi uz ļburžuazijas rēķina um viņas
niju vampīrus!
pārvalde nododama pilnīgi strādniekiem.
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Jaunatnei fabrikas un uz lauka 6 un 4 stundu
darba dienu un pilnu a\gu. Visas politiskās, tiesības
no 18 gadiem. Nost politparvaldes un melno direktoru teroru skolas.
Atcelt muitas, kas saceļ produktu cenas par
trešdaļu. Strādnieki prasa brīvu savienību ar SPRS,
vienīgo izeju no saimnieciskās krīzes, bezdarba un
I ka
posta. Par nemantīgo zemnieku atbrīvošanu ļno
banku nagiern un ūtrupju āmura. Lai novērstu jaunsaimnieku mūžīgo nedrošību, jāizbeidz jebkādu sūdzību pieņemšana no baroniem par zemes lietām,
izdzenot no Latvijas visus, kas grib grozīt agrārreformu par labu muižniekiem. Zeme ir jādod tiem.,
kas to apstrādā — rentniekiem, graudniekiem. ' Visi
bezzemnieki, mazzemnieki apgādājami ar zemi. Zemes reformas revīziju, un ja ar to nepietiek, tad izdalu lielsaimnieku zemi! Latgalē jāizdala kulaku un
muižnieku zemes nemantīgiem. Laukstrādnieki un
nemantīgie zemnieki pilnīgi atbrīvojami no nodokļiem. Visi pabalsti, kredīti nododami vienīgi n©mantīgiem zemniekiem un tie caur kooperāciju pilnīgi atsvabināmi no atkarības no pelēča.
Atvaļinātie karavīri 1. maijā kopā ar strādniekiem!
Atvaļinātie karavīri nevar iet un neies kopā ar
politparvaldes sociālistiem, kuri desmit gadus atpakaļ maijā iemaršēja Rīgā ar baroniem un ložbēriem, lai sagatavotu zemes atdošanu baroniem tagad. Atvaļinātie karavīri — sarkanie strēlnieki, ies
cīņā pret fašismu, pret imperiālistiskiem kariem, —
par zemi par savām tiesībām.
Pašnoteikšanos Latgalei!
»
Latgales nabadzības cēlonis ir tas, ka latgaliešu
darba ļaudis r nacionāli apspiesti, spiesti kalpot baltiešu buržuāzijai. Prasām, lai paši Latgales darba
ļaudis nolemtu, kā viņi grib iekārtot savu dzīvi.
75X00 revolucionāro darba ļaužu vārdā uzstādām šīs prasības 1. maijā un aicinām par tām demonstrēt un tās izteikt uz ielas. Šīs prasības strādnieku-zemnieku interesēs ir pats minimālākais, bet
viņu pildišanu nav ko gaidīt ne no sociāldemokrātu,
ne no fašistu valdības. Tās izpildīs strādnieku-zemnieku valdība.
Šķiru pret šķiru!
Nost kapitālismu un fašistu valdību!

Lai dzīvo strādnieku-zemnieku valdība!
Lai dzīvo proletāriskā revolūcija visā pasaulē!
Nost politparvaldes un kara sociālistus! Legalizēt Latvijas komunistisko partiju!
Lai dzīvo šķiru cīņas 1. maijs!»
Tas ir strādnieku un zemnieku frakcijas izlaistais un mūsu laikrakstā nodrukātais uzsaukums.
Ja varbūt varētu teikt, kā parasti, ka te notiek šķiru
naida kultivēšana, tad man liekaska šinī uzsaukumā gan nav nekā tāda, klās aicinātu uz pastāvošas
valsts iekārtas graušanu. Tomēr šis uzsaukums un
līdz ar to mūsu laikraksts konfiscēti. Drīz būs pirmais maijs, kas, bez šaubām, neizpaliks bez strādnieku drukātā vārda. Ja ari tagad fašistiska valdība neatļauj jau šodien iznākt strādnieku presei legāli, tad tāpat kā arodnieciskā un cita organizēšanas
lauka strādniecība atradīs veidu, kā salasīties, atradīs veidu, kā izpaust savas domas. Strādniecība ari
1. maijā nepaliks bez sava drukātā vārda, neskatoties uz visiem, žņaugiem, kaut ari šodien pārgrozītu
preses likumu tādā veidā, ka Saeimas deputāti nevarētu būt par atbildīgiem laikrakstu redaktoriem. Ka
teicu, ari cara laikā, klad nebija iespējamības, runāt
par preses likumu, ari tad tika izdoti strādniecības
preses izdevumi.
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Šodien lasām pilsoniskos laikrakstos, ka koalicijas aprindas paredzējušas iet vēl tālāk, neaprobežojoties ar to vien, ka noliedz Saeimas deputātiem
būt par laikrakstu atbildīgiem redaktoriem.. Koalicijā grib padot iekšlietu ministrijas neaprobežotai
rīcībai pilnīgi visus izdevumus, jo nebūšot vairs vajadzīgs _prokuraturas rīkojums, lai konfiscētu, bet
to vārēšot izdarīt ari iekšlietu ministrija.
Visu
to mēs, bez šaubām, varam' piedzīvot. Ja uzliks vēl
lielākus žņaugus pastāvošai legālai presei, tad strādniecībai būs, daudz grūtāki izdot savus izdevumus
nekā tas bijis līdz šim. Tomēr, kā teicu, strādnieki
bez preses izdevumiem nepaliks. Tāpēc 1. maijā,
kad strādniecība demonstrēs par citām prasībām,
viņa skaļi visur, kur tikai tas būs iespējams, legāli
vai nelegāli, savās sapulcēs, savos izdevumos uzstāsies, lai strādniecība savas domas varētu izpaust, neskatoties uz žņaugiem., kādi tiktu lietoti pret
atsevišķiem strādniekiem. Strādnieki 1. maiju neuzskata kā svētkus, svinamu dienu, kad iziet varbūt
kur atpūtā, saulītē pasēdēt, bet viņi uzskata 1. maiju
kā cīņas dienu par savām tiesībām um labklājību. Tāpēc ari 1. maijā viens no galvenajiem strādnieku uzdevumiem ir karot par to, lai strādniecībai ne ar kādiem žņaugiem neatņemtu viņas drukāto vārdu.
Priekšsēdētājs P- Kalniņš: Vārds deputātam
Eliasam.
K. Eliass (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Sociāldemokrātu frakcija šinīs garās debatēs, man
šķiet jau diezgan sīki un ari dibināti ir formulējusi
savas attiecības, un proti, noliedzošās attiecības pret
šo pārgrozījumu preses likumā.
Šīs sesijas sākumā mans sesijas biedrs Rudevics diezgan vispusīgi atklāja tos apslēptos nolūkus,
kādi zem diezgan humānas izkārtnes, ņemot no formālās puses, atrodas šinī likuma pārgrozījumā. Es
ņēmu vārdu pa labai daļai tamdēļ, ka debatēs no
vairāku pilsonisko runātāju puses tika atkal un atkal
minēts laikraksts «Sociāldemokrāts», par kura atbildīgo redaktoru man ir gods būt. Sakarā ar to tika
minēts ari mans vārds un tiklab uz manas, kā uz
«Sociāldemokrāta» birkas tika sarunātas visādas aplamības un blēņas.. '
Bet pirms pāreju pie šiem «Sociāldemokrāta»
apstākļiem un sarunātām aplamībām, kādas te nāk
no šī katedra, es atļaušos, cienītie _ deputātu kungi,
teikt dažus vārdus sakarā ar jautājuma principiālo
pusi. Un te nu man jāsaka, ka šim likumam, cik īss
un no ārpuses it kā taisnības pilns tas ari nebūtu, ir
sava vēsture. Lai saprastu šo Hkumproaektu, tad,
man liekas, nebūs lieki pamest skatu drusku atpakaļ
viņa vēsturē, jo saprast, kā tas daudzkārt jau atzīts, kādu parādību, labu vai ļaunu, var vislabāk tad,
ja saprot šīs parādības vēsturi. Uņ šī likumprojekta
vēsture, šis likumprojekts, ja to _aplūko vēsturiski, ir
tikai viens posms, jeb, manis pēc, kungi, viena epizode tanī cīņā pret preses brīvību, ko jau kopš Latvijas pastāvēšanas ved mūsu pilsoniskā reakcija.
Viss šis 10 gadu ilgais Latvijas neatkarības ^ periods
ir pildīts reakcijas cīņām pret dažādām mūsu politiskām un pilsoniskām brīvībām un to starpā ari pret
preses brīvību.
Vislabāk preses ziņā jutās Latvijas pastāvēšanas
laikā mūsu pilsoniskā reakcija, cik tas savadi ari neizklausās — Latvijas īsākumā, tad, kad Latvija cīnījās par savu neatkarību un kad Latvijā pastāvēja kara cenzūra. Es saku, visomulīgāk jutās Latvijas reakcionārā pilsonība tad, kad viņa varēja izmantot šo
kara cenzūru, um izmantot loti plašos apmēros, ne
tikai zīmējoties uz lietām, kas stāvēja sakarā ar Latvijas armijas tiešām cīņām, bet ari sakarā ar tīri
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politiskam lietām. Ir nācies vairākkārtīgi toreiz jau
norādīt uz daudzām traģikomiskām cenzūras rīcī^
toreizēja
bām, zīmējoties uz politiskiem apstākļiem
sociāldemokrātiskā presē.
B'et nu,' kungi, lieta bijātā, ka šis omulīgais stāvoklis, šis kara cenzūras stāvoklis nevarēja ilgi vilkties. Atbrīvošanas cīņas, neatkarības cīņas izbeidzās; iestājās normāli apstākliun līdz ar to bija jāizbeidz kara cenzūra. Bet tomēr mūsu pilsonība, pilsoniskā reakcija nesamierinājās ar tam prasībām,
kādas, zīmējoties uz dažādām politiskām brīvībām
un zīmējoties atsevišķi ari uz preses brīvību, uzstādīja normālie, jaunie Latvijas republikas dzīves
apstākļi. Un mēs redzam, ka turpmākos periodos
no pilsoniskās reakcijas puses iesākas atkal diezgan
asas cīņas pret dažādām brīvībām, tiklab pret der
mokratisko satversmi, kā ari pret atsevišķiem demokrātiskiem likumiem. Un pilsonībai nostiprinoties,
šis uzbrukums mūsu brīvībām, it īpaši preses brīvībai, paātrinājās un paasinājās. Atcerēsimies tos laikus, kādi bija pirms kreisās valdības nodibināšanās.
Tie bija ministru prezidenta Alberinga valdības laiki. Man liekas, visiem būs vēl, ja ne svaigātad
loti labā atmiņā tie likumi, kurus šī reakcionārā valdība bija izstrādājusi, lai iežogotu, lai ierobežotu
dažādas politiskas brīvības. Viens no zīmīgākiem
uzbrukumiem, klās nāca no Alberinga valdības puses,
kā atceraties, bija uzbrukums sapulču, biedrošanas
un preses brīvībām. Zīmējoties uz šīm trim ļoti svarīgām brīvībām, svarīgām strādnieku šķirai, kā jus
atceraties, bija izstrādāti ļpaši reakcionāri likumprojekti, un šie likumprojekti tika iesniegti ari Saeimai. Un nu notikās tas, ko, varbūt Alberinga kungs
un viņa valdība nebija gaidījusi — toreiz šos likumprojektus Saeimas vairākums noraidīja. Nedomāju,
ka šinī vairākumā visi bija tādi, kas to darīja aiz patiesas brīvības mīlestības, bet dažam labam bija sameties bailes no tās plašās enerģiskās kampaņas, kādu .sociāldemokrātiskā partija sarīkoja pret šiem žogiem, pret šiem mūsu politisko brīvību ierobežoju-
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varu, kādu viņš gaidīja. Jūs atcerēsaties, kungi, ar
kādu bravūru mūsu reakcionārās partijas stājās vēlēšanu kampaņā. Tur atskanēja tādi saucieni un apgalvojumi, ka pēc šīm vēlēšanām sociāldemokrātija
tiks, ja nu ne pavisam noslaucīta no zemes virsus,
tad vismaz stipri satriekta. Latvijas tauta esot nosvērusies reakcijas pusē, un tā tad pēc reakcijai izdevīgām un sekmīgām vēlēšanām varēšot realizēt visu, kas Latvijas pilsonībai ir nepieciešams un ko tā
vēlas. Šīs cerības neattaisnojās. Tāpēc ari visu šo
laiku Celmiņa kunga valdība, soli pa solim realizēdama savu reakcionāro politiku, tomēr ir spiesta pagaidām vēl skaitīties ar savu nedrošo un nesolīdo
pamatu zem kājām. Vienīgi tāpēc, man liekas, ir
izskaidrojams, ka Celmiņa kungs neuzdrošinājās izvilkt no galda segas apakšas to projektu par preses
brīvības aprobežošanu, kāds tur otrās Saeimas leģislaturas perioda beigās bija novietots. Neuzdrošinās vēl pagaidām — es saku pagaidām — izvilkt
to no turienes. Bet ari tagad Celmiņa kunga valdība, kad jāstrādā reakcijas darbs, negrib salikt rokas
klēpī. Šī valdība, rēķinādamās ar savu nedrošo bāzi, tomēr dara, kas viņai reakcijas virzienā ir iespē-

miem.
Alberinga valdība krita, janemaldos, 1926. gada
beigās. Tad nodibinājās kreisā valdība. Kā viens
no galvenākiem un svarīgākiem nopelniem šīs kreisās valdības aktīvā ir ieskaitāms tas. ka viņai izdevās atturēt tos reakcijas šļūdoņus, kas arvienu vairāk paātrinātā gaitā mēģināja dzīt uz leju iegūto preses brīvību un politiskās dzīves brīvību vispār. Izdevās noturēt šo reakcijas šļūdoni un izjaukt ari tos
nodomus, kādi bija izstādīti iepriekšējos gadosun it
īpaši konkrētā veidā Alberinga valdības laika pr'et
mūsu preses brīvību.
Pēc kreisās valdības krišanas, kā jūs, kungi, atceraties — tas nav nemaz tik sen — nodibinājās valdība ne mazāk reakcionāra, un. ja man būtu atļauts
lietot to vārdu — ne mazāk melna kā Alberinga valdība, um proti, Juraševska valdība. Bet, neraugoties
uz visu viņas reakcionāro dabu, šai valdībai bija daudzējādā ziņā rokas saistītas. Vispirms šai valdībai
stāvēja priekšā zināms memento mori tuvojošos velēšanu veidā. Šīs tuvās Saeimas vēlēšanas bija ari
tas faktors, kas stiprā mērā atturēja Juraševska reakcionāro valdību no radikāliemsoļiem plašasreakcijas virzienā.
Pagāja vēlēšanas un nodibinājās tagadējā Celmiņa valdība. Šai Celmiņa valdībai ir ne mazāk re- ?
akcionāras tieksmes visos virzienos. Tāpat ari zīmējoties uz presi, viņai ir ne mazāk reakcionāri nolūki, kā tie bija Alberinga kunga valdībai. Bet nu
nelaime priekš šīs valdības bija tā, ka trešās Saeimas vēlēšanas nedeva pilsoniskam spārnam to uz-

jams.
Runājot konkrēti par preses brīvības ierobežošanu, šī valdība tagad cenšas šai lietai pieķerties no
citas puses. Tagadējās valdības pašreizējos soļus
un paņēmienus šinī virzienā diktē konkrēti politiskie apstākļi. Viens tāds tagadējās valdības solis ir
pārgrozījuma projekts preses likumā. Mums nav
ne mazāko šaubu, ka tasir tikai pirmais solis, varbūt
pat varētu teikt — pussolis. Šo pussoli tagadējai
valdībai diktē pašreizējie politiskie apstākļi un pastāvošais spēku samērs tiklab Saeimā, kā ārpus tās.
Mēs esam pārliecināti. , ka tiklīdz reakcijai izdotos
mūsu zemē politiski un sabiedriski vairāk nostiprināties, pēc šī pussoļa nāktu citi soļi, divi, trīs soļi u. 1.1.
Piegriežoties šim likumam, jāsaka, ka tas ir savā ziņā tiešām monstrums. Jūs, kungi, zināt šī likuma saturu. Saskaņā ar līdz šim spēkā esošo likumu, par atbildīgiem redaktoriem nedrīkstēja būt
pirmkārt kriminālnoziedznieki un otrkārt ministru
kabineta locekli. Šo divu kategoriju ierobežojumi,
varbūt, šā vai tā būtu izskaidrojami. Par krimināl-

noziedzniekiem es šeit nerunāšu bet runāšu tikai par
ministru kabineta locekļiem.
Ministru kabineta locekļi ir valdības vīri, kuru
rokās ir izpildu vara, tāpēc ir iespējams, ka viens

otrs valdības vīrs ar preses palīdzību, japrese ir viņa rokās, var iespaidot apkārtni, sabiedrību sev veļamā virzienā un preses darbā izmantot ne tikai pabet
šas preses idejisko propagandu un aģitāciju,
ari savu politisko, valsts vīra varu. Labi, še varētu
būt tādi attaisnojoši motivi.
Bet nu es jautāšu:kādus, lietišķus motivus varētu atrast, zīmējoties uz deputātiem. Mam šķiet,
ka ne tikai nevarēs atrast lietišķus motivus, bet visi
apstākļi runā taisni preti. Aiz katra deputāta taču
stāv zināms kvantums vēlētāju, ar kuriem viņam jāsazinās. Kungi, jūs neviens nevaresat noliegt, ka
prese ir viens no mūsu sabiedrības modernākiem sazināšanās līdzekļiem, līdzās mītiņiem, sapulcēm u. 1.1.
Prese ir viens no galveniem, es pat uzdrošināšosapgalvot — galvenais sazināšanās līdzeklis. Bez tam
katra deputāta tiešs pienākums ir pēc iespējas tuvāk
stāvēt saviem vēlētājiem, sazināties ar viņiem, informēt viņus, izteikt savas idejas u. t. t. Vai tas
nebūtu zināmā mērā ne tikai deputāta personīgu tiesību ierobežojums vien, bet pat deputāta amata ierobežojums, ja viņam aizliegtu izdot .atbildīgu laikrakstu. Tagad viņam laikraksta izdošanai būtu jā-
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meklē kāds cits, kas stāv ārpus šī nama (sauciens
centra: «Ieraušanas politika!»).
Aplūkosim tālāk priekšā stāvošā likumprojekta
saturu. Jus zinasat, ka šis aizliegums attiecas nevien uz politisko presi. Tas attiecas ari uz visu periodisko presi. Par periodisko presi šī likuma teksta
inozīme saucas visa prese, kas iznāk ne retāk kā trīs
mēnešos reizi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja
viens ievelēts par deputātu, tad viņš nevien nedrīkst
izdot politisku avīzi, kura varētu, teiksim, ieiet kaislības, cīņas u. t. t. Tur varētu būt zināmi asumi.
Bet ne tikai to viņš nedrīkst izdot, šo politisko avīzi;
viņš nedrīkst izdot ari citus periodiskus laikrakstus
un izdevumus- Ja gadās, ka piemēram par deputātu irievelets baznīckungs — un tādu mums ir vairāk, ka jus paši to zināt, tad viņš nedrīkst izdot, piemēram, baznīcas vēstnesi, kurš iznāk biežāk kā par
3_ mēnešiem reizi. Ja nu kāds par deputātu ir ievēlēts, teiksim, no zinātnieku aprindām, tad viņš nedrīkst izdot zinātniskus žurnālus, piemēram techniska satura žurnālus, ja viņi iznāk biežāk par 3 mēnešiem reizi. Ja kāds deputāts ir ārsts — un tādu
starp deputātiem ari netrūkst—, tad viņš nedrīkst izdot kādu ārstu žurnālu. Ja kāds deputāts ir mākslinieks vai, manis pēc, mākslas mīļotājs, tad viņš
nedrīkst izdot žurnālus par mākslu. Ja kāds deputāts ir literāts, tad viņš nedrīkst izdot žurnālu, kurā
ievietoti romāni un dzejas. Visu to ievērojot, jākonstatē, ka deputāts tiek padarīts par tādu, kam, ienākot Saeimā, jāatsakās no savas profesijas. Tā jāaizmirst un jālikvidē- Šai nozīmē ir zināmas tiesības teikt, ka šis pārgrozījuma projekts ir savā ziņā

nonsenss.

Nu labi, teiks: bet kā tad nu ir ar 533. pantu.
(Sauciens no vietas: «Tas ir tas galvenais!» — Jautrība.) Ja nu šim deputātam, kuram ir imunitāte, —
ir ari tiesība būt par laikraksta atbildīgo redaktoru,
tad viņš var noķengāt visu pasauli, visai pasaulei
nolaupīt godu? (Sauciens no vietas: «Noķēzīt!»)
Gluži pareizi: Beldava kungs pagājušā reizē lietoja
taisni šo daiļo un cēlo vārdu «noķēzīt». Kungi, vai
šis motīvs—un tas ir vienīgais, kas gajajā debatu
laikā visādi lietots, — ir pietiekošs? — Jāsaka, ka
šis arguments ir demagoģiskas dabas, jo to lieto tikai tai nolūkā, lai apslēptu šī projekta īstos_ nolūkus,
lai padarītu to tautas masām., kas nav spējīgas iedziļināties visos likumdošanas darba sīkumos, pie-
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Tagad nak jautājums, kāpēc jums vajadzīgs šis
aizliegums. Jā, jus teiksat, imunitāte tomēr pastāv,
kāda ta ari nebūtu. Tur ir zināma procedūra, tas
ilgi velkas, un to lietu nevar tik ātri izdarīt. (Smiekli
un troksnis.) Redziet, jums to lietu vajaga ātri izvest.
Jus esat īstas Zalomes, (Smiekli un troksnis.) Jums
vajaga tās redaktoru galvas pēc iespējas drīz. (Smiekli un starpsaucieni.) Redziet, kUngi. kāda atriebības
kāre te pastāv. Jūs sakāt, ka nelaimīgā persona,
kam laupīts gods, vai, izsakoties Beldava vārdiem,
kas «noķēzīta», nevar tikt pie savas taisnības. Tas
ari ir jūsu auguments. Bet redziet, kungi, jūs taču
itin labi zināt, ka katram redaktoram, kas iesūdzēts,
ne tik vien uz 533. panta pamata, bet ari uz citu pantu pamata, agri vai vēlu jāatbild tiesas priekšā.
(Starpsauciens: «Var tikt vaļā — Amnestija!») Te
man atkal saka: amnestija. Bet jūs, kungi, itin labi
zināt, ka par visām tām lietām, pa kurām es esmu
amnestēts... (./. Pommera starpsauciens-) Pommera
kungs, Jūs pārāk) stipri rūcat, bet ne ikviens, kas rūc,
ir lauva, (Stipri aplausi un smiekli.) Ir. taču zināms, ka šī amnestija attiecas tikai uz sodu par visām tām lietām, par kurām esmu amnestēts.
Kas
attiecas uz lietu iztiesāšanu, tad man jāstājas visās
lietās tiesas priekšā, un katrs, kam būs gods laupīts,
dabūs gandarījumu un varēs tiesas priekšā rehabilitēties. (Sauciens no vietas: «Nomirs līdz tam laikam!») Nu, vai jūs zināt, pret Dieva pirkstu neviens no mums nav nodrošināts. (Smiekli.) Redziet,
tādi ir tie lietas patiesie apstākļi.

Diezgan savāda izklausās tā atsaukšanās uz
imunitāti. Mēs zinām, kādā stāvoklī atrodas šī imu-

nitātes lieta. Mēs līdz šim pat laikam nezinām, kā
īsti tiks izformulēta tā imunitātes lieta. Mēs zinām
tikai, ka formāli kaut kāda imunitāte pastāv; mēs
zinām, ka senāts šo imunitāti var paskaidrot, ka
viņš ir darījis ar agrarlikumu; mēs zinām, ka mūsu
likumu par imunitāti Valsts Prezidents atsūtīja atpa-

kaļ — tas viss, kas attiecas uz imunitāti. Mēs zinām to, jeb, patiesību sakot, mēs nezinaim nekā.
(Jautrība.) Redziet, tā ir ar to imunitāti. Tālāk, ko
mēs zinām, ir tas, ka Saeimas labais spārns pieliek
visus savus spēkus un spēciņus klāt, lai šo imunitāti,
ja ne pavisam atceltu, tad vismaz iecirstu tai tādu
robu, lai tā nekur nederētu. Tāpēc tā vilcināšanāis
un tā knakstīšanās ap imunitāti. Tā tad viss iziet
uz imunitātes iznīcināšanu, vai vismaz stipru ierobežošanu. Kas tad nu notiek? Notiek tas, kla ja ir
preses brīvību, tad atsaucas:
ņēmīgāku. Bet kas tad jums liedz vienu deputātu— vajadzīgs ierobežot
jums tak ir imunitāte, bet ja ir vajadzīgs iznīcināt jeb
atbildīgo avīzes redaktoru — izdot tiesāšanai? (Sauierobežot imunitāti, tad saka: kur tad paliks_ 533.
ciens no vietas: «Jūs balsojat pretim!») Jums taču
pants
— mums tak jāsauc pie atbildības. Tā tad,
ir vairākums! Kāpēc jūs citus sev vēlamus likumus
redziet,
roka roku mazgā. Imunitāti grib iznīcināt,
izdabūjat cauri? Ja jūs vēlaties, tad jūs ari šo pārmotivējot ar pastāvošo preses likumu, un preses ligrozījuma projektu izdabūsat cauri. Es tam pilnīgi
kuma grozījuma nepieciešamību motivē ar imunitāti.
ticu. Ari pret mūsu balsim jūs to izdabūsat cauri. Tā tad iznāk, ka tā brīvību svecīte^ aizdegta no
Ja tas ir tā, kāpēc jūs vienu deputātu, kas ir nozieabiem galiem, un to no abiem galiem dedzina redzies, nevarat izdot? Es tagad lasujaikrakstos, ka
akcijas uguns. Redziet, tā tas notiek.
nesen Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisija
Tālāk daži no runātājiem — ja nemaldos, tas
izdevusi deputātus 66 Metas, pie kam «Latvis» sevišķi
par
priecājas, ka Kristaps Eliasis izdots
veselām 15 bija ari referenta kungs, Rubulis — teica: jā, Vapar kareiropā ir tādi piemēri. Bez šaubām, un vēl citi
(Jautrība.)
mani
ir
izdevusi
Komisija
lietām.
demokrātijas ierobežošanas un iznīcināšanas pievisām. 15 lietām — laiklam Saeima ari to izdarīs. Vimēri. Kad ir vajadzīgs motivēt ar Vakareiropas
ņa ir izdevusi ari citus, un tā viņa var rīkoties ar
visiem. Ne tikai ir tiesības un vara jūsu rokas izdot piemēriem kaut kādu reakcionāru soli, tad piemērus
ņem taisni no turienes, kur reakcija visvairāk plotiesāšanai deputātus, bet jus varatari, tiklīdzkāds notiesāts, nobalsot par soda nekavējošu izpildīšanu, jo manas zināšanas, tāda likuma nav; tur gan zināmas
tā tiesība ari ir jūsu rokās. Un ja jus... (J. Pommers (Sauciens no vietas: «Austrija!») Austrijā, pēc
sās. Tad nāk Itālija, tad nāk Polija, Ungārija u. t. t.
no vietas: «Bet amnestija?») Nu. Pommera kungs,
es domāju, ka Jūs nebūsat ar mieru ik mēnešus dot aprindas gatavo tādu likumu, kādu šeit gatavo, bet
amnestiju, ja tā ir dota jubilejas gada. Tā tad tāda īstenībā tur vēl tāda nav; un gatavo to ari aiz tiem pašiem iemesliemkā šeit, un varbūt, ari izvedīs cauri.
iespēja ir; to jūs varat izdarīt.
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Kas attiecas uz Poliju, kuru šeit minēja, tāpat kas
attiecas uz Ungāriju un Itāliju, tad jāsaka, ka tur jūs
varētu dabūt vēl labākus piemērus brīvību iznīcināšanai un tiesību ierobežošanai nekā tas ir pie mums.
Tāda ir tā lieta. Es atļaušos dažus vārdus minēt,
tā sakot, pro domo sua. Ari Beldava kungs pagājušā isēdē iepina dažus latiņu vārdus un tāpēc lai
ari man būtu atļauts to darīt. (Starpsaucieni.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu netraucēt runātāju!

K. Eliass (turpina): Mīlbeirga kungs pagājušā
sēdē nobirdināja gaužu asariņu par mani, teikdams,
ka man nepietiktu trīs mūžu, lai atsēdētu tos sodus,

»ko man nāktos atsēdēt, ja manas lietas nāktu iztiesāšanā. Es Milberga kungam ļoti pateicos par šo
gaužo asariņu. Es nedomāju, ka tā būtu bijusi krokodiļa asariņa, jo Mīlberga kungam taču bieži ir
labs prāts un žēlīga sirds. Tomēr par to asariņu
man jāsaka — Pommieira kungs, klausāties — ar
bībeles vārdiem: «Neraudiet jūs Jeruzalemes meitas
par mani, bet raudiet pašas par sevi um saviem bērniem!» Aplausi kreisā pusē.) Par tām lietām, par
partijas un frakcijas lietām es esmu sēdējis
manas
t
un sēdēšu atkal, ja tas būs vajadzīgs. Tāpēc labāk
raudiet par sevi un saviem bērniem, bet ne par
mani. Bez tam, kungi, tās lietas nav nemaz tik traģiskas. Nav tā, ka es itin nevienā lietā nebūtu izdots tiesāšanai. Pāris desmit lietās es esmu izdots
tiesāšanai, un par visām tām 20 lietām kopā es esmu
saņēmis 2 nedēļas aresta. Lielākā daļā no šīm lietām es esmu attaisnots. Es atļaušos norādīt, ja reiz
es būtu tikai «ķēzītājs», ja es būtu domājis tikai par
citu goda laupīšanu, tad taču- man vajadzētu būt
visās lietās notiesātam, bet, kā jau teicu, lielākā
daļā es esmu attaisnots. Tā tad, redziet, ir ari taisnīgas lietas starp visām šīm. Otrkārt es lūdzu
(
griezt uzmanību uz tām 2 nedēļām. Nu, cik, jūs
domājat, būs man pavisam šo lietu? Es. saukšu
taisni šiem projekta piekritējiem par prieku milzīgi
augstu skaitli. Pieņemsim, kla būs simts lietu. Tā
tad vienā piektā daļā es būtu jau iztiesāts un esmu
dabūjis 2 nedēļas aresta. Rēķinait piecas reizes vairāk, vai manis pēc pat desmit, reizes vairāk, ari tad
neiznāks ne tik vien 3 mūži, neiznāks pat ne gads,.

I

I

Nelaime ir tā, ka visās šinīs debatēs no šī katedra,
tāpat ari presē, lieta tiek nostādīta tā, ka sociālistu
preses redaktori vispār un «Sociāldemokrāta» redaktors atsevišķi uz to vien iziet, lai ķertu kaut kādu
izdevīgu gadījumu, kjur varētu savam līdzpilsonim
atņemt godu. Tas, kungi, tā nav. Var jau būt, ka ari
šis atbildīgais redaktors-deputats var kļūdīties. Viņš
var tikt ari maldināts. Bet nu, atvainojiet — tas var
notikt ari ar katru redaktoru, kurš nebūs deputāts.
Vai tad jūs domājat, ka deputāts būs tas dumjākais redaktors ? Jeb, varbūt, jūs domājat, ka deputāts būs tas ļaunprātīgākais redaktors? Vai jus
domājat, ka visi citi redaktori, kuri stāv ārpus deputāta amata, ir tie labākie, uzmanīgākie, kuri vairāk ievēro savu tuvāko godu ueklā deputāts? Bet
nu atvainojiet, tas nozīmētu deputāta amatam izdot
īstu testimionium paupertatis — nabadzības aplie-

cību.
Tālāk šeit jo nikns bija Mīlberga kungs par to,
«Sociāldemokrāts» un tāpat citas sociālistu avīrka
zes — pēc šo kungu domām, ko dara «Sociāldemokrāts», to dara ari citas mūsu partijas avīzes — ne
tik vien
unlaupot godu, bet ari neievietojot atspēkojumu^
atsaukumus, un ja ari ievietojot, tad kaut
kur pēdējā lapas pusē ar mazu šriftu un ari tad pēc
2 un 3 nedēļām. Man jāsaka, Mīlbeirga kutnlgs, nerauigties uz Jūsu lielo «patiesības mj#estBbu»> *te
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Jūs esat izgudrojuši «patiesību», kļura ir tāda tikai
Jums vienam pašam. Ja Jūs būtu painteresējušies,
vai gribētu painteresēties par to, kas notiek sociālistiskā presē vispār un atsevišķi «Sociāldemokrāta»
redakcijā, Jums būtu zināms, ka visi šie apgalvojumi
ne ar ko nav pamatoti. Vispirms Jūs zināt mūsu
preses likuma atsevišķos pantus par atsaukumiem.
Redakcijai, ar tādiem un tādiem noteikumiem atsauksmi jāievieto triju dienu laikā. (Starpsaucieni
pa labi.) — Pagaidait, lūdzu ļaujiet man runāt, tad
ari jūs varēsit runāt vēlāk. (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs zvana.) — Ar tādiem un tādiem noteikumiem atsauksmi jāievieto laikrakstā triju dienu laikā,
ar tādu pašu uzrakstu, bez piezīmēm tekstā u. t. t.
Jūs sakāt, ka atsaukumu neievieto. Ja tas tā būtu,
sakait, ar ko ir ilzskaidrojams tas, ka pret mani
par atsaukumu neievietošanu nav nevienas prāvas?
Vai tad Jūs domājat, ka šie cilvēki domā: grēcinieks tu esi bijis, grēcinieks esi un grēcinieks paliksi,
tāpēc mēs piedodam šim grēciniekam, jo viņš nezin,
ko dara? (Starpsaucieni.) Es domāju, ka tā tas nieibūt nav. Ja tomēr nav nevienas prāvas par atsaukumu neievietošanu (A. Klīves starpsauciens), tad,
Klīves kungs, no tā mēs varam tikai slēgt, ka likums
nav pārkāpts, jo, kungi, kas ir iesniedzis atsaukumu,
«pardonu» mums neteiks; viņi te, tāpat kā pārejās
lietās, pieķersies mums, kur tikai varēs. Ja šinī lietā nav nevienas sūdzības, tad tas nozīmē, ka tur viss
ir kārtībā (starpsaucieni pa labi), un ka visstas, ko
Mīlberga kungs še teica, ir dibināts vai nu uz lietas
apstākļu nezināšanu, vai ari uz argumentu trūkumu
lietā, kuru viņš aizstāvēja. (G. Mīlberga starpsauciens.)

Tālāk lai man būtu atļauts pāris vārdos pakavēties pie Beldava kunga. Viņš bija sevišķi nikns
šo pārgrozījumu aizstāvētājs. Viņa runas laikā šis
niknums gāja arvien crescendo, um runas beigās tas
pieņēma furioso toņus. Tas mūs nepārsteidz, ka
taisni baznīckungs ir nikns šinī lietā. (Starpsaucieni.) — Pavisam otrādi. Man liekas, ka tas bija
gluži dabīgi, jo mēs zinām, ka tad, kad lieta grozās
ap brīvās domas ierobežošanu, vai aizliegšanu, baznīca vienmēr un visos laikos kopš savām pirmām
dienām ir 'bijusi visšiverīgākā, visaktīvākā. Jau
tanīs laikos, kad viņa vēl nebija valsts baznīca, jau
pirms 4. gadusimteņa, kad viņu pašu vēl vajāja Romas cteizari, šai baznīcā norisinājās visniknākā kārtā ķeceru vajāšana un apspiešana. Cezars Juliāns,
saukts «Atkritējs», 4. g. s. vidū, loti brīnījās par
šiem baznīcas kariem. Visas tās cīņas, pēc Juliāna
vārdienvnorisinājās vēl tad, kad baznīcai vēl nebija
varas valstī, kad viņu pašu vajāja. Ja tas jautoreiz
tā notika, tas nozīmē, ka baznīca jau no paša sākuma ir bijusi naidīga un nejiecietīga pret visiem
citādi domājošiem. (J.Pommers no vietas: «Tāpat
k!ā Jankus pret jums!») 4. gadu simteņa sākumā šī
baznīca kļuva par cezara, par Romas valsts baznīcu. Tad jau viņa sāka rīkoties ar pavisam citādiem līdzekļiem. Ja senāk baznīca visus neaiztika,
vai nevarēja aiztikt, tad tagad katrs, kas oficiālās
baznīcas dogmu prokrusta gultā nelikās, tika vajāts
ar varas līdzekļiem, ar laicīgās varas līdzekļiem.
Un _tā tas ir gājis gadu simteņiem cauri līdz pat
pēdējam laikam. Vienmēr baznīca ir nostājusies viskrasāki pret katru brīvu domu, pret progresīvu
domu, un ne tikai pret progresīvu domu bet pret
katru domu, kas neietilpa viņas dogmatos. Brīvdomātājus, ka ķecerus apkaroja nesaudzīgi. Senāk
baznīca to darīja tādējādi, ka katras brīvākas domas
autoru vilka uz moku beņķa inkvizīcijas pagrabos.
Agrāk viņa to darīja tā, ka brīvas domas autoru
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izcepināja uz sārta. Agrāk viņa to darīja tā, ka
brīvas domas autoram, tanīs pat inkvizīcijas, kambaros ar kniebi mēli izrāva. Tagad, paldies — es
neteikšu Dievam, bet progresam, demokrātijas attīstībai, baznīca to nespēj (J- Pommers no vietas:
«Tagad to faktiski dara Maskava!») Par to Maskavu mēs tagad nerunājam. Un te man jāatbild
Jums ar Krilova pasaciņas vārdiem šādi:
„rip0 B3HTKH K/IHMHHV MHT3IOT,
Āohc vKpaAKOio KHBaer na īierpa..."
(smiekli, aplausi). Kad būs Maskava dienas kārtībā, tad mēs par to runāsim.
Beidzot vēl gribu aizrādīt uz vienu raksturīgu
parādību mūsu reakcijā. Tā faktiski gan nav mūsu
Latvijas politiskās (reakcijas oriģinalitāte, bet novērojama visur; proti, ja grib izdarīt kādu uzbrukumu vai belzienu brīvībai, tad mēģina iesākt lietu
tā, ka izjūsmojās par šobrīvību, cik tā laba un skaista.
Jūs, klungi, atcerēsaties, ka pagājušo reizi Mīilberga
kungs, izlietojot savas dzejas dāvants (smiekli), nodeklamēja šeit veselu odu par brīvību; cik mēs labi,
cik mēs tālu tikuši, ka senāki brīvības nav bijis, bet
tagad ir. Es biju aizgrābts (smiekli, aplausi) un
priecājos par šiem dzejiskiem vārdiem brīvības
labā; bet tad nāca liels pārsteigums un liels sarūgtinājums no tālākā, ko dzirdēju. Izrādās., ka brīvība
ir laba. bet tikai tad, ja viņai tāpat klā sunītim ir
uzpurnis (Sauciens no vietas: «Pareizi!») — Sākās
tikpat dzejisks rekviems šai brīvībai. Kā krieviski
saka: «na^a^i aa SApaene, kohmhji savnoKoft» . Brīvība
tikai tad laba, ja tai ir uzpurnis. Šī brīvības aplūkošana no uzpurņa viedokļa noved pie tā, ka attiecīgās personas brīvības vietā redz tikai uzpurņu. Tas
atgādina kādu varoni no Gļeba Uspenska stāstiem.
Tas ir dūšīgais «gorodovojs» jeb «budočņikls» Mimrecovs, kas turējies pie savā laikā pazīstamā lozunga
«TautHTb h ne nycKarb» — cilvēks, kas pie cilvēka neko
citu neredzējis, kā tikai apkakli ??— «šivorotu.» (Aplausi pa kreisi.) — Nevis tāpēc, ka viņu iintieiresējis,
no kāda materiāla ir šīs apkakles: vai vienkāršas
vai samta, vai bariņķa, bet lai varētu pielietot lozungu «TauiHTb h ne nvcnarb.» šis Mimrecovs savā apkakļu filozofijā nonācis līdz tai stadijai, ka tikai no
apkakles izšķīris cilvēku no citiem dzīvniekiem un
no nedzīvām būtnēm. Reiz šim pašam dūšīgajam
Mimrecovam nācis priekšā cilvēks-, kas bijis jāņem
pie apkakiles, bet izrādījies, ka viņam apkakles nav.
(Smiekli.) Dūšīgais Mimrecovs sastingst no brīnumiem: kāpēc nav apkakles. Ari mūsu dūšīgie politikas Mimrecovi, ieraudzījuši, ka ir viens likums,
kam nav īsti labas apkakles (aplausi un smiekli
zālē), un tāpēc, lūk, viņiem vajaga parūpēties un
apgādāt šim likumam apkakli. (Smiekli.) Pārgrozījums preses likumā nav nekas cits, kā tikai šāda
apkakle, lai sagatavotu vajadzīgo apkakli, pie kuras
var sagrābt tās preses brīvības, kādas vēl pastāv(Stipri aplausi.)
Priekšsēdētājs P. Kakliņš: Vārds deputātam
Kurcijam.
A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists): Iepriekšējais runātājs aprēķināja tās nedēļas, kādas
vienam redaktoram nāktos nosēdēt cietumā un kāda
daļa tā būtu no viņa mūža, vai tie būtu trīs mūži, vai
tikai viena daļa no cilvēka mūža. Viņš nāca pie slēdziena, ka «Sociāldemokrāta» redaktoram sēdēšana
100 procesus varētu likvidēt ar
nebūtu tik ilga.
samērā nelielu sēdēšanu. Šis uzskats jāapzīmē par
optimisku.
Attiecībā uz
kreisās
strādniecības
presi es, deputātu kungi, diemžēl, nevaru šo optimismu aizstāvēt, jo jāsaka, ka attiecībā uz kreisās
strādniecības presi sodu apmēri ir daudz stiprāki,
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un tāpēc mums šai lietā jāskatās daudz pesimistiskāki nekā to darīja iepriekšējais runātājs. Neskatoties uz to, ka pilsoņiem šis jautājums — par preses
ierobežošanu —; jau ir skaidri izlemts, mēs tomēr
vienmēr un vienmēr uzstāsimies un runāsim no šī
katedra un centīsimies aizstāvēt preses brīvību. Tas
ir svarīgs .likums strādniecībai un vispirmām kārtām
kreisai strādniecībai.
Te kādā no agrākām sēdēm deputāts Alberinga
kungs sacīja: ko te tik daudz runājot, tā esot pilnīgi
nenozīmīga lieta, tas tik esot mazs «likumiņš». Saprotama lieta, preses brīvību nevar salīdzināt ar
visām tām «svarīgām» lietām, kas ir Alberinga kungam. Strādniecība šai lietā skatās citādi, un man
liekas, ka tā runāt par preses brīvības ierobežojumiem, galu galā par mūsu kultūras ierobežojumiem
var tikai tie ļaudis, kuriem pašiem šī kultūra ir tāda
maza. maza lietiņa un kuriem pašiem ne ar mūsu
presi, ne ar viņas attīstību, ne ar kultūru nav bijušas nekādas darīšanas, nav tagad un nebūs ari turpmāk. Ja Alberinga kungam, kā zemnieku savienības pārstāvim, būtu vispārīgi kāds jēdziens, ko nozīmē Latvijas domas attīstība, Latvijas preses attīstība, tad viņš nebūtu varējis nākt ar tādiem
apgalvojumiem, ka likums par preses ierobežojumiem ir pilnīgi nenozīmīgs, ka tas. ir tāds mazs likumiņš. Tad Alberinga kungs būtu zinājis, ka ir
bijuši ari pilsonībai tādi laiki, kad viņas attīstības
cīņas par brīvību ir bijušts kulturelas cīņas. Visi
pilsoņu kungi vietā un nevietā saka: lūk, Krišjānis
Valdemārs, tas ir mūsu kultūras nodibinātājs, pie
tā mums vajaga atgriezties. Ko tad ir darījis savā
laikā Krišjānis Valdemārs? Tas ir bijis cilvēks, kas
ir cīnījies par preses brīvību, un kad viņš nevarēja
cīnīties par to Latvijā — Baltijā, tad viņam bija jāiet uz Pēterpili, lai cīnītos par mūsu idejiskās pasaules izveidošanu
tā saucamās nacionālās cīņās.
Saprotama lieta, Alberinga kungs, tagad vairs nav
tādas nacionālas cīņas. Pilsoņi nekā nezin no tā;
viņi šīs nacionālās cīņas atceras tikai tad, kad ir
kādi svētki, kad vajaga uzstāties un šīs nacionālās
cīņas reprezentēt, bet pati šī ideja viņiem ir sveša.
Tālāk — carisma žņaugi 1905. gadā. Kas tad
bija šī cīņa pret carismu? Vispirmā kārtā šo cīņu
veda mūsu strādniecība, mūsu demokrātija par
preses jautājumiem!. Parunājiet ar kādu_yecākU darbinieku, kas ir strādājis tanī laikā, un jūs dabūsat
dzirdēt par tām kuriozām formām, kādas toreiz
pieņēma šī cīņa, un to neatlaidību, ar kādu toreiz
mūsu inteliģence, ari pilsoniskā inteliģence, cīnījās
par preses brīvību. Teikt, ka šī cīņa ir nenozīmīga,
fr pilnīgs lietas pārpratums.

Ja mēs tuvojamies tagadējiem laikiem,, tad
katram (taču ir skaidrs un gaišs, ka atņemt deputātiem tiesības parakstīt periodiskus izdevumus nozīmē presi ierobežot, nozīmē sakropļot tos likumus
par prasi, kādi mums līdz šim ir pastāvējuši. Tāpēc
mēs nevaram um nevaram vienaldzīgi izturēties pret
šo likumu, un ir pilnīgi dibināta tā uzstāšanās, tā
neatlaidība, kādu te ir parādījusi kreisā strādniecība.
Ja labais spārns tomēr smejas par to ekscesu, kas
te pie preses likuma bija nepieciešams, tad labais
spārns smejas par sevi, smejas par savu pagātni.
Tas tikai norāda, ka šim spārnam vairs nav ideju,
kuru vārdā varētu uzstāties, un te konstatējams tas
fakts, kas jau visus 10 gadus ir vērojams, ka mantīgā pilsonībanoteikti iet prom no cīņas par kultūru,
dziļāk un arvien dziļāk ierokas savās materiālās
padarīšanās. Tepat blakus stāv viena jauna parādība, kas mūsu tagadējās brīvās Latvijas laikā
ieņem visai izcilu stāvokli un kuras vārds, kā tas
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visiem zināms, ir — korupcija. Tā, lūk, ir atvirzīšanas nost no katras kulturelas cīņas un piebiedrošanas trulam materiālismam. Tā ir viena svarīga iezīme
un ta izskaidrojami ari šie smiekli un vienaldzība pilsoniskās aprindās pret visām tām cīņām, kuras ved
kreisa strādniecība par preses brīvību, kuri grib
aizstāvēt
preses
brīvību
demokrātiskā
Latvija, lai tiešāmLatvijas pilsoņi izlietotu tās tiesjbas,
kādas mūsu satversmē viņiem paredzētas.
Skaidrs, ka šis likums nav vajadzīgs priekš
tam, lai aizstāvētu atsevišķa pilsoņa tiesības. Ir
skaidrs, ka Saeimas deputātu var izdot tiesāšanai
tad, kad Saeima to atrod par vajadzīgu. Bet ari
no visas līdzšinējās prakses ir skaidri redzams, ka
redaktorus Latvija sauc pie tiesas par tik niecīgām
lietam, ka ar tam nevar griezties Saeimā un lūgt
atļauju izdot deputātus tiesāšanai. Bieži vien šī
saukšana pie tiesas atbildības ir bez kāda pamata
un tik _ nemotivēta, ka Saeima tādas lietas noraidītu. Ta parādība, ka Latvijā lielāko daļu periodisko
izdevumu paraksta deputāti, pēc Rubuļa kunga domam, ir_ laikam izskaidrojama tā, ka šie deputātu
kungi būtu morāliski un citādi tik zemu stāvoši cilvēki, ka prese būtu tik ļaunprātīga un neobjektīva,
ka tikai šie zemu stāvošie cilvēki šai ļaunprātīgai
un neobjektīvai presei būtu spējīgi būt par redaktoriem. Patiesībā šis jautājums stāv pavisam citādi, un proti — Latvijā redaktorus sauc pie tiesas
atbildības par pavisam nemotivētām un nedibinātām
lietam. Tapec saprotams, ka ne tikai strādniecības, bet ari pilsoniskos izdevumus Latvijas iekārtā
līdz šim ir bijis vajadzīgs parakstīt deputātiem kā
redaktoriem, jo citādi šie izdevumi visādā ziņā tiktu šikaneti un vajāti, — sevišķi, ja tie ir strādniecības orgāni, viņiem nebūtu iespējams pastāvēt. Tāpēc tas, ko Rubuļa kungs pieveda pierādījumam,
kas runātu par labu preses likuma ierobežošanai un
preses brīvības iznīcināšanai, skaidri runā taisni
pretim šim apgalvojumam.
Visur citur, kur nav preses brīvības, mēs novērojam līdzīgu parādību, kāda patlaban ir Latvija. Grib ierobežot presi. Kāpēc? Tāpēc, ka prese, pateicoties tam, ka Saeimas deputāti var parakstīt preses orgānus, esot ieņēmuši tādu stāvokli,
kas zināma mērā terorizējot privātus pilsoņus, it kā
prese būtu tā, kas valstī vajā pilsoņus, un pret to
nekādi nevarētu uzstāties likumīgā kārtā. Godātie
kungi ,Ja jūs labi padomātu par to, kāds ir mūsu preses stāvoklis un kādas ir mūsu preses orgānu, sevišķi strādnieku preses orgānu attiecības pret valdošam varām, lai tās būtu kādas būdamas, jums būtu skaidrs, ka pēdējos gados situācija ir taisni pretēja: nevis prese ir privileģēta, kas uzbrūk un vajā,
bet presi, sevišķi strādniecības presi vajā. Fakti,
ko redzam pedejosgados, skaidri un gaiši pierāda,
ka prese ir tā vajātā un nevis otrādi. Jūsu acu
priekšā šeit risinājās garā rindā kreisās strādniecības preses orgānu vajāšanas. Var teikt, ka šī laika _ piedzīvojumi rāda, ka fakti, ko šeit minēja, sakrīt ar patiesību. Apgabaltiesa konfiscē strādnieku
izdevumus, ierobežo tos, uzliekot dažādus sodus,
bet motivi bieži vien ir pilnīgi apšaubāmi. To pierāda ari pati tiesa-, bet pierāda pēc kāda gada — tad,
kad attiecīgais preses izdevums ir zaudējis savu aktīvo nozīmi, kad tas ir bez vērtības. Tad apgabaltiesa pasaka: motivi neiztur kritikas, tiesa neuztur
apsūdzību — attaisno. Attaisno tad, kad izdevums
ir_ zaudējis savu vērtību, kad izdevēji — redaktori
kādu gadu ir izšiķanēti, kad viņi ir iemaksājuši
lielas drošības naudas, bijuši pat policijas uzraudzība, visu gadu ir vajāth Tad viņus attaisno un
pasaka: tagad jus esat brīvi un varat iet mājās. —
Vai ta ir tiesiska iekārta? Šī parādība ir pārvērtu-
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sies par pastāvīgu. Es varu sacīt, ka man ir divas
reizes bijis gadījums būt par redaktoru laika grāmatā. Katru reizi laika grāmata ir konfiscēta un
katru reizi pēc gada konfiskācija atcelta un izdevējs un redaktors attaisnoti. Tā tas ir vienmēr. Tas
pierāda, ka nevis redaktors — izdevējs ir tas, kas
ir nonācis nesasniedzamā stāvoklī, bet gan tiesa ir
ieņēmusi tādu stāvokli pret redaktoru — izdevēju.
Mūsu tagadējos apstākļos katrs izdevējs ir spiests
meklēt taču tādu stāvokli, lai viņš netiktu šikanēts,
lai netiktu materialļ iznīcināts un lai varētu savu
domu izteikt. Tāpēc ir pilnīgi pareizi, ka kreisā

strādniecība ari aizstāv savas tiesības būt deputātiem par redaktoriem.

Te nu nāk un saka, ka deputāts jau esot ieņēmis tādu stāvokli, kas vairs nesakrītot ar demokrātijas principiem. Deputāts esot priviliģēts cilvēks, un mēs taču aizstāvot vienlīdzības viedokli
likuma priekšā un visās tiesībās. Un kas tas vissavādākais — šo demokrātijas viedokli cenšas aizstāvēt pie mums ari fašistiskā prese. Tā Berga
kungs savā «Latvī» bija nodrukājis savā laikā at-

tiecīgu rakstu, kur pierādīja ar daudzām autoritātēm, kad tiešam demokrātiskā valstī nevarētu pielaist nekādas privilēģijas deputātam. Jācenšas visāda ziņa nodibināt tādu stāvokli, lai šīs deputātu
tiesības vismaz principiāli un ideāli tuvotos katra
pilsoņa tiesībām. Es tam piekristu, ja mēs dzīvotu
tiešam demokrātiskā valstī, tādā valstī, kas principiāli un ideāli tuvojas demokrātisma ideālam. Bet
ari «Latvja» izdevēji it labi zin, ka tāds tas stāvoklis nav. Ja viņi šinī gadījumā atsaucas uz tādiem
liberāliem profesoriem, kā Orlando un citiem, tas
nozīme, ka viņi runā vienu un domā otru, un šo parādību, saprotama lieta, mēs nosaucam par liekulību.

Parlamentariskās

tiesības (Latvijā Ipēdējos

gados nebūt netiek paplašinātas tā, ka mums vajadzētu brēkt par to, ka deputātu tiesības aug augumā
un pilsoņu tiesības tiek samazinātas. Mēs redzam,
ka pilsoņu tiesības tiek samazinātas. Bet tagad
vairs ar to nav diezgan, jo grib samazināt ari deputātu tiesības, grib tās ierobežot galvenā kārtā tāpēc, ka tagad šai namā sēž deputāti, kas nāk no
kreisas strādniecības; tagad ir pienācis īstais laiks
pilsoniskās tiesības ierobežot ari šai augstajā namā.
Šīmaņa kungs no vācu frakcijas te uzstājās par
preses likuma ierobežošanu. Ari viņam nav saprotams, kā var_ būt kādam strādnieku pārstāvim
šeit lielākas tiesības nekā ārpusē. Es gribu sacīt,
ka šī _ doma_ mums atgādina diezgan senus laikus.
Bija tāds vācu žurnālists Serafims. Mēs visi viņu
atceramies no 1905. gada. ŠisSerafims savā «Baltische Zeitung'ā» sevišķi bēdājās par to, kā tas varot but, ka Krievijā, kur taču pastāvot cara valdība,
pastāvot ari kāda toreiz ilegala sociāldemokrātu
frakcija, kurai atļaujot atklāti uzstāties. Tas taču
nesaskanot ar Krievijas valsts likumiem, tas runājot pretim Krievijas likumiem. Visšausmīgākais šim
materiālistiskajam Serafima kungam bija tas, ka
šiem ļaudim maksājot mēnesī tik un tik daudz algas.
To toreizējās reakcionārās «Baltische Zeitung» žurnālists nevarēja, saprast. Jāatzīmē, ka tas
bija tas pats žurnālists, kas runāja noteiktu valodu:
par vienu Kaizerlingu desmit Ozoliņus un desmit
Kalniņus. Ja nu tagad pēc 20 gadiem vācu frakcija
izteic līd_ zīgas domas, ja ari tagad brīnās, kā tas
varētu but, ka strādnieku pārstāvjiem šai namā esot
lielākas tiesības neka ārpuse, tad tas ir tas pats viedoklis, ko toreiz aizstāvēja Serafima kungs, kura
pamats ir: desmit Ozoliņus un desmit Kalniņus par
vienu _Kaizerlingu. _ Tapecte šāds anarchronisms jāatzīmē, kas savukārt pierada, kādi jēdzieni ir deputātu kungiem šai augstajā namā un ka viņi nespēj
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sagremot tas politiskas pārvērtības, kas notikušas
šais 20 gados; viņi dzīvo tālāk savā pasaulē, kur viņi ir bijuši, un kur viņiem ari būs jāpaliek. Bet tas
nenozīme, ka tiem, kas revolūcijā nāca ar jaunu
spēku, ari jāpaliek uz tāda viedokļa. Laiks iet tālāk, un tapec ir šī cīņa.
Šai cīņā piedalās ari jaunsaimnieki un kareivji,
kas nav, varbūt, ne sociālisti, ne kreisie strādnieki,
un tapēcir savadi, ka šo jaunsaimnieku, šo sīko elementu pārstāvji negrib izprast situāciju, kādā mēs
nostājamies tad, ja solidarizējamies ar tiem, kas uzstājas par _ principu, kas sen savu mūžu pārdzīvojis un nogājis no skatuves. Te Šterna kungs kādā
runā ar tiešam dziļam dusmām vērsās pret vācu
partiju.
Tas bija jautājumā par landesvēristiem,
bet manī nevarēja apklust domas, ka šo dziļo sašutumu un dziļo protestu Šterna kungam vairāk vajadzēja vērst pret tām mūsu pilsoniskām partijām,
kas mūsu politiku novedušas tādā stāvoklī un kas
aizstāv tos principus, ko 20 — 25 gadus atpakaļ aizstāyēja viņas pretinieki, tie, kas neatzina ari šo pilsonību. Lūk, _ turp šo naidu vajadzēja vērst, vajadzēja protestēt. Mēs redzam, ka taisni šīs pilsoniskās partijas solidarizējas ar Visreakcionārāko
politiku un tā kā viņas ir ari noteicējas šinī augstajā namā, tad ari izved šo politiku. Viņas ir tās, kas
šo politiku balsta. Tāpēc jau tad, kad Celmiņa
kungs no šī katedra nolasīja savu deklarāciju, es
aizrādīju, ka no tādas valdības, kuras koalicijā atrodas uz tādas bāzes, mēs nevaram gaidīt nekādas
demokrātiskas brīvības, ne sapulču brīvības, ne preses brīvības, ne apziņas brīvības. Tas, diemžēl, ir
piepildījies ātrāk nekā varējām sagaidīt. Šī valdība,
dibinādamās uz reakcionārās bāzes, var izvest savu
politiku noteiktā un brutālā kārtā. Šīs politikas izvešanu mēs jau redzējām i pie kārtības ruļļa pieņemšanas, i tagad pie preses likuma. Liekas, šai
koalīcijai vēl nav diezgan, viņa vēl nav izvedusi šo
likumu cauri, bet jau prāto par jauniem ierobežojumiem preses likumā, par jauniem paņēmieniem,
kā ierobežot demokrātiskās brīvības Latvijā.
Paceļas jautājums, kāpēc tad pilsonība, kuras
valdības forma taču ir demokrātisks parlamentārisms, pati sevi ierobežo, p'ati iznīcina pilsoniskās
brīvības un to valdības veidu, kāds pilsonībai ir parasts. Skaidrs, ka mūsu pilsonība pa šiem 20 gadiem ir pārdzīvojusi pati sevi. Viņa ir pierādījusi,
ka viņai pilsoniskas valstiskas eksistences normas
nav vajadzīgas; viņa ir pierādījusi, ka viņa ir atsacījusies no visiem principiem, kādus kādreiz pilsonība šinī jautājumā ir aizstāvējusi, vienkārši aiz lie-

lām bailēm no strādniecības, aiz lielām bailēm no
tās opozīcijas, kas pilsoniskā iekārtā dabīgi izauga.
Pilsonība saprot itin labi, ka bez strādniecības viņa

nevar pastāvēt, jo tāda ir ražošanas-iekārta, un tāpēc šī opozīcija būs. Un mūsu pilsonība ir garīgi
gļēva, kultureli gļēva, lai šinī ziņā cīnītos kultureli,
kā mēs to redzam citās valstīs, piemēram Anglijā,
kur šī cīņa norisinājās ilgāku laiku. Viņa jau pašā
sākumā atsakās no savām parastām pilsoniskām
tiesībām un nodod varu citās rokās, fašistu rokās,
lai tie apklusina tās balsis, kas paceļas pret pilsonību visur tur, kur notiek cīņa starp pilsonību un
strādniecību. Tāpēc mēs redzam to tipisko parādību, ko var novērot tikai neattīstītās zemēs, ka
pilsonība, sēdēdama pati parlamentā, ierobežo šī
parlamenta tiesības, atsakās no savām tiesībām pavisam citu principu labā, kuriem ar pilsonības, vismaz demokrātiskās pilsonības iekārtu nav nekā ko-

pēja.
Un atkal jājautā, kāpēc pilsonība to dara. Paliek tikai viens izskaidrojums: ka latvju pilsonība,
cik tā ari nebūtu kultureli neattīstīta, cik vājas sek__________________
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mes tā ari neuzrādītu savā kulturelā attīstībā, vienā lietā viņa ir bijusi ļoti nadzīga un šī lieta ir —
viņas saimnieoiskā dzīve. Cīņa par saimnieciskām
brīvībām, ātra iedzīvošanās lūk, šīs lietas mūsu
pilsonība-, jau sākot no 80. gadiem, ir vienmēr uzskatījusi par loti svarīgām. Daudzināto Krišjāni Kalniņu mēs sen jau būtu aizmirsuši kulturelā ziņā, ja
viņš nebūtu pratis labi nokārtot šīs pilsonības lietas, toreizējā carisma priekšā saliekt savu muguru
un glaimot tā, kā prasīja tā laika režims. Un ari
vēlāk, pēdējos gados, pilsonība ir pierādījusi, ka viņas tā saucamais galvenais dzīvības nervs ir šī
saimnieciskā darbība un ātra iedzīvošanās. Lūk,
tāpēc mūsu pilsonība ir atradusi sev tagad stabilu
koalīciju, kur viņa šīs savas saimnieciskās prasības
var nokārtot. Uz citiem jautājumiem vairs neskatās, citi jautājumi viņai ir pilnīgi bezvērtīgi; vajaga
tikai apklusināt strādniecību, neļaut viņai runāt un
tad nokārtot savas saimnieciskās lietas. {G. Rein
hards no vietas: «Kam pieder tā vasarnīca Jūrmalā?») Ja Reinharda kungs runā par vasarnīcu
Jūrmalā, tad varu atbildēt, ka es piedalos dzīvokļu
kooperatīvā, kurā starp citu — es ceru — piedalās
labi un godīgi pilsoņi, kāds ir Čakste, kāds ir Rainis
un citi, kuri tai kooperatīvā piedalās, un kurus taču
nevar uzskatīt par citādiem. Es neskaitīju un neskaitu par kaunu piedalīties šinī kooperatīva. Sa-

kait, vai tad latviešu rakstniekam nav tiesības
būt neatkarīgam (Sauciens pa labi: «Miljonāram!»)
no saimnieku izmantošanas tur, kur viņš var piedalīties kooperatīvā. Ja Jūs to skaitāt par kaunu
un šos cilvēkus, ko es minēju, par šī kooperatīva
necienīgiem, tad domāju, ka Jūs pats esat nekauņa.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Par
šo izteicienu es saucu Jūs pie kārtības.
A. Kurcijs-Kuršinskis (turpina): (/• Ķuhītis no
vietas: «Jūs privātīpašumu neatzīstat, bet vasarnīcu gan!») Es Jums jau reiz teicu, ka man nekādu privātīpašumu nav; es esmu piedalījies un
piedalos kooperatīvā. Es domāju, ka Latvijā pilsonība stāv uz tāda viedokļa, ka katram, kas grib izteikt brīvu domu, ir jāiet šīs pilsonības astē. un
ja kāds negrib iet šīs pilsonības astē, tad tam jābūt neatkarīgam un jāatsvabinās no šīs pilsonības
intrigām, no šīs pilsonības saimniecības. Un kas
to dara, tam ir jādzird aizrādījumi, jādzird tādi
vārdi, kādus te lieto mans godājamais kolēģis Reinharda kungs. Tā tad iemesls ir redzams.
Pilsonība preses likumā iet pa tādas politikas
ceļu, kādu mēs patlaban atzīmējam. Man jāsaka,
ka tas nedod nekādas izredzes mūsu politiskā dzīvē.
Ja mums būtu bijušas kādas izredzes politiskā dzīvē,
ja pilsonība varētu uzrādīt kādas izredzes, tad viņai būtu zināms morālisks pamats, bet viņa šīs
izredzes nespēj dot.
Zemnieku savienība savā pēdējā kongresā uz
visām šīm lietām skatījās ļoti optimistiski. Kāds ir
tas stāvoklis, kur Latvijai pēc «Brīvās Zemes» vārdiem būtu jāuzmirdz jaunai slavai? Man ari ļoti
patiktu, ja Latvijai uzmirdzētu šī jaunā slava. Bet
es nekad nevaru vienoties ar šiem kungiem, ja viņi
domā, ka šī jaunā slava uzmirdzēs tad, kad mēs
goda vietā nostādīsim reliģiju, kad mēs savās skolās nemācīsim neko citu, kā tikai to, kas sakrīt ar
zemniecības interesēm. Patulkojiet drusku šos
vārdus, tad jūs redzēsat, ka ja to mēs uzskatām par
kaut kādiem politiski vadošiem principiem, tad tā
ir atsacīšanās no katra demokrātisma principa.
Mums bija nelaiķis Trasuna kungs, kurš kādreiz
ļoti reljefi un atklāti izsacījās par vienu otru jautājumu. Viņš sacīja, kas tad tā būšot par izglītību,

kas atraušot mūsu darba ļaudis no darba dzīves;
kur tad būs tie gani, kur tad būs tie puiši, kas mums
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vajadzīgi. Lūk, ari šinī principā mēs saskatām to
pašu. Ari Ulmaņa kunga lielā partija nebūt šinī
gadījumā nerūpējas par to, kas notiks ar visas
mūsu tautas vairākuma attīstību, bet pirmā kārtā
iegaumē tikai to, kas būs ar viņiem. (K. Ulmanis
no vietas: «Mēs nebūt vairs ganus negribam, mes
taisīsim visur sētas!»), ja mums nebūs šī lētā darba
spēka.

Tāpēc visu cieņu pret baznīcu.

Man jāsaka, ka Latvijā, salīdzinot ar citām
zemēm, baznīcas stāvoklis ir vēl ļoti stiprs. Tas
nozīmē atgriešanos pie apstākļiem, kādus mēs
esam pārdzīvojuši. Mēs jau reiz Saeimā nopietni
— un ari jūsu partija — pārrunājām jautājumu par
baznīcas dalīšanu no valsts, kas te tika pat pieņemta. Tagad izrādās, ka baznīcas stāvoklis katru
gadu jāstutē un jāstiprina. Neviens negrib aizliegt
apziņas brīvību. Par to mēs, kungi, vienmēr esam
uzstājušies. Bet, lūk, jūs no savas puses šo stāvokli saprotat citādi. Jūs, visumā nedomājat turpmākā attīstībā par vajadzīgo, bet gan domājat atkal tikai par savām interesēm, kā stabilizēt stāvokli, kur varētu apmierināt šīs materiālās intereses.
Tāpēc, ka jums nav tādu principu, uz kuriem
varētu dibināt tālāku attīstību, mēs sakām, ka vēl
jo noziedzīgāks ir uzbrukums tām demokrātiskām
tiesībām, kas mums vēl ir palikušas, kā preses likumam un dažiem citiem likumiem. Nesen atpakaļ
— pirms 7 gadiem — mums būtu grūti iedomāties
tādu stāvokli, ka preses brīvību ierobežo. Bet
tagad mēs esam līdz tam nonākuši. Kādas ir jūsu
tālākās izredzes? Tagad ierobežos tiesības izdot
preses izdevumus Saeimas deputātiem, vēlāk jūs
iesat vēl tālāk. Jūs jau esat paredzējuši ari citus ierobežojumus preses likumā. Galu galā preses brī-

vību iznīcinās. Kur tad nu mēs noiesim? Mēs no-

iesim atpakaļ tur, kur jūs bijāt pirms 30 gadiem —
pilnīgā nebrīvībā, kur vajadzēja pastāvēt vai nu
ilegalai presei, vai ari presi vajadzēja uzturēt tādiem līdzekļiem, kas no strādnieku šķiras prasīja
ļoti lielus upurus. Toreiz preses izdevums bija
liels noziegums. Par noziegumu kreisās strādniecības preses izdevumus jūs esat padarījuši ari tagad.
Tanīs laikos bez kaut kāda objektīva motivējuma
konfiscēja legālus preses izdevumus, atbildīgos redaktorus lika cietumā un vajāja. Es labi atminos
tos laikus, kad vienam laikrakstam 3 vai 4 mēnešu
ilgā pastāvēšanas laikā bija kādi 10 vai 20 redaktori. Visiem viņiem bija jāsēž cietumos, jo maksāt
lielās soda naudas strādniekiem nebija pa spēkam.
Tomēr strādnieku prese pastāvēja, un tai bija jāpastāv, jo tā laika saimnieciskā attīstība un politiskā
izveidošanās to prasīja. Strādniekos bija visdziļākais pamats politiskai kustībai un kustībai par
preses brīvības panākšanu.
Runājot par tagadējo stāvokli, jājautā, vai jūs
kāds varat apgalvot, ka tagadējā situācijā strādnieki ir tas elements mūsu saimnieciskā un politiskā
dzīvē, kura nozīme būtu maza un kas ar katru gadu
samazinātos. Ja piegriežamies statistikai, un ja
jūs ticat savas dzīves izveidošanai, tad jums jāzin, ka strādnieku skaits Latvijā pieaug, lai gan ne
strauji, bet diezgan raksturīgi. _ Sākot no 1921./22.
gada no 20.000 fabrikas strādnieku tagad viņu
skaits ir pieaudzis līdz 60.000. Ja jūs pieskaitīsat

klāt laukstrādniekus, tad šis skaitlis būs daudz lie-

lāks. Tas būs vismaz ceturtā daļa no visiem mūsu
iedzīvotājiem. Latvijas tendence attīstīties i lauksaimniecībā, i rūpniecībā uzrāda šo sabiedrisko elementu pieaugumu, bet jūs nākat ar prasību, ka šis
sabiedriskais elements jāatspiež atpakaļ, tam jāatņem tiesības, kuras līdz šim viņš iekarojis.
(Starpsaucieni.) Ulmaņa kungs, ir taču skaidrs, ko
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šis likums grib. Jūs neesat tik naivs un nedomājat, ka šis pārgrozījums grib preses tiesības paplašināt. Tā tad, godājamie deputātu kungi, šis likums grib darīt darbu, kas ir pretējs visām mūsu
saimnieciski politiskām tendencēm. Ja šīs attīstī-

bas tendences runā pretim šim likumam, tad, bez
šaubām, šis likums nav cienīgs, lai Saeima to pieņemtu, tad tas kā reakcionārs ir noraidāms. Katram, kas grib vērot attīstības tendences mūsu
saimnieciskā un politiskā dzīvē, jānāk pie šī slēdziena. Bet, lūk, tur, sākot no Šīmaņa kunga un
beidzot ar zemnieku savienību, kura sevi vienmēr
ir dēvējusi par demokrātisku partiju, pretēji visām
mūsu politiski-saimnieciskām prasībām, šo likumu
grib izdabūt cauri. Tas savukārt pierāda, ka jūs
negribat vadīties no šīm saimnieciski politiskām
tendencēm, no šīm dibinātām tendencēm mūsu
saimnieciski politiskā dzīvē. Šauru grupu intereses
jūs nostādāt pirmā kārtā, nostādāt augstāk par tām
prasībām, kurām ir plašāka principiāla nozīme.
Lūk, tas ir jūsu reakcijas saturs, tās reakcijas, kas
grauj to saimnieciskās dzīves procesu, kas vienīgi
dod izeju mūsu zemei. Jūs gribat strādāt pret šo
tendenci. Kreisā strādniecība nostāsies jums pretim. Bet tad nepārmetiet, ka te strādniecība Latvijā
nodarbojoties ar šķiru cīņu. Redziet kungi, tur ir
tas iemesls šai asai šķiru cīņai.
Te budžeta debatu laikā tika norādīts _ uz tagadējo saimniecisko stāvokli, to stāvokli, kādā jūs
nostādāt to nemantīgo elementu, kas ir latvju
tautā, kādā stāvoklī nostādāt latvju strādniecību.
Tādos apstākļos jūs prasāt, lai strādniecība jums
saka paldies, lai viņa nerēķinās ar jūsu cīņu un
nelieto pret jums asu šķiras cīņu. Tā ir liekulība.
Tāpēc šī šķiru cīņa pastāvēs vienmēr, kamēr no
otras puses sagaidīsim uzbrukumu, kamēr pastāv
latvju strādniecība, kamēr pastāvēs demokrātiskās
idejas un kamēr vērsīsies pret brīvību: sapulču brīvību, apziņas brīvību un preses brīvību. Latvju

strādniecība aizstāvēs šīs brīvības un nesīs tālāk,
jo to prasa mūsu tagadējā politiskā izveidošanās.
Ja jūs domājat, ka mūsu politiskā izveidošanās apstāsies ar jūsuprasībām, ar to stāvokli, ar tokoalicijas diktatūru, kāda patlaban pastāv, tad jūs ļoti
maldāties. Tāpēc mēs, neskatoties uz to, ka jums
šis jautājums liekas galīgi izlemts, jo jums ir vairākums, uzstāsimies par preses brīvību, pret šo
jūsu sakropļoto preses likumu, uzstāsimies tālāk
ari tad, ja jūs šo pārgrozījumu pieņemsat. Ja jūs
nedosat mums demokrātiskas iespējamības, nedosat strādniekiem politiskas brīvības, tad mēs atradīsim citu veidu, kā šīs brīvības aizstāvēt. (Aplausi pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
tātam Balodim.

Vārds depu-

K. Balodis (darba apvienība): Augstais nams!
Esmu Latvijā visvairāk nosunītals un nolamātais cilvēks. (Troksnis.) Tāpēc dažs labs domās, ka man
vajadzētu uzstāties p,ar deputātu preses tiesību ierobežošanu. Es negribu piekrist deputātu kastracijai (jautrība), pataisīšanai par otrās šķiras pilsoņiem.
Tas man jāpaskaidro tuvāki. — Kad es atnācu uz Latviju, tad prese mani saņēma loti jūsmīgi.
Ulmaņa kungs mani aicināja pat ar telegramu, kas
man ir še, portfelī. Kad es atnācu un ieteicu taupības politiku, tad Brieža kungs mani kādā uzdevumā pacēla uz saviem brieža ragiem (jautrība) un
no tā laika ir sācis nolamāt. Nav tāda nozieguma,
nav tāda nolamājuma, uz ko man nebūtu bijis jāatbild, ja man būtu bijis preses orgāns; bet man preses nebija. (Starpsauciens.) Varētu iedomāties, ka
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tāpēc man būtu jāpriecājas, ka nu reiz ir iespēja katru
redaktoru, kas nepamatoti mani nolamājis, grābt aiz
spranda. Diemžēl, es tam neticu, lai gan no labās
puses tiek uzsverts .ka mušu prese palikusi mazliet
mežonīga un ka tapec viņu vajadzētu izaudzināt par
krietnu un godīgu presi. Tur man gan jāsaka:
Timeo Danaos etdona ferentes». Nezinu, kā tie
kungi, kas visvairāk prot presē aizskart savus politiskos un nepolitiskos pretiniekus, kā tie nu gribēs
preses stilu uzlabot. Man tikai jārāda, kā attēlota mana vakardienas sadursme ar Annusa kungu
džentlmeņa Arveda Berga vadītā «Latvī». Tur
teikts ta: «Ja vajadzīgs definēt, kas ir negodīgs, tad
par negodu saprotu to, ka deputāts, kura pienākums
ir gadat par visas Latvijas labklājību un kuram jānodziļinās katra jautājumā, to tomēr nedara, kāpj
katedrī un apstākļus apgaismo nepareizi. Tāds
nav godīgs.» Nu, kungi, es domāju, ka es tautsaimniecība un finanses vairāk saprotu nekā Annusa kungs. Lielā Vācijas valsts mani aicināja
1908. gada izstrādāt saimniecisku plānu un attiecīgus priekšlikumus, bet te jus iedomājaties, ka par
Latvijas apstākļiem es nepratīšu runāt zinātnisku
patiesību. Ko es teicu aizvakardienas runā? Es
atsaucos uz statistiskās pārvaldes datiem, nodokļu
departamenta faktiem, hipotēku bankas statūtiem,
norādījumiem un datiem. Bet ar ko stājās man pretim Annusa kungs, apgalvojot,_ ka es esot runājis
nepatiesību? Vai viņam bija kādi pierādījumi? Ne
mazākie! Vienīgi no gaisa grābti aizrādījumi. Annusa kungam vajadzēja nosaukt tos namsaimniekus
vārda, kas aplikti ar 67'%—68%, bet to viņš nedarīja.
Tāda ir mūsu _ prese. Viņa mēdz noķengāt, rupjā
latviešu valodā izsakoties — nocūkot. (Starpsau-
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mazumu no advokātiem dabūjis zināt, kādu teroru
lietopret opozīcijas advokātiem, ja viņi uzdrošinās
uzstāties. Viņiem piedraudē, ka viņi nevienu procesu nedabūs cauri, ja būs opozicionali. Man ir žēl,
ka es nevarēju runāt plašāki pie tieslietu ministrijas
budžeta; man rokās bija plaši materiāli par šo jautājumu. Man tomēr jāteic daži vārdi par tiesas izturēšanos. Ir ļoti interesants un zīmīgs nesenais
spriedums «Jaunāko Ziņu» preses prāvā sakarā ar
trestu. Kaut gan neviens godīgs cilvēks nevarēja
apgalvot, ka redaktors nebūtu rīkojies bona fide,
un nevarēja būt pārliecināts, ka lieta ir tāda, kā tas
viņai rakstīts, tomēr tiesa piesprieda ne tik vien
augstāko soda mēru, bet turēja par iespējamu pat
pārtrumpot šo augstāko soda mēru. Man ir klāt
sodu likumi. «Jaunākās Ziņas» tiesāja uz 533. panta
pamata. Sodu likumu 540. pants ir bargākais pants;
tas vēršaspret to, kas apzinīgi paudis nepatiesību. Šinī pantā paredzētais sods ir tikai 6 mēneši cietuma,

bet par mīkstāku noziegumu tiesa turēja par iespē-

jamu piespriest 8 mēnešus cietuma. (Starpsaucieni.)

Lūdzu, kungi, te ir tas pants. Jūs varat par to pārliecināties. Jūs varat to ņemt burtiski. Burtiski

sodu likumu 533. pantā teikts: «kas aizskāris atklātā
izdevumā, kādā iespiestā darbā, rakstā vai notēlojumā, sodāms ar ieslodzījumu citumā.» — Nav teikts
šinī pantā, uz cik ilgu laiku ieslēdzams, nav minēts
maksimums. (Smiekli labā pusē.) Es lūdzu, kungi,
nesmejaties! Jūs smejaties paši par sevi. Es domāju, ka taisni Pauluka kungam kā juristam vajadzēja prast loģiku un zināt, ka ja par bargu noziegumu var piespriest 6 mēnešus cietuma, tad par
daudz mīkstāku noziegumu ir pilnīgs absurds piespriest 8 mēnešus cietuma. Ja Jums ir tik maz lociens: «Vai Berlinē ari tā runā?»)
ģikas, Pauļuka kungs, tad lūdzu paprasait savu mācības naudu atpakaļ! (Smiekli labā pusē.) Tā tad
Varētu jautāt, kā tas īsti nāk, ka taisni
tiesa katrā ziņā ir gājusi pāri par iespējamo soli. Ja
ta mušu Saeimas daļa, kas visvairāk prot sanu
tas ir tā, tad taču ir skaidra lieta, ka vai nu tiesu
vus pretiniekus nozākāt un noķengāt, tagad
savukārt
terorizē kāda augstāka vara, vai ari
grib gādāt par morāli. Nu, es domāju, diepašiem ir bijusi
tāda pārliecība.
tiesnešiem
zin, vai tas suns nav kur citur aprakts. Kā denegribu pārmest tiesnešiem mala
Es
nemaz
putāts es desmit gadus esmu noķengāts; es ceru, ka
kā te izteicās Cielēna kungs par seman būs atkal iespējamība uzstāties kā vīram pret fide,
natoriem. Bet es domāju, ka te ir tas, ko
vīru — un taisni tagad izgudro tādu lietu, ka presei
vācu valodā izsaka ar «Befangenheit» vai «im
vajaga uzlikt_ uzpurni. Esmu nozākāts tikpat no la'Banne der Vergangenheit» — pagātnes lāstos, t. i.
bas puses, kā no kreisās puses. Bet jautājums ir
iedomājās tādos reakcionāros uzskatos, ka netas, vai tauta ir vēlējusi deputātus, lai tie būtu kad
maz citādi nevar spriest, kā tikai piespriest cik
mēmi suņi, vai lai viņi varētu izteikt to, ko tauta
iespējams bargu sodu.
no viņiem sagaida. Ja mēs gribam cīnīties pret korupciju, tad taisni ir vajadzīga iespēja ari tautas
Tā tad mums nav nekādas drošības, ka tad, ja
vietniekiem uzstāties presē un ari pašiem parakstīt kāds kreisās puses redaktors vai rakstītājs ko apto, ko tie izdevuši.
grēkojies, viņam nepiespriež pat bargāko sodu nekā
likuma pantā rakstīts. Tāpat mums ir vēl mazāka
Kur tad te nu ir tas īstais iemesls, kāpēc te drošība,
ka tad, ja ir apgrēkojies kāds no labās puno labās puses tik ļoti tiecas padarīt presi par vienu ses, viņš nevar atvainoties ar kaut kādiem tur pangodīgu presi? Redziet, nav taču vispirms nekāds
tiem par to, ka viņš bijis pārliecināts par fakta panoslēpums, ka var pieņemt tā saucamos sēdētājus- reizību. Te vainīgo var pat pilnīgi atsvabināt uz
redaktorus; bet es nedomāju, ka cilvēks, kas sevi 536. panta pamata. Ko tad visu nevar piemērot,
daudz maz ciena, parakstīsies par tādu redaktoruja viengrib piemērot un sodu mīkstināt? Galu galā,
sēdētāju. Bet var jau ari kādu sētas puisi pieņemt, ja tomēr atrodas bargi tiesneši, kas visus, vai tie
kas tur sēdēs — ja viņš būs notiesāts, lai tad viņš būtu kreisie vai labie grēcinieki, mēro ar' vienādu
nosēd savu laiku, un beigas.
mērogu, nu — kam tad parlamenta vairākumam ir
Bet ir vēl otra prese, kuru neparaksta tautas apžēlošanas tiesības? Redziet, kungi ^ kad bija
vietnieki, bet kura lamājas ne mazāk; es domāju runa par amnestiju, tad taisni no labās puses asi
pret to uzstājās un paskaidroja, kam tad valsts va«Latvijas Sargu», kur ir nekvalificēti uzbrukumi
pretiniekiem un viņu personīgā goda aizskaršana. rai esot apžēlošanas tiesības. Protams, apžēlošanas
tiesības pret tiem grēciniekiem, kas ir katrreizējā
Es domāju, ka te It kaut kas dziļāki saprotams.
vairākuma piekritēji, sodīšanas vara pret tiem, kas
Saka, ka par apvainošanu presē var sūdzēt. nav šī vairākuma piekritēji.
Mums jārēķinās ar tiesām. Vai mes varam rēķināties ar to, ka tiesa labās puses presi tiesās tikpat
Vispār man jāsaka, kungi, ja jūs domājāt, ka
jūs varēsat mūžīgi valdīt, tad, protams, jūs varat
stingri, kā kreisās puses _ presi? Ja varēja notikt
tāda lieta, kā senāta vairāki 15. marta lēmumi, tad visu ko darīt, varat ari šo likumu izpātagot, kā jūs
gan par to mazliet uzmācas šaubas. Es esmu ne esat nodomājuši. Bet es lieku jums pie sirds vienu:
ļ Krājumā Saeimas stenogrartskā
I birojs, Rīgā, Saeimas laukumā. |
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valdait vien tālāk, bet reiz ari jūs būsit mazākuma
un tad — sargaities! Tad otrs vairākums tos_ pašus
pantus, ko jūs tagad vēršat pret kreiso mazākumu,
vērsīs pret jums? (Sauciens pa labi: «Vai tik vien

bija!?»)
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Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Prezidijs liek
priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. —
Nākošā sēde būs otrdien, 30. aprīlī pīkst. 10 no
rīta.

Dienas kārtībā — valsts budžets.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9 vakara.)

ka kaut kas neatņemams un neiznīdējams. Vel vairāk, Latgalē faktiski pašvaldību nav, bet ir demzemcu, kristīgo, progresistu diktatūra, kuri caur
saviem ļaudim pārvalda Latgales pagastus, kā savus īpašumus. Bez izņēmuma visi pagastu darbveži, kuri pa vecam ir pagastu Gariņi, ir viņu ļaudis.
III sesijas 11. sēde 1929. gada 30. aprilī.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)
Saturs.

1.

Valsts budžets 1929./30. saimniecibas gadam:
V. Piguļevskis (sociāldemokrāts)
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)
J. Opvneans
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(Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un
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strādnieku partija)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) ..... 365
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) .... 369

2.

Nākošā sēde

376

Nevienu kandidātu, kas nav viņu partijas loceklis
apriņķa valde neapstiprinās, bet ja tāds tomēr nejauši gadījies, tad to ar visādām taisnībām un netaisnībām izēda apriņķa valde. Bet ja kāds darbvedis izrādās no apriņķa valdes priekšsēdētāja partijas, tad viņš var būt mierīgs visās savās taisnās
un netaisnās lietās. Viņu nenodos un nedarīs tam
pāri.
Otrs iekšlietu ministrijas orgāns ir politiskā
pārvalde. Par šo iestādi varētu runāt daudzas stundas no vietas. Diezin vai kādam no šīsdienas deputātiem bijis tik daudz darīšanas ar viņu kā man.Kopš
1923. gada līdz pat šai dienai man nākas izjust pie
sevis visu politiskās pārvaldes neķītro darbību ar viņas provokācijām, insinuācijām, viltus liecībām u.

t. t. Cik daudz vērtas šādas audzēkņu nopratināPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atšanas politiskā pārvaldē, ja aci pret aci istabā atklāta.
rodas politiskās pārvaldes ierēdnis, atlocītām pieDienas kārtība: valsts budžets 1929./30. saimdurknēm un no bailēm pusdzīvais skolnieks. Jā,
niecības gadam. Iebildumu pret dienas kartību nav? vai tad pēc tādas nopratināšanas viņš neparakstīs
pieņemta.
Dienas kārtība
. jebkādu protokolu? Bet ja kaut kāds slepens aģents
Turpinās vispārīgās debates par kārtējo izdeuz slepenu ziņu pamata cels pret jums apzināti nevumu VII daļu — iekšlietu ministrija. Referents V. patiesu apvainojumu, jūs nekad dzīvē nenomazgāsat
Gulbis. Vārds deputātam Piguļevskim.
šo traipu, pat ne traipu, bet politiskās pārvaldes ieV. Piguļevskis (sociāldemokrāts; runā krierēdņa' spļāvienu. Es vairs nerunāju par sevi, neruviski)*): Godātie deputāti! Tās savstarpējās attienāju' par to, ka vajadzēja tik ierēdnim Petriņam uz
cības, kādas nodibinājušās starp Saeimas koalicijas slepenu iz netīra pirksta izzīstu ziņu pamata, kas
vairākumu un valdību, uzstāšanos no šīs katedras
apvaino mani komunismā, uzlikt uz mani savu zīnoved gandrīz pie nulles. Nekādi pierādījumi, nemogu, lai šo zīmogu, šo manu apvainojumu komukādi vārdi, nekādi fakti nevar pārliecināt koalīciju, nismā atkārtotu 2 mēnešus atpakaļ budžeta komika iekšlietu ministrijā ne viss ir laba kartībaUn sijā politiskās pārvaldes priekšnieks Ozoliņš. Es
ministrija, slēpjoties aiz Saeimas, arvien vairāk un pazīstu vēl tādu pat nelaimīgu apvainoto, kuru nevairāk izved savu «stingro politiku».
uzņem Latvijas pavalstniecībā, neskatoties uz to,
Bet ja kāds no centra grupām mēģinās kritizēt ka viņš kā Lietuvas pavalstnieks jau 8 gadus strādā
iekšlietu ministrijas darbību, tad šī kritika iznāk
kā skolotājs valsts vidusskolā un, neskatoties uz to,
tik mīksta, naiva un «ķīselīga», ka atstāj ne kritikas, ka viņš šeit apprecējies un nodibinājis ģimenes
bet uzslavas un pilnīgas atzinības iespaidu. Ta tas dzīvi. Visa nelaime pastāv vienīgi iekš tam, ka
bija ar deputātu Mīlbergu, kurš savas «ķīselīgās»
6 gadus atpakaļ slepenais aģents apvainoja ari viņu
kritikas beigās pamīņājās iekšlietu ministra priekšā komunismā.
un paziņoja, ka viņa frakcija balsos par budžetu tāPolitiskās pārvaldes aģentu lasīšanas neprapēc, ka to, kā teikt, prasot valsts intereses.
šanu var raksturot šāds gadījums. Lauku baltkrievu
Tāpēc ari mana uzstāšanās šodien ir drīzāk uzskolāLatgalē skolotājs rīko skolēnu vakaru. Izgrezstāšanās pēc inercijas. Bet tā kā iekšlietu ministrija nojuma veidā piekāra virs skolas durvim transparenir šīs dienas politiskā kursa simbols, tad paiet tai tu, uz kura sarkaniem burtiem bija uzrakstīts «Salve»,
garām ir neiespējami.
t. i. «esi sveicināts». Un lūk, politiskās pārvaldes ieUn, paceļot kaut drusku ministrijas orgānu darrēdnīts, aizvainots par to, ka tam nedeva pudeli degbības aizkaru, mēs redzam loti daudz trūkumu vivīna, ziņo, ka skolā notika kaut kāda slepena baltsās nozarēs.
krievu apspriede un kā slepena zīme šai slepenai
Vispirms pašvaldības departaments. Ja depuapspriedei bija vārds «Silva» uz transparenta. Lūk,
tāts Ulpe sīki pakavējās pie pagastu un apriņķu pašvai tas nav pierādījums par šī ierēdņa pilnīgu lasīt
valdību stāvokļa Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē, neprašanu, kurš nav pratis pat pareizi izlasīt laun aizrādīja uz daudzām netaisnībām, trūkumiem tiņu vārdu? Bet, lūk, šī aģenta norādījumi spēlē
un ļaunprātībām, tad ko lai saka par Latgali, kur svarīgu lomu minētā skolotāja apvainošanā pretvalšie trūkumi ieauguši un ieēdusies pašvaldību dzīvē,
stiska darbībā.
Man zināms ari ļaunprātīgas provokācijas ga*). Runātāja atreferējums.
dījums, kad Rēzeknes politiskās pārvaldes priekš0B ;/,
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nieks oficiālā rakstā ziņo izmeklēšanas tiesnesim,
ka viens baltkrievu pamatskolas skolotājs nelegāli
ienācis Latvija._ Bet šis skolotājs 2 gadus atpakaļ
iebrauca Latvijā kā Polijas pavalstnieks ar oficiālu
vizu un 2 gadus oficiāli nostrādāja skolā. Vai politiskās pārvaldes priekšnieks to nezināja? Viņš to
zināja loti labi, zināja tikpat labi, kā ari to, ka taisa
provokāciju un viltus ziņojumu.
Lūk, tādi līdzekļi, tādi paņēmieni pavada politiskas pārvaldes darbību Latvijā. Un to ļoti labi zin
ministris Laimiņš, bet viņam kā Ščedrinska prokuroram ir divas acis: viena redzīga un otra neredzīga. Ar vienu viņš neko neredz, bet ar otru redz
sīkumus. Labākā gadījumā no vadošām personām
jādzird aizrādījumi: jā,_ko lai dara, japar tādu mazu
atalgojumu ka politiskā pārvaldē, nevar atrast godīgus darbiniekus.
Bet no šāda apmierinājuma iedzīvotājiem nav
vieglāk. Sevišķi Latgalē, kur no politiskās pārvaldes aģentu uzcītības cieš visi, kuriem ir tā drosme
progresīvi domāt. Komunisti, sociālisti, pat Latgales progresisti vienu laiku bija par provokācijas objektu neizglītotiem un bezgodīgiem politiskās pārvaldes 'aģentiem, viss tas sajaucās vienā čupā, pār
kuru valdīja un valda netīrais aģents.
Beidzot es gribu pakavēties vēl pie pierobežas
joslas Latgalē. Tur 15 kilometru pierobežas joslā
valda terors, ķengāšanās un šausmīgs naids. Saskaņa ar instrukciju šinī joslā pēc saules rieta pārtraucama katra kustība. Un vai tam, kurš šinī laikā
izies sētā pie akas pēc ūdens vai pie zirga, kas piesiets (ganībās. Robežsargs, arests, ' protokols un
sods — lūk, kas sagaida šo nelaimīgo zemnieku,
kuram visa vaina pastāv tikai iekš tam, ka viņš
dzīvo pierobežas joslā.
Bet ja no vienas puses tur grūti dzīvot zemniekam, tad ne vieglāk ir robežsargiem. Šīs ir sevišķas
uzticības personas, bet viņu dzīves apstākļi ne ar

ko neatšķiras no cietumnieku dzīves.

Pienākums

dzīvot kordonā, satikšanās ar sievām un bērniem
noteiktās stundās un sardzes priekšnieka klātbūtnē,
darbs 16 stundas diennaktī bez atpūtas, bez atvaļinājumiem un svētdienām.
Kas tad tur par brīnumu, ja šiem sevišķas uzticības vīriem pret iedzīvotājiem rodas zināms naids,
dusmas un cietsirdība. Tādā kārtā visa apsardzības
sistēma tiek novesta pie naida ieaudzēšanas robežsargu un iedzīvotāju starpā, bet ne pie saprātīgas
robežu apsardzības.
Lūk, īsumā nedaudzi vilcieni iz to orgānu darbības, kas padoti ministrim Laimiņam, dažas Latgales dzīves ainas. Un to sauc par stingru varu?
Jeb tā jāsajūt vienīgi darba ļaudim, bet iekšlietu ministrijas ierēdņi var tikai izjust pilnīgi savu neatbildību? Ar tādiem veidiem, tādām metodēm iekšlietu
ministris parāda tikai savu vienpusību un tās atbildības neizprašanu, kas uz viņa gulstas valsts

miera un drošības ziņā.
Tai vietā viņš liek priekšā jaunu policijas palielinājumu, jaunu robežsargu skaita pavairojumu un
sakarā ar to prasa ari līdzekļu palielināšanu.
Mēs par šo budžetu balsot nevaram.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Runājot par iekšlietu ministrijas budžetu,
nevaram paiet garām tām parādībām, kādas novērotas jau agrāk. Neņemsim tālu atpakaļ, kaut tikai to
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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laiku, kad tika ievēlēts šis augstais nams, šī Saeima. Mēs, strādnieku un zemnieku frakcija, izejot
pirmo reizi vēlēšanās, piedzīvojām jau atkārtotus
mēģinājumus iekārtot visu tā, lai darba tauta nevarētu izmantot visā pilnībā savas tiesības iziet Saeimas vēlēšanās. Kaut gan mūsu saraksts tika pieņemts trijos vēlēšanu apgabalos, divos vēlēšanu apgabalos, taisni mūsu lielākos vēlēšanu apgabalos, ari

Vidzemē, mūsu i kreiso arodbiedrību saraksts
netika, pieņemts un vēlāk, kad bija jāuzsāk
velēšanu kompaņa, strādnieku sapulces, kuras
tika
sasauktas
pilsētās un miestos,
sevišķi
Rīgā un citās lielākās pilsētās netika atļautas. Visas tās noliedza. Neatļāva ari izdalīt
drukātus

izdevumus

par

Saeimas

vēlēšanām.

Ja nu ņemam no tā formālā viedokļa, kas paredzēts
sodu likumos par Saeimas un pašvaldības ie_stāžu
velēšanām, tad skaidrs, ka tie, kas Saeimas vēlēšanas traucējuši, konkrēti šinī gadījumā — iekšlietu
ministrija par savu pretlikumīgo rīcību būtu sodāma., kā tas paredzēts attiecīgos (likuma pantos.
Bet tas netika darīts. Skaidrs, ka tas netiks darīts
ari uz priekšu, jo valdība pati šīs nelikumības pielaida; nav mums bijuši gadījumi, kad tiesas instan-

ces rīkotos kaut cik no likumības viedokļa un sauktu
par šīm nelikumībām pie atbildības. No sienām tika
noplēsti visi mūsu vēlēšanu uzsaukumi, vēlēšanu
plakāti, pat neapdrukātas lapas, uz kurām nebija
virsū nekas vairāk, kā tikai pāris vārdu, ka tās izdevusi strādnieku un zemnieku frakcija. Ari šīs
baltās lapas policija noplēsa no sienām un konfiscēja. Tā tad neskatījās uz to, vai ir drukāts kas
pretlikumīgs, vai nē — visu konfiscēja.
Tālāk ari ar sapulcēm, kas notika iepriekš Saeimas vēlēšanām, piedzīvojām tādu savādu gadījumu. Atbildīgais sapulces vadītājs — pilntiesīgs
Latvijas pilsonis, ierodas izrīkojuma telpās, lai atklātu izrīkojumu, bet policists viņu izsauc no telpām uri pēc tam nodod politiskās pārvaldes aģenta
rīcība, kas viņu aizved no sapulces telpām. Pēc
tam šis policists ierodas atpakaļ sapulces telpās un
lūdz, vai nav klāt tāds un tāds pilsonis, kuru viņšpats
desmit minūtes atpakaļ izvedis no šīm telpām. Kad
sapulces dalībnieki jautā policistam, kur viņš aizvesto pilsoni licis, tad policists atbild, kla viņš tādu
pilsoni nemaz nav saucis un nav tādas lietas darījis,
kaut gan visi klātesošie to ir redzējuši. Gala iznākums ir tāds: tā kā pēc mūsu likumiem sapulces
atbildīgam vadītājam jābūt klāt, tad, ja viņš nav
klāt, sapulci neatļauj, un visiem tiem, kas sapulcējušies, jāizklīst. Tāds gadījums notika Rīgā, Lielā
Nometņu ielā 62, Latvijas transporta strādnieku
arodbiedrības izrīkojumā. Vai aizvestais tagad atsvabināts, nav zināms.
Nāk priekšā ari tādi gadījumi, ka personu vienkārši nozog un pēc tam meklē, vai šī persona nav
uz brīvām kājām.
Otrs gadījums bija Altonavas ielā, kur sarīkoja
sapulci sakarā ar amnestijas kampaņu. Tur tika
arestēts sapulces atbildīgais vadītājs, un tādēļ sapulce slēgta.
Šie ir divi gadījumi, kur es pats biju klāt; bet
tādu gadījumu visā Latvijā ir ļoti daudz. Latvijas
kreisie strādnieki pēdējā laikā nevar vairs noturēt
nevienu sapulci, jo šādu vai tādu iemeslu dēļ sapulces tiek aizliegtas.
Tālāk vēl loti plaši izplatīta parādība ir tā, ka
strādnieki Rīgā un provincē nevar dabūt telpas,
kur noturēt savas sapulces, kur ierīkot savus birojus. Policija apstaigā visas plašākas sabiedriskas
telpas un piedraud šo telpu īpašniekiem ar represijām, ja viņi dos strādniekiem telpas. Tādi gadījumi mums ir bijuši ar Uļeja zāli, kas ir viena no
19*
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Rīgas plašākām zalem. To tagad kreisajiem arodniekiem vairs neizdod, jo policija ir izdarījusi zināmu spiedienu. Tas pats sakāms ari par telpām
Baznīcas ielā. Ari šo telpu īpašnieku policija terorizē un piedraud, ja atļaušot telpas kreisai strādniecībai, tad policija atradīšot par vajadzīgu tas
slēgt, lai tās pavisam nebūtu lietojamas.
Labi sen atpakaļ, vēl tanī laika, kad Dambekalns bija Rīgas prefekts un kad Rīg _as arodbiedrību
§ centralbirojs mitinājās Brīvības iela. Nr. 67, namsaimnieka Viškina namā, šo pašu namsaimnieku policija spieda izlikt Latvijas arodbiedrību centralbiroju no minētām telpām, un Viškins bija spiests nodzert kopā ar policistiem jūrmalā 25.000 rubļu, lai
tādā kārtā varētu pierunāt policistus grozīt savus
uzskatus, jo viņš nevar lauzt noslēgto līgumu, tapec
ka ceļas lieli zaudējumi. To ir konstatējis pats nam-
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panta pamata tika izjaukta salikta stenograma,_kurai nekas nav pielikts klāt un kura ir pilna vārda
nozīmē tikai stenograma, kas saskan ar šeit stenografēto runu. Tā tad te jau iet pāri visiem mušu likumiem, pāri visai tā dēvētai demokrātiskai-jekartai
un pāri visām brīvībām. Ja jau tiekkoņfiscetas Saeimas deputātu runas, tad nav izslēgts ari tas, ka

var ierasties policija un arestēt vienu vai otru no
Saeimas deputātiem par runu, ko viņšrunājis no šis
katedras. Tā tad tagad noteikti valda nevis demokrātija un likumība, par ko parasti runā, bet gan
loti noteikts fašistisks režims, kas ne uz ko neraugās.
Viss, kas tikai nācis no kreisās strādniecības tiek
konfiscēts un noliegts.
Visas pašreizējās -represijas ārkārtīgā mērā atšaudās uz darba tautas un strādniecības labklājību. Ko
mēs novērojam beidzamā laikā? Mēs novērojam,
saimnieks.
ka Rīgas strādnieku darba algas netiek paaugstiAni pēdējā laikā, kad jaundibinātas strādnieku
nātas, bet gan uz visas linijas pamazinātas. Uz lauorganizācijas atrodas Karlines ielā, policija visādi kiem ir tas pats. Ja palasāmies pilsoniskos izdevuspiež namsaimnieku un draud, lai izliekot minētas mus, piemēram vakardienas «Latvijas Sargu», tad
organizācijas no telpām. Liekas, ka ari šim saimnieredzam, ka tur ir noteikti pateikts, ka laukstrādkam jāmaksā zināmas sumas policijai, jo viņš katru nieku darba algas kritīs. Tās ir tagad valdošā remēnesi paaugstina organizācijām telpu nomu, lai žīma sekas, kur neviens laukstrādnieks, neviens alvarbūt vairāk varētu samaksāt ierēdņiem, kas negotais darbinieks nevar pacelt kaut cik organizētā
liek saimnieku mierā; tāpēc, kā jau teicu, saimnieks veidā balsi par sava stāvokļa uzlabošanu un palikkatru mēnesi paaugstina īri par pāris tūkstošiem šanu pie līdz šim pastāvošās darba algas. Kaut gan
rubļu. Strādnieki spiesti to maksāt, jo citas izejas dzīves dārdzība ir ārkārtīgi cēlusies un turpina celnav. Viss tas ir nogājis jau tik tālu, ka strādnieku orties, tomēr algas tiek nosistas. Dzīves dārdzība
ganizācijām nav iespējams dabūt telpas sapulču nocelsies ari turpmāk, jo mūsu saimnieciskais stāturēšanai. Tagad sakarā ar 1. maiju stāvoklis kļūs voklis ir ārkārtīgi ļauns. Bet ja ari tad šis režims
palīgā turpināsies, tad, ir skaidrs, strādnieki nonāks pie tā,
» vēl ļaunāks. Telpu nedevējiem tagad nāk
ari mūsu «draugi» sociāldemokrāti. Ari viņi izka būs spiesti iziet no pacietības robežām un, varmanto stāvokli, ka pilsoņi nedod telpas kreisai strādbūt, ķerties klāt vienam otram pilsonim ar varas
niecībai, un tur, kur kreisai strādniecībai iespējams darbiem. Tad, protams, nāks palīgā lauka kara
kaut ko dabūt, tur stāvokli pasliktina no savas putiesas un varēs vienu otru personu noslaktēt un
ses. Kad Rīgā bija nepieciešams dabūt laukumu nonāvēt. Uz to ved šis stāvoklis. Ja reiz pie tā
1. maija sapulcēm — tirgus laukumi bija brīvi —, nonāksim, tad būs jāsaka, ka vaina meklējama nestrādnieku un zemnieku frakcija lūdza piešķirt vivis tur, ka pastāv tādas kreisās organizācijas, kreiņai brīvos laukumus. Viņai bija piešķirts Grīziņ- sās tendences, kas kūda iedzīvotājus, bet skaidrs,
kalns. Strādnieku un zemnieku frakcija lūdza atļauju
ka viss ļaunums, ļaunie apstākļi ir tādēļ, ka pilsosapulcēties gājienam Matīsa tirgū, bet to neatļāva, nība ir uzlikusi žņaugus strādniecībai. Tik un tā
lai kreisā strādniecība nevarētu sarīkot 1. maija gā- plašās darba tautas masas, strādniecība šos žņaujienu, 1. maija sapulces.
gus reiz nokratīs, un tad nāks valdība, kas izpildīs
Pie iekšlietu ministrijas budžeta vēl būtu jāaiz- strādnieku prasības. Šī valdība būs strādnieku un
rāda uz tām beidzamām parādībām, kādas tiek nozemnieku valdība.
vērotas jau tagad, sakarā ar
1. maija svinēšanu.
Tālāk gribu pāris vārdos pakavēties pie pagāMums, strādnieku un zemnieku frakcijai, tika konjušās sēdes runām.
fiscēts «Darba un Maizes» 63. numurs. Pēc tam
Bruno Kalniņš visu savu runu veltīja galvenā
tika izlaists laikraksts ar cita atbildīgā redaktora pakārtā policistiem. Viņš teica, ka policistu biedrīrakstu. 1. numurs netika konfiscēts, bet jau 2. nubām nedodot biedrošanās brīvības. Es nedzirdēju
murs tika konfiscēts un atņemta ari koncesija. Bez neviena vārda viņa runā ari par pārējo darba tautu,
tam prefektūra, iekšlietu ministrija, vispār šis rekam, kā mēs zinām, ari liedz biedrošanās brīvību.
sors, kas vada policiju, ir piedraudējis visiem druAri pārējie strādnieki ir ārkārtīgi grūtā stāvoklī un
katavu īpašniekiem, ka viņi nedrīkst drukāt kreipret viņiem lieto dažādas represijas. Bruno Kalsai strādniecībai it neko. Ja ari tas būtu tikai vien- niņš, ka jau laikam persona, kas nāk pa daļai no
kāršs uzaicinājums uz demonstrāciju, kura ir piedrošības, militārām aprindām, aizstāv tikai savu
P teikta un kuru varētu atļaut, kā tas ir bijis iepriekšķiru un runa tikai par policiju, par policijas biedrošējos gados, ari šādus uzaicinājumus, kur ir tikai pašanas brīvības liegšanu. Viņš nepakavējās ne ar
ziņojums par salasīšanās vietu un laiku, ne labprāt
vienu vardu pie pārējās strādniecības, kaut gan
drukā; un ja drukā, tad tos konfiscē, kā tas ir notiviņam ka sociāldemokrātam, tā slauktam strādnieku
cis pagājušo sestdienu, kad strādnieku un zemnieku
aizstavim, _ būtu jārunā ari par to, ka darba tautas
frakcija bija nodrukājusi paziņojumu pair sapulcēša- biedrošanas brīvību tagad min kājām. Viņš pakanas vietu. Tāpat noliedz drukāt mūsu izdevumu
vējas tikai pie saviem policistiem.
«Darbs un Maize» ar to pašu nosaukumu, un jāsaka,
Kallistratovs uztraucās par to, ka policija izdaka nākotnē būs lielas grūtības atrast drukātavu, rot kratīšanas baznīcās. Kallistratovs ir
vecticībkura iespiestu mūsu izdevumus. To visu sauc par
nieks. Viņa pienākums bija aizstāvēt savu ticību,
demokrātiju, par demokrātiskām iestādēm.
un šo uzdevumu viņš ļoti labi veica.
Tālāk, ja no šī katedra notur runas, par kurām
Ulpe noteikti runāja tikai par pašvaldībām. Pašnav likuma, ka par tām deputātus varētu saukt pie s valdībām ierobežojot tiesības, tām nedodot nepieatbildības, un ja šīs runas stenogramu veidā griti ciešamās brīvības. Par_ darba tautu, par strādnielaist tautā, tad šīs stenogramas konfiscē. Tā va- ? kiem, kas viņu ir šurp sūtījuši, ari viņš nerunāja nekar tika konfiscēta stenograma, uz kāda tur 1408. viena vārda.
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Mīlbergs, kā aizsargu organizāciju pārstāvis,
runāja par saviem aizsargiem un par ieročiem, kas
esot nepieciešami un lietderīgi izlietojami strādniecības apspiešanai. Ja _ tagad vēl kaut ko dara,, lai parādītu represijas, kādas lieto pret darba tautu, tad
tas nak vienīgi no kreisās strādniecības, no strādnieku un zemnieku frakcijas, kura tiešām aizstāv strādnieku intereses, visu mazturīgo iedzīvotāju intereses, kaut gan neliek lielas cerības, ka ar savām runām varēs iespaidot. Bet, mazākais, mēs to šeit pasakām, lai, varbūt, vēlāk, ja būtu atļauts stenogramas izplatīt, ar stenogramu palīdzību varētu pateikt
darba tautai, ko mēs domājam un ko darām. Bet,
ka teicu,_ari šīs stenogramas vairs nav atļauts izplatīt. Tāpēc irskaidrs, ka darba tauta nedzirdēs nekā
no tā, ko strādnieku un zemnieku frakcija ir teikusi
iekšlietu ministrijas budžeta un citās lietās. Ja viņa
to nevar vairs dzirdēt, tad mums turpmāk būs jāgriežas pie saviem vēlētājiem citādi, kaut ari vairs ne
atļautā ceļā, un pateikt to, kas mums darāms, kas
darāms strādniecībai un ko dara strādnieku un zemnieku frakcija. Citas likumīgas iespējas mūsu iekšlietu ministrija mums vairs neatļauj.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Opvncanam.
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Augstais nams! Runājot par iekšlietu ministrijas budžetu, mēs allaž sīkāki apstājamies pie policijas darbības. Iekšlietu ministrijas darbība patiešām visvairāk koncentrēta uz
policijas darbību, un tāpēc, bez šaubām, par šo resoru runājot, par policijas darbību mums jārunā visvairāk, jārunā par tiem veidiem, kādi mūsu policijā
pastāv. Ir robežu policija, kriminālpolicija, politiskās
pārvaldes policija un iekšējā policija. Visi šie policijas veidi pastāv mūsu demokrātiskāLatvijā. Jau
iepriekšējie runātāji apstājās pie šiem policijas veidiem. Tāpēc es plašāki viņus neapgaismošu, jo daudzi par to jau ir runājuši, daudz piemēru pieveduši
un norādījuši, ka viens vai otrs policijas veids nav
piemērots mūsu demokrātiskai iekārtai. Ir ari norādīts, ka viena vai otra policija ir daudz pārestību
darījusi strādniecībai un kreisai sociāldemokrātijai.
Man šeit būtu jāgriež vērība uz to, ka tiešām
mūsu policija rīkojas ļoti nepareizi, it īpaši politiskā
pārvalde. Mēs zinām, ka Latvijā tagad valda trūkums un bads, pateicoties tai iekārtai, sabiedriskai
un valstiskai iekārtai, kurā viens spārns, bagātnieku
šķira eksploatē lielo masu. Kā šīs iekārtas konsekvences nāk bads un dažādi noziegumi. Ne tik vien
mūsu Saeima, mūsu likumi, mūsu valdība nesper visus soļus, lai šinī iekārtā atvieglotu darba masas
grūto stāvokli, lai cīnītos ar šīm parādībām, ar noziegumiem, bet taisni otrādi — mēs redzam, ka valdība, katra labā spārna valdība nodarbojas ar to,
kā labāki izmantot darba šķiru, lai jo vairāk viņu ekspluatētu visdažādākās kombinācijās. Vairākas iestādes nodarbojas ar spekulāciju. _ Bagātmeku_ šķira

iziet uz lielu masu izsūkšanu. Tāda kārta mes no-

nākam līdz tam, kad izsūktā darba tautā no vienas
puses rodas neapmierinātība, bet no otras puses ta
ir spiesta noziegties pret sabiedrisko un valsts iekārtu. Tas ir tas galvenais, kas būtu jāuzsver šeit,
apspriežot budžetu, jo budžets ir tas, kas dod iespēju vienai vai otrai šķirai tikt pie labklājības, atbalsta
vienu vai otru šķiru, bet citu šķiru nostāda bezizejas
stāvoklī. Tādā bezizejas_ stāvoklī ir nostādīti strādnieki un sīkzemnieki. Tāpēc mes redzam, ka šinīs
slāņos rodas neapmierinātība ar valdības darbību.
Lai valdība varētu savu darbu turpināt, viņa
I spiesta lietot policijas spaidus, lai apspiestu darba
tautu. Viens no šiem policijas apspiešanas veidiem
no politiskās pārvaldes puses ir tas, ka apcietina ne-
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vainīgus cilvēkus, pat tādus, kas nemaz nemēdz kurnēt pret Latvijā pastāvošo iekārtu. Šie cilvēki tiek
izprovocēti un nostādīti tādā stāvoklī, ka viņus vajā,

nodod tiesai un beidzot notiesā ar ieslodzīšanu cie-

tumā vai pārmācības namā. Kā ir atreferēts avīzēs,

notiek ari aresti vidusskolās. Mēs zinām, ka pēdējā
laikā Rēzeknē un ari citās pilsētās skolās notiek
aresti: policisti ielaužas skolā darba laikā, ņem skolēnus pie apkakles, pie tās pašas Mimrecova apkakles, par kuru šeit runāja Eliasa kungs, velk uz politisko pārvaldi, lai vēlāk ieliktu cietumā.
Šeit pievedīšu piemēru par Rēzeknes skolotāju
institūtu. Tur arestēti 9 jaunekļi. Pīkst. 2 Rēzeknes skolotāju institūtā iebrukuši policija un arestēju-

si kādu Eduardu Melni un 3 meitenes — Broņislavu
Leščinsku, Albinu Kundzišs un Valentīnu Šnevel.
Vidusskolā arestēts kāds Roberts Sers, Ed. Opvneans un Pēteris Kotans. Neilgā laikā arestēti kādi 9
audzēkņi un ievietoti cietumā. Interesants ir veids,
kādā minētie audzēkņi arestēti. Tanī pat skolotāju
institūtā ir kāds audzēknis Jānis Berņevs, kas trūkuma dēļ bijis spiests atstāt institūtu un aizbraukt
pie saviem vecākiem; vēlāk viņš apdomājies un nolēmis tomēr beigt izglītību. Viņš griezies pie direktora baznīckunga Jāņa Migleņieka ar lūgumu uzņemt viņu atpakaļ institūtā. Šis garīgais tēvs nu
teicis tā: «Mēs zinām, ka Jūs, Jānis Berņevs, esat
kreisā virziena piekritējs; Jūs lasāt piemēram Levu

Tolstoju». Tā, tad ari šo veco muižnieku izdevumu,
ko visa pasaule atzīst un lasa! Un, neskatoties uz
to, ka Tolstoju atzīst par vienu no ģeniālākiem
rakstniekiem, šis baznīckungs Miglinleks tomēr atzīst, ka viņa raksti ir kaitīgi. Tālāk baznīckungs
pārmetis, ka minētais audzēknis lasījis dažādas poli-

tiska satura brošūras, kā Kautski u. t. t, un tāpēc
lūk viņš ari esot nevēlams Rēzeknes skolotāju institūtā. (Starpsauciens: «Mēs tagad neapspriežam
izglītības ministrijas budžetu!») — Bez šaubām, mēs
«runāsim par to ari pie izglītības ministrijas budžeta,
bet pie iekšlietu ministrijas budžeta par to jārunā tāpēc, ka jāpierāda, kādā provokatoriskā kārtā jūsu
garīdzniecība ir provocējusi vairākus skolniekus, lai
pēc tam tos iesēdinātu cietumā, kam tagad draud
sods uz 102. panta pamata.
Šis pats Miglinieks sacījis Jānim Berņevam tā:
«Ja tu gribi tikt atpakaļ institūtā, tad tev jāuzraksta
man vēstule, kur tu atsakies no savas politiskās pārliecības un izdod citus savus biedrus, kas tevi pavedinājuši uz šo kļūmīgo soli.» Baznīckungs ari saņēmis Jāņa Berņeva rakstīto vēstuli un to tūliņ aizsūtījis tālāk Rēzeknes politiskai pārvaldei. Pēc pāris
dienām arestēti vairāki Rēzeknes skolotāju institūta
audzēkņi, ko Berņevs bija izdevis. Tā tad, kungi,
jūs redzat, ka šādus jaunus zēnus skolotāji māca būt
par provokatoriem, neskatoties uz to, ka viņiem vajadzēja gādāt, lai tie izaugtu par atklātiem cilvēkiem,
par izglītotiem cilvēkiem, par kultūras nesējiem tautai; bet tagad notiek kas pilnīgi pretējs. Jaunekļu
gaitas tiek novirzītas pa citu ceļu, viņi kļūst provokatori.
Berņevs it kā skaitījās par pieņemtu institūtā,
bet vēlāk ari viņu arestēja un paturēja politiskā pārvaldē 3 dienas, dodot viņam turpat par veltidzīvokli
un labu ēdienu, bet tikai prasot, lai visu izstāstot,
lai uzdodot savus līdzzinātājus; tad viņam būšot labi, tad viņu atsvabināšot. Tiešām Jānis Berņevs
daudzus ari izdeva, lai tikai izkļūtu no politiskās
pārvaldes un varētu iestāties institūtā. Tā mēs redzam, ka no jauniešiem tiek rezervēti jauni provokatori, jauni Azefi. Šāda parādība nav oielaižama,
it īpaši skolās, pie audzinātājiem, skolu direktoriem
u. t. t.

363

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

sesijas

11. sēde

1929. gada

30. aprili

364

augstākā mērā nepareizi un nosodāmi. Ir bijuši gadījumi, kad vairāki pilsoņi ir vairākus gadus traucēti
darbā, ieslodzīti cietumā, novārdzināti un pēc tam
atzīti par nevainīgiem Un atsvabināti. Mēs zinām,
ka daudzās prāvās ļoti daudzus pilsoņus attaisno,
attaisno mūsu tiesas, kas ir atkarīgas no ministru kabineta, no labā spārna. Pat šādas tiesas atzīst par
iespējamu samērā daudzus pilsoņus atsvabināt no
soda izciešanas. Tādu gadījumu ir ļoti daudz. Nesen atpakaļ atsvabināja no cietuma kādu Žibovski
Ludzā. Viņš bija nosēdējis cietumā 8 mēnešus, bet
vēlāk viņu pavisam izslēdza no lietas. Tādā pašā
kārtā izslēdza no lietas kādu Rozentālu, kam pārmeta, ka viņš Rēzeknes institūta audzēkņiem devis
instrukcijas, kā viņiem jādarbojas, lai labāki varētu
izplatīt komunistu literatūru. Vēlāk šisRozentāls atzīts par nevainīgu un Izslēgts no lietas. Šīs lietas,
kā rādās, iesāktas tikai tāpēc, ka viņu ievadītajiem
bijušas vajadzīgas tantjemas. Tāpēc viņiem vajadzēja ielikt cietumā lielāku skaitu cilvēku.
Tādā kārtā viņi iegrūda postā ari 10 audzēkņus.
Kā nu šie jaunekli lai skatās uz mūsu sabiedrību, uz
mūsu valsts iekārtu? Kur lai viņi meklē aizsardzību un darbu? Viņi galu galā var tapt par tādiem
cilvēkiem, kas uzstājas pret mūsu demokrātisko iekārtu, viņi var tapt par noziedzniekiem, zagļiem un
pat slepkavām. Redziet, šādu darbu dara mūsu politiskā pārvalde, mūsu valdība, mūsu labais spārns,
diemžēl, ar mūsu garīdzniecības svētību. Uz šī pamata apvainotie jaunieši tiek sodīti galvenā kārtā
uz 102. panta pamata. Mēs šo 102. pantu pazīstam,
bet lai man būtu atļauts to tomēr citēt. 102. pants
skan: «Kas piedalījies savienībā, kura sastāv 100.
pantā minētā smagā nozieguma izdarīšanai, sodāms
ar spaidu darbiem uz laiku, ne ilgāku par 8 gadiem.»
Tādā kārtā šie jaunieši nonāk tiesas zālē uz ' 102.
panta pamata un vairākos gadījumos, kas šeit Saeimā un presē ir apgaismoti, patiešām ir saņēmuši šinī pantā minēto bargo sodu, 3 — 4 un pat 5 gadus
spaidu darbos.
Posts, nabadzība, nelikumība — viss tas noved
jaunatni pie mēģinājuma cīnīties ar šo postu. Jaunatne savā sirdī vairāk izjūt nekā jūs šeit; jaunatne
politiskā pārvalde būtu galīgi likvidējama. Ja labā izjūt vairāk taisnības sajūtas nekā jūs šeit, šinī puspārnā tomēr ir vairākums, kurš atzīst, ka šis instisē sēdošie kungi, vai ārpus Saeimas sēdošā bagāttūts ir vajadzīgs, tad gan nevajadzētu tanī pat laikā nieku šķira. Ari jūs kādreiz ārpus šī nama jūsmojāt
kliegt par daždažādāmbriesmām, kuras izdara čeka par taisnību, jūsmojāt par labāku dzīves iekārtu;
Krievijā. Mūsu labais spārns tanī pat laikā slavē bet, nonākuši tagadējā stāvoklī, jūs šīs labās liemūsu politisko pārvaldi, kura atšķiras no čekas galtas esat atmetuši, esat aizmirsuši. Jaunatne šīs idevenā kārtā tikai ar savu nosaukumu. Bez šaubām, jas nav aizmirsusi. Viņai ir cita ideoloģija. Tāpēc
ir starpība ari pēc būtības: čeka aizstāv strādniecīpie viņas rīcības vajadzētu pieiet citādi, nevis tikai
bas šķiru un darba tautu, bet politiskā pārvalde — ar provokācijām, denunciācijām vai.citādi, ko apkaspekulatīvās iestādes un bagātnieku kabatas, bagātro ar politiskās pārvaldes policijas palīdzību, kuras
nieku nepareizo rīcību un izsūkšanas politiku. Tāsekas ir cietuma sods. Tas veids ir nepareizs. Te
dēļ šī iestāde būtu vai nu pilnīgi iznīcināma, vai atjādarakas cits izglītības ministrijai, iekšlietu minikal pārveidojama tā, lai tur nāktu iekšā daudz maz
strijai; sevišķi iekšlietu resora vadītājam uz to būtu
godīgāki cilvēki un nevis tādi, par kādiem šodien jāgriež vērība. Būtu jādod policijai un it īpaši polidzirdējām no Piguļevska kunga, par kuriem pat mitiskai pārvaldei norādījumi, lai tā nodarbojas, ja visnistris ir teicis: jā, algas esot pārāk mazas un tāpēc pāri viņa ir attaisnojama, nevis ar audzēkņu vajāšagodīgs cilvēks neviens tur neejot strādāt. Iznāk tā, nu, spīdzināšanu, bet lai griež savas lietas citā virka politiskā pārvalde sastāv tikai no negodīgiem zienā, virzienā uz labā spārna darbību. Tas ir facilvēkiem. Vai tādā gadījumā augstajam namam vašisms, kas ir uzvarējis mūsu kaimiņvalstīs, Lietuvā
jadzētu atbalstīt šos negodīgos cilvēkus, dot viņiem un Polijā.
līdzekļus un izsviest lielākas sumas? (StarpsaucieFašisms ir uzvarējis, un mēs zinām, cik ļoti grūni.) Es domāju, Pastora kungs, ka tas, kas mums ir
tos apstākļos tur dzīvo strādniecība, kura sēž cietunegodīgs, jums ir godīgs. Bet par šīm lietām tagad mos, kurai nav nekādu brīvību. Lai politiskai pārnerunāsim.
valdei būtu darbs, tad viņai būtu jānodarbojas nevis
Tālāk man jāatzīmē tā savādā parādība, ka par ar strādniecības un sīkzemniecības vajāšanu, it īpaši
denunciācijām izmaksā tantjemas. Šai nevēlamai skolas audzēkņu vajāšanu. Viņas vieta būtu pie faparādībai jāpiegriež ministra kunga vērība, un tāšistiem. Vispār jāaizrāda, ka nav jāpiegriež tik
das lietas jāmēģina izskaust. Manis dēļ, varētu makdaudz uzmanības dažādo policijas veidu kultivēšasāt viņiem lielākas algas, bet ja par to, ka vairākus nai, atbalstīšanai, kādi ir politiskā pārvalde, ari aizcilvēkus iegrūž cietumā, maksā tantjemas, tad tas ir sargu organizācijas. Daudz svarīgāki būtu piegriezt

Kas nu galu galā iznāk? Iznāk, ka šie apvainotie audzēkņi pēc ilgākas nosēdēšanas cietumā tiek
atsvabināti. Daži tiek izslēgti no skolas, piemēram
tas pats Melnis, Rozentāls un citi. Patiesībā viņi ir
tikai denuncēti, šī Berņeva denuncēti, kurš ir rīkojiesneapzinīgi un rīkojies tā uz iMigiinielka norādījumiem. Bet ari pats Berņevs ir arestēts un atrodas
cietumā. Viņš tagad caur prokuroru raksta lūgumu
Saeimas petīciju komisijai, kurā viņš atzīst, ka provokatoriskā nolūkā apvainojis savus pārējos biedrus.
Mēs zinām, ka tanī pat laikā tika nopratināta kāda
mājas īpašniece, kur šie audzēkņi it kā sapulcējušies,
lai apspriestu savas idejas, lai apspriestos par to, kā
labāki sarīkot it kā apvērsumu mūsu demokrātiskā
republikā, t. i. lai gāztu pastāvošo iekārtu; par to viņus soda ar 100. un 102. pantiem, kas šiem audzēkņiem ari ir inkriminēti. Bet nu iznāk, ka šī mājas
īpašniece nepazīst ne Jāni Berņevu, ne citus; un ari
Jānis Berņevs, kad viņš stādīts priekšā šai mājas
īpašniecei, pateicis, ka viņš šo sievieti nepazīstot.
Tādā kārtā mēs redzam, ka šeit ir sistēma, ko mūsu
labā spārna vīri mēģina izvest pat skolās; par to mēs
runāsim ari vēlāk, pie izglītības ministrijas — t. i. ka
pilsonība cenšas panākt, lai audzēkņi, kuri ir kreisāki noskaņoti, un ja tie ari nav kreisi noskaņoti, bet
lasa literatūru, kas nepatīk mūsu klerikāliem pilsoņiem, tiktu izmesti no skolām, tiktu izmesti uz ielas,
lai tie nokļūtu galīgā bezizejas stāvoklī, lai tie vēlāk
paliktu ne brīvi Latvijas pilsoņi, bet vergi un kalpi
bagātai iedzīvotāju šķirai, bagātiem saimniekiem.
Palīgā te iet ļoti stiprā mērā politiskā pārvalde.
Politiskās pārvaldes ierēdņiem, laikam, svarīgi ir
tas, ka par šiem saviem «nedarbiem» viņi dabū no
valsts kases naudu, dabū Jūdasa grašus, vai tā saucamās «tantjemas», kuras viņiem izmaksā par vienas sabiedrības dalās denunciēšanu un provocēšanu.
Šie Jūdasa graši, bez šaubām, būtu jāizskauž, un mūsu politiskā pārvaldē būtu jāizved stingra revizija.
Ja viņu nevar pavisam atcelt, tad vismaz vajadzīgs
to pārveidot. Bez šaubām, kreisam spārnam, sociāldemokrātijai, ir svarīgi, lai pie mums nepastāvētu tādas nekārtības un nelikumības, spīdzināšanas, strādnieku un jaunatnes vajāšana u. 1.1. Tāpēc
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vērību tā saucamai tiešai policijai, iekšējai policijai.
Šeit ari sociāldemokrāti vairākas reizes ir aizrādījuši, ka policija atrodas grūtos apstākļos, ka jaunākie kārtībnieki nodarbināti ļoti ilgi un par savu darbu saņem loti mazu atalgojumu. Man liekas, ka visā
izmaksu un aizsargu pabalstīšanas vietā vajadzētu
palīdzēt iekšējai policijai, lai atvieglotu iekšējās policijas darbinieku grūto materiālo stāvokli.
Vēl es gribu griezt iekšlietu iminstra vērību uz
to, ka policisti saņem zināmas procentes par piedzītiem nodokļiem. Šos nodokļus piedzen no personām, kas tos nav samaksājušas un no kurām tie jāpiedzen ar policijas palīdzību administrativā kārtā.
No piedzīšanas atlīdzības 50% saņem kancleja un
vietējā policijas iecirkņa priekšnieks un tikai 50%
nodod uzraugam, kas pārzin piedzīšanu, un ari ve-

atkarīgas no lielām imperiālistiskām valstim. Viņas
ir atkarīgas no šo valstu ārlietu politikas. Ja šīs
valstis tanī virzienā ir atkarīgas, tad, protams, ari
viņu iekšējā politika ir atkarīga no ārienes, no kapitālistisko valstu politiskā virziena.
Runājot par Latvijas iekšējo politiku, reizē varētu runāt ari par Latvijas atkarību no Vakareiropas
imperiālisma. Ciktāl Latvija ir atkarīga no šī imperiālisma, tiktāl ari noteicas Latvijā iekšpolitikas virziens. Un tiešām, ja paskatāmies Vakareiropas kapitālistiskās zemēs, kā tur tiek iekšpolitika organizēta, kā tur policiju un citus orgānus izlieto pret
strādniecību, pret demokrātiju, kaut gan demokrātijas vārdā, tad salīdzinot redzam, ka Latvijas buržuāzija šinī ziņā cenšas ne tik vien līdzi tikt, bet ari
pārtrumpot, jo mūsu buržuāzijai taču vajaga būt eicākam kārtībniekam, kas to darbu izpilda. Tāda ropejiskai, vajaga taču būt «ikulturelai». Šo eiropekārtā vecākais kārtībnieks dabūn tikai 27% no tās jisrnu, šo kultūru nevar parādīt nepārspīlējot. Ir vēl
sumas, kas atvēlēta viņam un uzraugam. Man šķiet, citi ļekšpolitikas apstākļi: kapitālistiskās iekārtas
ka tagadējos grūtos apstākļos, kādos dzīvo jaunākie sargāšana, kapitālistiskās saimnieciskās sistēmas
kārtībnieki, jāpiegriež vērība tam, lai viņi saņemtu aizsargāšana, privātīpašuma aizsargāšana, privātā
kapitāla intereses. Lūk, tāpēc ir vajadzīgs iekšējā
viņiem pienākošos daļu, lai no tiem simts procentiem nedotu priekšniekam, kas šo darbu neizpilda, politikā tāds virziens, kas apkarotu un nomāktu visu
bet dotu vecākam vai jaunākam kārtībniekam, kas to, kas aizstāvētu kādu progresu, aizstāvētu strādnieku intereses, kas cīnītos par kapitālisma ierobežoto darbu izpilda, un ari uzraugam, kas to darbu pāršanu. Tāpēc Latvijas iekšpolitikai tiek izdoti 9 milzin.
joni
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jas iekšlietu politika? Tā ir tikai bruņošanās, tikai
ari mani mēģināja denuncēt. Tiesu iestādes pēc vaipolicija. Te par politiku pat nevarētu runāt — tā ir
rāku gadu vajāšanas — uz politiskās pārvaldes ierobruņošanās un policija; bruņošanās pret strādniejo
pamata
izbeigušas,
nav
atsinājuma
— lietu ir
radušas, pie kā pieķerties. Betta ir blakus lieta. cību, bruņošanās vispār pret nemantīgo šķiru, pret
Galvenais irtas, ka politiskās pārvaldes tā laika darba ļaudim. Iekšlietu budžetā ir vairāki punkti,
priekšnieks Āboltiņa kungs lika man priekšā katrā kuros atzīmēts, ka tādas un tādas sumas paredzētas
ziņā, lai pierādītu savu valstiskumu, sarakstīt kādu ieročiem; un katru gadu taču tādas sumas ir parerakstu, kas notiesātu Krievijas komunistisko iekārtu, dzētas ieročiem. Kam tad šie ieroči tiek iegādāti
kas denuncētu še vairākas personas u. t. t._Kad es iekšlietu politikā? Taču pret nemantīgiem iedzīvoatteicos, tad piedraudēja, ka mani atkal iesēdināšot tājiem, pret strādnieku šķiru! Iekšlietu «politikā»
cietumā un neizlaidīšot, kamēr šāds raksts nebūšot ir vesels kadrs bruņotu kājnieku un kadrs bruņotu
sarakstīts. Tādā kārtā mēs redzam, kādus līdzekļus jātnieku ar ieročiem. Pret ko tie ir? Taču ne pret
lieto politiskā pārvalde. Ministra kungs sacījis, ka kādu tādu ieroču ienaidnieku vai tamlīdzīgi, bet atkal pret strādniekiem, pret nemantīgiem. Tā ir katie esot visļaunākie cilvēki. Un kas nu iznāk? Izpitālisma, privātīpašuma aizsargāšana.
nāk, ka mums no šiem sliktiem cilvēkiem vajaga daTagad ar katru gadu tiek pavairota policija, tiek
būt atestātu un pierādīt savu valstiskumu. Tad, kad
mēs esam kļuvuši pilnīgi tumši, mums saka, ka mes apmācīti arvien lielāki policistu kadri. Nepietiek ar
to, ka izsviež tik daudz miljonu bruņotam karaspēesam tie tīrākie pilsoņi Latvijā. Tāds veids bija toreiz un laikam turpinās ari tagad. Manpašam bija kam, vajadzīgs apbruņot ari vēl īpašus policistu
grūti izkļūt no politiskās pārvaldes rokarm Es izkadrus. Cara laikā bija uradņiku sistēma, bet pēc
piektā gada revolūcijas ar šo uradņiku sistēmu nekļuvu vienīgi pateicoties kāda godīga cilvēka palīpietika; vajadzēja ievest un apbruņot visā valstī
dzībai, kas mani atsvabināja no politiskas pārvalstražņiķus. Cik toreiz Latvijā bija nometināts straždes aģentiem un tās priekšnieka. Man šķiet, ka politisko pārvaldi vajadzētu vai nuparorganizet, vai ņiku un pat kazaku, tik daudz tagad Latvijā ir daždažādu policijas kadru. Un viss tas ir jānes tiešoun
ari pavisam likvidēt, lai ta nemaitātu sabiedrību bet
sevišķi mūsu jaunatni, kas ir ideāla, kam ir cēlāka netiešo nodokļu maksātājiem — nemantīgiem iedzīvotājiem uz sava kakla. Bet tāpat kā cara laikā nemērķi, kas grib izvest latvju tautu no ta posta, kāda
patlaban atrodas mūsu valsts. Man šķiet, ka tikai līdzēja ne stražņiki, ne kazaki, tā, protams, ari tatad valstī rāsies labāks stāvoklis, ja mes iznīcināsim gad šie bruņotie policisti nedod nekādu drošību pilsonībai kā šķirai. Ja viņa justos droša, tad taču
šīs nebūšanas, ja strādniecībai un visai darba tautai
būs i preses, i biedrošanās brīvības, kas rakstītas katru gadu nepavairotu policijas kadru un neparemūsu konstitūcijā. Līdz tam laikam, kamēr ta nedzētu budžetā arvien lielākas sumas. Jājautā, ko tad
policija pie mums dara un ko viņa nedara. Tā saukbūs, kamēr mūsu iekšlietu ministrija atzīs par patās demokrātiskās valstīs taču saka: policija esot
reizu politiskās pārvaldes darbību un tāpat ari pārejās policijas darbību, tikmēr, bez šaubām, kreisais kārtības uzturēšanai valstī un gādājot par labklājības uzturēšanu.
spārns nevarēs atbalstīt šo valdību. Tapec es balBet ko mūsu policija nedara? Pilsētās, piemēsošu pret iekšlietu .ministrijas budžetu.
viņa nepiespiež namu īpašniekus izbruģēt saram,
Kalniņš:
Vārds
deputātam
Priekšsēdētājs P.
vus trotuārus gar namiem, kaut ari pilsētu pašvalLaicenam.
dības par to lēmušas savos obligatoriskos noteikuL. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija): Ir
ka
mos. Tas rāda, ka policija kalpo namu īpašniekiem un
valstiņas,
zināms,
ka tādas mazas
jau vispāri
nevis
sabiedrībai,kaut gan pilsēta maksā zināmu datamlīdzīgas
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ļu policijas uzturēšanai pilsētas pašvaldībā. Tāpat
policija nepiespiež pilsētās slēgt laikā veikalus un
ieturēt darba laiku veikalu kalpotājiem, kaut gan pilsētu pašvaldības ir pieņēmušas par to obligatoriskus

noteikumus, kurus ari valsts ir apstiprinājusi; policija tos neizpilda, jo viņa nekalpo pat pilsonības demokrātiskās valsts idejai, bet gan veikalniekiem.
Policija neapkaro ari žūpību. Taisni otrādi: neskatoties uz to, ka policijas pienākums ir apkarot žūpību, viņa to veicina. Policija neskatās, lai izpildītu
likumus, kas nāk par labu strādniekiem, piemēram,
likumu par 8 stundu darba dienu. Policija neskatās,
lai izpildītu dažādus sanitāros noteikumus. Ja skatās, tad — caur pirkstiem, tā ka tas nāk par labu nevis tiem, kuru dēļ šie noteikumi izdoti, bet gan tiem,
kas tos_ nepilda. Policija neredz, ka buržuāzijas locekli pārkāpj tos pašus demokrātiskos likumus pret
strādniekiem. Topolicija neredz un neko nedara
šinīs lietas. Ko vēl policija nedara? — Tagadējā
policija neķer koruptantus, neķer lielos zagļus. Nav
tāda gadījuma, kur policija būtu spējusi noķert, noķērusi vai gribējusi noķert kādu lielu koruptantu,
valsts apzadzeju. To viņa nevar darīt; tas taču ir
viņas kungs, ka lai to ķer! Policija nodarbojas tikai ar mazu zaglīšu ķeršanu, ar tādu cilvēku ķeršanu, kas bieži aiz nabadzības izdara kādu mazāku noziegumu. Tādās lietās policijai ir ražīgs darbalauks.
Tur viņa atzīst par iespējamu izlietot visnežēlīgākos
līdzekļus. Runājot, _piemēram, par slaveno Libermaņa afēru, jāatzīmē, ka pilsonība pati bija, tā sakot, sensāciju pilna. Man liekas, ka nevajadzēs minēt vairākus piemērus, šinī pašā Libermaņa afērā
augstākais policijas šefs, bija iejaukts ari kādreizējais iekšlietu ministris, un pilsonība varēja iztaisīt
sensāciju no ta, ne_ vairāk. Policija, neskatoties uz
to, ka viņai vajadzētu pildīt tos pašus kaut cik demokrātiskos likumus, darboties demokrātiskas valsts
virziena, šos likumus nepilda, jo viņa ir atkarīga no
katra privāta īpašnieka, no katra namsaimnieka, no
katra veikalnieka, no katra dzeramnaudas devēja u.
t. t.
Ko tad policija dara? Policija pie mums Latvija ielenc strādnieku sapulces. Policija ielenc strād-

nieku sapulces no iekšpuses, no ārpuses, vai zālē,
vai ārpus zāles — koridoros —, vai ārpus nama, un
terorizē šīs sapulces. Policija izdzenā strādnieku
sapulces, «demokrātiskos» likumos atļautas sapulces,
arestē likumīgos, atbildīgos šo sapulču vadītājus, lai
sapulces nevarētu notikt. Katrai strādnieku sapul-

cei, katram izrīkojumam stāv klāt policijas kadri.
Policija seko_ katram strādnieku vārdam un pastāvīgi arestē strādniekus. Ja ņemtu šinī virzienā kaut
vienas vai divu nedēļu statistiku, tad varētu
nosaukt
tiešam
interesantus
skaitļus
jo
visam
gadam,
tas
turpinās
pastāvīgi.
Policija
sit
un lamā
strādniekus. Ari
tas
ir konstatēts pašas buržuāzijas presē un buržuāzijas
aprindas. Policija apcietinātos ir spīdzinājusi, ir nonāvējusi cilvēkus. Tas vairs nav noliedzams. Policija arestē skolniekus, policija skolniekus dažādi terorizē, dažādi vajā, un ir ari gadījumi, kad spīdzina.
Policija katra laika ir kārtīgi klāt fabrikās pie strādnieki emlai strādnieki fabrikās nevarētu pārrunāt

par savam interesēm, jo citur viņiem tas nav atļauts,
ja viņus izterorizē, ja izdzenviņu sapulces, kaut ari
tas likumīgi atjautas, kaut tās nav noliegtas. Policija darba .vietās visur ložņā apkārt, lai strādniecība
nevarētu uzstāties ar savām saimnieciskām prasībām par sava saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu, par
savu algu uzlabošanu. Policija ar saviem zirgu pakaviem min sievas un bērnus mierīgos gājienos, demonstrācijas uz ielas. Policija sit strādniekus ar gumijas pipkām. Policija iztrenkā un uzbrūk mierīgiem
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iedzīvotājiem, mierīgām demonstrācijām, kuras iziet
uz ielas, lai mierīgi izteiktu savas vajadzības,_ iztrenkā tās demonstrācijas, kuras nemaz nav gribējušas ar varas līdzekļiem uzstāties pret buržuazijuvai
pret policijas darbiniekiem. Policija pie mums, tāpat
kā agrāk, cara laikos, ir visur priekšā par traucēkli
katrai sabiedriskai kustībai, kas mazliet novirzās no
policijas iedomātā virziena, kas veduz progresu, uz
progresa attīstību. Policija apstaiga avīžu kioskus.
Policija bez kādām likumīgām tiesībām konfiscē
strādnieku laikrakstus, piemēram mūsu iznīcināto
«Darbs un Maize». Vairākās pilsētās, piemēram
Daugavpilī, Jelgavā, Rīgā un citur policija iet un
meklē kioskos, piedraud iznīcināt viņus, piedraud atņemt atļaujas tirgoties, ja turēs strādnieku avīzi. Tā
policija apkaro visus strādniecības centienus dēļ labākas dzīves, dēļ cīņas par dzīvības uzturēšanu. Policija pārkāpj tos pašus vienkāršos, jau tagad tik trūcīgos un tik nabadzīgos demokrātiskos likumus; tā
?e*, piemēram, uz drukātavām, kur drukā strādnieku

izdevumus un strādnieku avīzes, iet bez kādām likumīgām tiesībām, paņem salikumus, liek izjaukt un
konfiscē strādnieku izdevumus. Policija pārkāpj likumus.

Ko policija dara un ko policija nedara, tas ir interesants jautājums. Policija izrādās par tādu spēku,
par tādu orgānu valstī, kas visur traucē valsts kulturelo un valsts sabiedrisko spēku attīstību un darbību. Policija to dara ar brutālu varu.
Bet ar to vēl nepietiek — policiju izlieto vēl citādā veidā. Iekšlietu politikai ir ari savs preses orgāns — «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis». (Sauciens
pa labi: «Tā ir laba avīze! Laba avīze!») Iekšlietu
ministrija ar savu «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesi»
dažādi mēģina iespaidot ne tikai policistus, ja tiem
kādreiz rastos citādas domas, bet ari veikalniekus,
tirgotājus un pašvaldības, jo «Iekšlietu Ministrijas
Vēstnesi» tie zināmā mērā neoficiāli spiesti abonēt
vai iesniegt sludinājumus, par ko ir žēlojušies daudzi
veikalnieki. Šinī «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī»
tiek kultivēts īstais, noteiktais šķiru naids. Šinī «leklietu Ministrijas Vēstnesī» notiek vienas šķiras musināšana pret otru. «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis»
taisni izdara tos pārkāpumus, par kuriem strādniekus notiesā katorgā vai ilgus gadus cietumā. «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis» ar savu ideoloģiju, ja tā
varētu izteikties, izdara šos noziegumus (sauciens
pa labi: «Kādus?») — kultivē šķiru naidu. Iekšlietu politika, Latvijas iekšējā un kriminālā policija kultivē visriebīgākos netikumus. Tas ir rakstīts pašā
«Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī» un rakstīts tādā veida, ka iekšlietu ministrija pati ar to ir raksturojusi
savas instances. «Iekšlietu Ministrijas Vēstneša»
295. numurā nodrukāts interesants raksts, proti, ka
komunisti uzsākuši cīņu ar «Strādnieku Sports un
Sargs» organizāciju, pielietojot cara laika paņēmienus. (Sauciens pa labi: «Lai cīnās!») Komunistu
partija izdevusi instrukcijas, kā rīkoties «Strādnieku
Sports un Sargs» komunistu šūniņām. (Sauciens pa
labi: «To vajadzēja turēt slepenībā!») «Iekšlietu
Ministrijas Vēstnesis» nosauc šādu rīcību — es neteikšu ne par labu, ne par sliktu —, bet nosauc šādu
rīcību ka faktu par visriebīgāko netikumu (jautrība),
jo tur ir rakstīts ta: «Cara laika valdībai bija daudz
un dažādi netikumi: domu un preses nebrīvība, ļaužu gara un prāta apspiešana, vislielākā slepenība sabiedriskas un citas lietas, izspiegošana, nodošana u.
t. t., u. t. t. Bet tagad, kad pilsonība ir tikusi brīva, tas vairs nenotiek; bet tikai komunisti, lūk, esot
tie, kas aizvien apkārt plivinoties kā tumšas ēnas un
melnie _ sikspārņi pa nakti, baidīdamies nākt dienas
gaisma; vel arvien apkārt plivinās tumšās vergu
dvēseles, kas negrib un nevar citādas būt, kā uztica-
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mas cara laika netikumu iemiesotājas un dzīvē sargātajās. «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis» nosoda
spiegošanu, nodevību,_ provokāciju, bet uz ko tad
balstās mušu tagadēja iekšlietu politika, ja ne uz
spiegošanu un provokāciju. Tas nav nekāds noslēpums. Ta tad iekšlietu ministrija ir savu ideoloģiju nosaukusi par visriebīgāko netikumu. (Starpsaucieni.) Tas pats «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis»
uzslavē sociāldemokrātus un viņu organizācijas un
ta_s aizstāv un sarga. Šis raksts rakstīts tikai tāpēc, lai sargātu sociāldemokrātu organizācijas. (K.
Ulmanis no vietas: «Nu redz nu!») Nevajaga par
to tikdaudz kliegt. (Starpsauciens: «Bengs jūs sarga!») Šinī pat «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesī» ir
pastāvīgi uzbrukumi kreisai strādniecībai, viņu organizācijām, strādniecības deputātiem, strādniecības
darbiniekiem, vai tie būtu pilsētu domnieki, vai
strādnieku arodbiedrību locekļi, vai ari strādniecības kulturdarbinieki: «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis» aizvien kultivē naidu un musinapret strādniecības darbiniekiem. Lūk, tā šie «visriebīgākie netikumi» tiek attīstīti.
Pie iekšlietu ministrijas pieder vēl viena filiāle—
garīgo lietu pārvalde. Ari tā ietilpst «visriebīgāko
netikumu» politika. Tas ir vēsturiski pareizi, ka
vienmēr garīgas lietas un .garīdzniecība ir bijusi kopa ar brutālo varu, tāpēc garīgo lietu pārvaldi ari
nekur citur nevarēja ielikt, ne ārlietu ministrijā, ne
izglītības ministrija, bet taisni iekšlietu ministrijā, jo
baznīca un runga taču aizvien darbojas kopā, jo
buržuāzijai valdība_ taču ir Dieva iecelta un buržuāzija ari pati ir iecēlusi sev dievu — rungu. Par to,
kas ir Latvijas policija, un vispār par Latvijas policijas darbību viņas dažādos virzienos ir rakstīts pat
pilsoņu_ prese, pat kaut cik objektīvā pilsoņu presē.
Ja savāksim kopa visas tas kronikas, kas ir pilsoņu
avīzes, ja savāksim notikumu aprakstus un tos sensāciju veida uzrakstītos gabalus un ziņas par policijas darbību pilsonības presē, nerunājot nemaz par
strādniecības presi, nerunājot nemaz par tā saukto
komunistisko presi, tad lasītājam rāsies iespaids, ka
Latvija ir jāda laupītāju bedre, kur cilvēki tiek visādi spīdzināti, visādi spaidīti, trenkāti, vajāti u. t. t.
Uz tādas politikas dibinās mūsu tagadējā valsts kārtība un mūsu pilsoniskās valsts stiprums; bet es domāju, ka lai gan pilsoniskai valstij, pilsonības šķirai
ir rokās brutālā vara, ir rokās ari šīs brutālās va-
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Vispirms — tagadējās iekšlietu ministrijas vadības vispārējā politika. Tā strādniecībai labi zināma. Tā apgaismota ari no šīs Saeimas katedras 20.
janvāra interpelacijas debatēs. Būtu tomēr jāsumē
un jāapvieno šī pēdējā gada iekšlietu ministrijas vispārēja politika.
Tagadējā iekšlietu ministrijas vadība ir nostājusiesuz strādnieku organizāciju graušanas ceļa. Pagājuša gada augustā uz iekšlietu ministrijas ierosinājuma pamata tika slēgtas kreiso arodbiedrības un viņu vadoša centrāle — Rīgas arodbiedrību centralbirojs. Ari agrāk iekšlietu ministrija bija vienu otru
reizi ķērusies pie strādnieku organizāciju iznīcināšanas, bet tie bija atsevišķi gadījumi un tika slēgtas
mazākas organizācijas — jaunatnes, sporta un kultūras biedrības. Pagājjušā gada augustā iekšlietu ministrija saka jau strādāt plašākā vērienā un ķērās pie
Latvijas revOlucionarās _ aroidkustības sagraušanas,
slēdzot veselas 19 strādnieku masu organizācijas,
kas apvienoja vairākus tūkstošus locekļu. Tālāk
iekšlietu ministrijas politika spilgti parādījās 22. augusta, notikumos. Kad strādnieki izgāja uz ielas, lai
aizstāvētu šis savas organizācijas un nepieļautu tās
administratīvi un juridiski noslepkavot, tad iekšlietu
ministrija sūtīja savus policijas kadrus, savas policijaskājnieku rotas un jātnieku policistu eskadronus
apšaut un pipkot strādniekus. Saeimas vēlēšanu laikā
iekšlietu ministrija sarīkoja visnekautrīgāko priekšvēlēšanu teroru, visnekautrīgāko vēlēšanu iznākumu
iespaidošanu. Šie jakti visi uzskaitīti mūsu iesnieguma centrālai velēšanu komitejai un lieki būtu tos
patlaban atkārtot. Tas ir vesels apsūdzības raksts
pret tagadējo iekšlietu politiku un iekšlietu ministrijas vadību. Tas ir vēsturisks dokuments, kas rāda,
ka Latvija tiek terorizēti strādnieki, kā iespaido viņu
gribas izteiksmi velēšanās. Pēc Saeimas vēlēšanām
šīs represijas nemitējās, bet tās padarīja par sistēmu.
Aresti katru nedeļ^ sapulču jaukšana bija kārtēja
parādība. Šis pecvēlēšanu terora vilnis savus augstumus sasniedza š. g. 20. janvārī, kad ari tā strādniecība, kas gāja aiz sociāldemokrātiem, dabūja iepazīties ar policijas pipkām un pārliecināties, ka Latvija valda tāds pats žandarmērijas režims, kāds bija cariska Krievijā. Šī terora fakti no vēlēšanu laika līdz 20. janvārim ir sakopoti mūsu frakcijas interpelacijā par sistemātisko teroru pret kreiso kustību un par 20. janvāra notikumiem, tādēļ būtu lieras palīgi, kā baznīcas un zināma prese, tad tomēr ki tos še atkartot:_ Ari šī interepelacija ir vēsturisks
tas nenozīmē, ka šī vara būtu stipra. Taisni tas, ka
dokuments, kas 'rada, kā Latvijā reakcionārās Celšo varu ar katru gadu cenšas pavairot, nenozīmē, miņa valdības laika teroru pret strādniecības kustību
. ka viņa būtu stipra, un taisni tas, ka šīs varas stipripadara par kartēju, sistemātisku politiskās dzīves
nāšanai tiek pievilkti klāt arvien jauni spēki, rāda, parādību. Šāds masu terors, plaši neatlaidīgiuzbruka pilsonība kā šķira nav stipra, tāpēc ka viņai nav kumi dienu no dienas, nakti no nakts strādniecībai, ir
jau deklarēts tagadējās valdības deklarācijā. Viens
nekāda morāliska pamata, jo ar morālisko iespaidono tagadējas valdības platformas galveniem, varētu
šanu, ar morālisko virzienu pilsonība nav spējusi neko darīt, nav spējusi un nespēj noturēt savas valsts teikt, pat centrāliem punktiem; ir strādnieku kustības
aparātu, savas valsts kārtību. Priekš tam viņai vaapkarošana, stingras rokas princips, stingras adminijadzīgi 15 miljoni un brutāla vara. Bet vienmēr ir
strativās varas kurss. Ja Celmiņa valdība nav repierādījies, ka šī brutālā vara nav nevienas šķiras
alizējusi daudz ko no savas platformas lozungiem, ja
viņa nav realizējusi galveno lozungu, uz kura dibispēks. Es gribētu sacīt, ka tas lielais policijas budžets un tā lielā policijas vara, kāda Latvijā tagad nās tagadēja koalicijā, t. i. cīņu pret plūdu un nerapastāv, pirmkārt ir šķiras vara un šķiras_ cīņas vara žas postu, tad otru galveno lozungu — stipras varas
pret strādnieku šķiru un_ otrkārt — pierādījums, ka lozungu, strādnieku kustības apkarošanas lozungu
Latvijas buržuāzija tomēr ir nespēcīga. (A. Klīve viņa ir pildījusi pilna mērā.
no vietas: «Neprasait tikai viņas palīdzību!»)
_Pēc 20. janvāra notikumiem, kad Saeima
no
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds dešīs _ tribīnes
darvisas Latvijas
ba tautas priekša tiesāja šo fašistisko iekšlietu poputātam Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija): litiku, mūsu iekšlietu ministrijas kurss nav grozījies.
Iekšlietu Minstrija ir iestāde, kas visvairāk ienīsta Tžis turpinaattīstīties tādā pat virzienā. Runājot par
iekšlietu ministrijas vispārīgo politiku, jāatzīmē tāds
strādniecībā. Iekšlietu ministrija ir tieši tas iekšpolitiskās reakcijas perēklis . kas ar dažādiem aparātiem, strādniekukustības vajāšanas veids, kā Kerenska likā policiju, politisko pārvaldi, aizsargiem u. t. t. kuma piemērošana. Kerenska likums, kas savā laikā izdots pret kontrrevolucionariem, pret tiem, kas
strādniecību terorizē.
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apdraud revolūciju un viņas iekarojumus, tagad ir
nonācis to pašu kontrrevolucionaru rokās, un viņi ar
to apkaro un iznīcina revolucionārus. Iekšlietu mit
nistrija, sevišķi pēdējā laikā, ir padarījusi Kerenska
likumu par savu visiemīļotāko instrumentu savas
politikas realizēšanai tur, kur viņa nevar piekļūt ar
cariskiem sodu likumiem, kur viņa nevar piekļūt ar
politiskās pārvaldes provokācijām. Tos kreisās kustības darbiniekus, kuriem nav iespējams piesaistīt
kaut kādus pretvalstiskus noziegumus, kurus nav iespējams apvainot ar kādas provokācijas palīdzību,
uz iekšlietu ministra un kara ministra kopīga lēmu»ma pamata iesēdina cietumā uz nenoteiktu laiku, iesēdina uz Kerenska likuma pamata, tāpēc ka nevar
pierādīt neviena konkrēta nozieguma šī jēdziena pilsoniskās šķiras juridikas nozīmē. Tādus cilvēkus
tur apcietinājumā tāpēc, ka valdošai varai liekas, ka
viņi revolucionāri, ka viņi kaut kādā veidā strādā
kreisā kustībā, vai nu kulturelā, vai arodnieciskā,
vai pašvaldības laukā. Šos cilvēkus ņem iesēdina un
» tur cietumā bez kādiem apvainojumiem bez kādiem

pierādījumiem, bez kāda likumīga pamata. Tagad
uz Kerenska likuma pamata Latvijas cietumos sēž
jau desmitiem kreiso darbinieku. Vēl no vēlēšanu

laika sēž kreiso sarakstu kandidāti. Sēž bijušais
Ventspils galva Zālītis, sēž Auces domnieks Leja,
» sēž vēl daudzi citi, kuriem demokrātiskā vēlēšanu
brīvība ir izvērtusēs par pilnīgu nebrīvību. Ari pēc
vēlēšanām nav pagājis neviens mēnesis, kad nebūtu
uz šī likuma pamata arestēts kāds no kreisās kustības darbiniekiem, pirmā kārtā kultūras darbinieks.
Taisni pēdējie ir ļoti maz piedalījušiesaktivā politikā.
Arestē kultūras darbiniekus, strādnieku ārpusskolas
izglītības darbiniekus, žurnālistus, literātus, pat tādus, kuriem nekā vairāk nevar inkriminēt, kā vienīgi
līdzstrādāšanu «Kreisā Frontē», kreisā mākslas žurnālā. Ari tos tur jau mēnešiem ilgi cietumā uz Kerenska likuma pamata.
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Tāpat uz Kerenska likuma pamata apcietināts
jaunievēlētaisVentspils domnieks Grieze, kas nemaz
nav paspējis parādīt savu darbību jaunievēlētā domē. _ Viņu pirms domes sēdes, lai radītu labvēlīgu
vairākumu pilsoņu grupu kombinācijām, izņēma no
apgrozības. Tādus faktus ziņo ari no citām pilsētām.
Viss tas kopā liecina, ka iekšlietuministrija piegriež
speciālu vērību kreiso frakciju darbībai pilsētu domēs un metas uz šo frakciju darbinieku arestēšanu un
darbības traucēšanu. Ari dažādās pašvaldību vēlēšanas, kas notikušas pēdējos mēnešos, tiek iespaidotas tāpat, kā Saeimas vēlēšanas; tās tāpat iespaido
ar iekšlietu ministrijas teroru. Ventspilī pēdējās 2
līdz 3 nedēļas pirms vēlēšanām kreisā strādniecība
vārda pilnā nozīmē atradās zem terora. Neviens no

izlaistiem uzsaukumiem neredzēja dienas gaismu,
nenonāca līdz vēlētājiem; visi tika konfiscēti. Tāpat
Ventspils strādniecībai neizdevās, neskatoties uz
vairākkārtīgiem mēģinājumiem, sasaukt vēlētāju sapulci. Pedejā nedēļā pirms vēlēšanām tika arestēti
vairāki kreisās strādniecības saraksta kandidāti. Var
teikt, ka Ventspils kreisai strādniecībai vēlēšanās
nebija nekādas aģitācijas brīvības, nekādas aģitācijas iespējamības, viņai bija uzlikta iekšlietu rninistrija_s ķepa, lai iespaidotu vēlēšanas, lai šo vēlēšanu iznākumu grozītu par labu reakcijai.
Mans frakcijas biedrs Laicens jau apskatīja sīkāki viena iekšlietu ministrijas orgāna — policijas
darbību. Vēl jāpakavējas tuvāk pie tā iekšlietu ministrijas institūta, ko sauc politisko pārvaldi. Šī iestāde ir tas aparāts, ar kuru tagadējā reakcija visasāk cērt strādniecības miesās. Šī iestāde ir tā, ar
kuras palīdzību strādniecība tiek terorizēta visnesaudzīgāki. Es jau teicu, ka daudzi fakti par iekšlietu ministrijas terora politiku vēlēšanu un ari pēcvēlēšanu laikā, līdz 20. janvārim, ir sakoooti un siste-

matizēti mūsu iesniegumos centrālai vēlēšanu komitejai un_ mūsu_20. janvāra interpelacijā. Tagad atliktos vel minēt jaunākos faktus, pēdējos politiskās
Nākošā kreiso darbinieku kategorija, kurai ļoti pārvaldes soļus, to viņas terora darbību, kas noti» plašos apmēros piemēro Kerenska likumu, ir pašvalkusi februāra, marta un aprija mēnešos. Es papūlēdības darbinieki. No pēdējām pašvaldību vēlēšanām šos dot mazu kopsavilkumu no mūsu preses par šiem
kreiso strādnieku frakcija ir izgājusi visai stiprināmēnešiem. Atklājas patiesi tāda terora aina, tāda
ta, ir pavairojusi savu iespaidu. Nu pilsonībai ir tikai admistrativas patvaļas aina, kas pilnīgi pierāda tās
viens ierocis, viens paņēmiens, kā graut pašvaldības tēzes pareizību, ka jau tagad, ja ne ar ieročiem rokā,
kreiso frakciju darbību — arestēt šos pašvaldību tad ar dažādiem administratīvu spaidu līdzekļiem pilkreiso frakciju locekļus uz Kerenska likuma pamata, sonība ir uzsākusi īstu šķiru karu, īstu pilsoņu karu
lai tādā kārtā dezorganizētu pašvaldību kreiso frakpret strādniecību.
ciju darbību pilsētu domēs. Tā Daugavpilī arestēts
Ja pasekojam politiskās pārvaldes terora podomnieks un revizijas komisijas loceklis Juchno, kas litikai, tad redzam' sekojošu ainu. — Naktī no 15.
bijis loti nepatīkams Latgales pilsonībai, Daugavpils
uz 16. februāri — kratīšanas starp Rīgas strādniebaltgvardistiem — reakcionāriem, nepatīkams ari kiem, starp
darba jaunatni; dienā kratīšana ostā
sociāldemokrātiem. Nepagāja ilgs laiks, kad šis kreistarp darbā esošiem strādniekiem un ari kratīšanas
sās strādnieku frakcijas loceklis uz Kerenska likuma
«Sovtorgflotes» noliktavās, kuru dēļ pat izcēlās popamata tika ievietots cietumā. Tāda pat aina ir citās
litisks incidents ar Padomju Savienību, šinīs krapašvaldībās. Uz Kerenska likuma pamata apcietiapcietināti apmēram 10 cilvēki. — 17. fenāts ari Liepājas pilsētas domes kreisās frakcijas un tīšanās
Altonovas ielā ir strādnieku
bruārī
Pārdaugavā,
revizijas komisijas loceklis biedrs Katlaps. Viņš
izrīkojums,
bet
jaupašā
_ sākumā sarīkotāji ir spiesti
vairākkārt kratīts, vairākkārt arestēts, bet arvienu
paziņot,
programa
ka
jāsašaurina.
Izrādās, ka refeI politiskās pārvaldes pūles bijušas nesekmīgas, jo nav
rents pa to laiku fau ir arestēts. Izrādes laikā noliedz
atrasts nekas kompromitējošs. Biedrs Katlaps nav
inscenējumu, kurš saucas «Londonas zelta saulīte»
aktivi darbojies kreisās organizācijās, un vienīgais
viņa darbības lauks bija pašvaldības lietas. Tā kā — laikam nav paticis. Un beigās, pēc izrādes, ir
pielikts vēl klāt policijas numurs — pasu kontrole.
citādā veidā viņam nevarēja pieķerties, tad piemēVisiem izrādes apmekilētājiemi, dzenot viņus caur
roja Kerenska likumu.
siroju, tiek pārkontrolēti dokumenti; beigās 19 ļrso
I
No šī piemēra spilgti redzams, ka šo Kerenska
tiem aizturēti un aizvesti uz apcietinājumu. — 19.
februārī . ari strādnieku un zemnieku frakcija bija
likumu piemēro nevis kādas «pretvalstisfcas», nelegālas darbības dēļ, nevis tāpēc, ka cilvēks darbosasaukusi sapulci, kurā gadījāis runāt man. Tur bija
jies kādā nelegālā organizācijā, vai rakstījis kreisos
tāds pat policijas terors. No Rīgas atbrauca smagā
izdevumos, vai runājis mitinos, vai darījis ko citu, automobilī veseli 20 policisti ar šautenēm un durbet ari tas pats pašvaldības darbs, varētu teikt šaukļiem, ar uzraugiem un policijas iecirkņa priekšnieku
rais saimnieciskais darbs tāpat tiek terorizēts, ja pie priekšgala. Šis polficiļfas ierēdnis tad ari visu laiku
ta ķeras kreisie strādnieki.
traucēja runātāju ar saviem starpsaucieniem, ar
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saviem norādījumiem, un beigu beigās piedraudēja
runātājam, kuru viņš šoreiz nevarēja arestēt tāpēc,
ka tas bija deputāts, — ja viņš nepārtraukšot runu,
iztīrīt zāH tukšu, atstājot viņu vienu pašu tukšas zāles priekšā.—20. februārī — atkal jaunaskratīšanas,
atkal apcietināti ap 10 cilvēki: Natālija Lācis, Austra
Putniņš_ un citiTanī pašā laikā, pa šīm dienām ir
saaresteti apmēram kādi 20 cilvēki, kuriem pa lielākai daļai piemērots Kerenska likums. Tas piemērots \veselai rindai kreiļso kultūras darbinieku,
darba studentu un citu kreiso organizāciju darbinieku. — 20. un 21. februārī atkal tiek izterorizēts
viens strādnieku izrīkojums. Te policija lieto jau
citu paņēmienu. Tļā kā ruinātāju-depultatu arestēt
nevar un ari izrīkojuma programā nav bijis neviens
izdevīgs āķis, kuram varētu pieķerties, tad izlieto
to (iespēju, ka izrīkojuma atbildīgais vadītājs nav
deputāts, bet ir vienkāršs mirstīgais Latvijas pilso^
nis, kuru var arestēt. Šo atbildīgo izrīkojuma vadītāju pasauc un izmāna laukā no zāles, lai apspriestos ar policijas uzraugu par izrīkojuma pirogramu.
Bet pa šo apspriešanās laiku pienāk klāt politiskās
pārvaldes aģents un kopā ar citiem aģentiem
paņem un aizved šo izrīkojuma atbildīgo vadītāju.
Vēlāk, pēc kādas stundas, policija nospēlē zālē komēdiju, noprasot, vai tur neiešot tāda .un tāda persona, kas nozīmēta par atbildīgo vadīītāijlu. Kad
izrādās, ka šīs personas nav, tad pasludina, ka izrīkojums nevar notikt, jo atbildīgais vadītājs neesot
sapulcē ieradies. — Tālāk, 22. februārī notiek kratīšanas ebreju tautas universitātē. Tās ir jau Otras
kratīšanas. Vienas bija jau agrāk, pirms 20. janvāra. 22. februārī politiskais pārvaldes ierēdņi atkal
ielauzušies ebreju tautas universitātē, pārtraukuši
lekcijas, apturējuši visu darbību, izkratījuši un arestējuši mācības spēkus un klausītājus,. Tikai pec
lielas tirdīšanas palaiduši tos uz mājām. Ap to pašu
laiku itiiek pastiprināti terorizēta īrnieku biedrība,
kur politiskās pārvaldes aģenti ierodas gandrīz kā
pastāvīgi kārtēji viesi. Ķeras klāt ari dramatiskiem
kolektīviem, kuru dalībniekus arestē uin iztaujā, kas
raksta strādnieku izrīkojumiem lugas, kas tās vadot u. 1.1.— 2. martā politiskā pārvalde atkal izdara
jaunu varas darbu. Pie izejas no spiestuves atņem
deputātam Jeršovam ,vēli nekonifiscēta laikraksta
«BeaHota» eksemplārus. Vesels pusducis politiskais
pārvaldes aģentu apstāj Jelršovu, atņem ar varu
viņa laikraskta pakas un nogādā tās. uz politisko
pārvaldi. — Tālāk 7. martā noliedz strādnieku un
zemnieku frakcijas sapulci, kas bija domāta ka velētāju informācijas sapulce. Strādnieku un zemnieku frakcija sasauca šo sapulci, lai uzklausītu savu
vēlētāju gribu un Rīgas strādnieku vajadzības, prasības un aizrādījumus par strādnieku un zemnieku
frakcijas politiku. Bet ari šo informācijas sapulci,
kur strādnieku un zemnieku frakcija gribēja sazināties ar saviem vē!lētājiem,_ neatļāva. — 10. marta
represijas turpinās provincē. Notiek kratīšanas un
aresti Rēzeknē, kratīšanas Daugavpilī. — 14._ marta
notiek plašas kratīšanas Ventspilī, kur arestekreisās listes kandidātus pilsētas domes vēlēšanas un
slimo kasu darbiniekus. Arestēti ir Ozols, Zembergs. Clepurītis, Grieze, Strazdiņš.. Dažas dienas
vēlāk "Liepājā arestē 3 jauniešus. Pāris dienas velak
notiek aresti Rēzeknē. Arestētas vidusskolas_ skolnieces, nepilngadīgi bērni t- Lešoinska, Šnēvele,
Mednis. — 17. martā arestu vilnis veļas pāri Rīgai.
Arestē pilsētas domes locekli Sproģi, slimo kasu
darbinieku Kalniņu, «Sovtorgfloltles» darbinieku Veinbergu un citus. Kopsuma arestēti vairāki par 10
strādnieku. Tanī pašā laikā notiek aresti Krāslava.
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Arestē Krāslavas pilsētas domniekus, pie kam dažus no viņiem uz Kerenska likuma pamata iesēdina

cietumā. — 19. martā aresti Azputē. Arestē vidusskolas skolniekus no 15—16 gadu vecumā. Vairākus
no viņiem ievieto cietumā. — 20. martā aresti Rīgā.
Arestē Kājiņu u. c. — 21. martā atkal aresti. 23.
martā plaši skolnieku aresti. 29. martā Ventspilī
otrreiz arestē jaunievēlēto domnieku Griezi un slimo kases priekšsēdētāju Cepurīti. Tas pats turpinās ari mazākās provinces pilsētiņās. — 12.aprilī tiek
arestēti uz ielas, izpildot savus dienesta pienākumus,
Rigas pasta nodaļas divi pastnieki. — 16. aprilī
Viesītē tiek izdarītas kratīšanas, jo tur tuvākā nākotnē
stāv
priekšā
pilsētas
domes
vēlēšanas. Tāpēc ari jāsagatavo zeme reakcionāro
grupu uzvarai, jāterorizē kreisā, kustība, viņas darbinieki. — 21. aprilī Rīgā atkal skolnieku un strādnieku aresti. 21. aprilī vēl nāk klāt strādniekuun zemnieku frakcijas sapulces noliegums, otru reizi Valmierā un Ventspilī strādnieku izrīkojuma noliegums,
kurā bija paredzēti daži inscenējumi un bazārs. Ari
šo izrīkojumu ar baza.ru politiskā pārvalde bija
turējusi par vajadzīgu noliegt.
Tā tad mēs redzam, ka šo divu mēnešu laikā
dienu no dienas notiek kratīšanas, apcietināšanas,
aizliegumi dažādais Latvijas malās, gan tepat Rīgā,
gan Daugavpilī, Liepājā, gan citur. Nepaiet gandrīz
neviena nakts, kad politiskās pārvaldes aģenti ne-

ierodas strādnieku kvartālos, neielauzās kādā strād-

nieka dzīvoklī un netraucē strādnieku mieru, aizvedot kādu uz politisko pārvaldi. Tā ir skaidra
aina,ka strādniecība Latvijā atrodas, zem terora šī
vārda pilnā nozīmē. Neviens strādnieks nevar justies drošs, ka nākošā naktī netiks izkratīts, izvazāts
pa poflitiskās pārvaldes moku kambariem, ieeirjkņiem un citām bendēšanas vietām.

Tāda ir politiskās pārvaldes ārējā darbība, viņas darbības ārējā izpausme.
Bet kas notiek aiz šīm politiskās pārvaldes sienām, politiskās pārvaldes kamerās, pratināšanas
istabās? Ir jau zināmi vairāki gadījumi, kur politiskās pārvaldes ierēdņi pie pratināšanas strādniekus ir spīdzinājuši. Tādi gadījumi atklājās Latgalē. Par spīdzināšanu tur politiskās pārvaldes
aģenti tiesā tika notiesāti. Tā tad oficiālā Itiiesa bija
atzinusi, ka tādas spīdzināšanas notikušas, kad
aģenti lietojuši fizisku varu un spīdzināšanas paņēmienus piret strādniekiem- Tādi pat strādnieku spīdzināšanas gadījumi bija ari 1925. un 1926. gada
Liepājā, Liepājas politiskās pārvaldes rajonā. Var
sacīt, ka lielākā vai mazākā mērā strādnieku fiziska iespaidošana pie nopratināšanas politiskā pārvaldē tiek lietota arvienu. Draud ar revolveriem,
visrupjāko lamāsit, grūsta, nerunājot par
šanos. Tādas parādības novērojamas politiskas
pārvaldes darbībā visu laiku. Katrs strādnieks, kas
bijis politiskās pārvaldes telpās, zin stāstītpar dažādiem spīdzināšanas paņēmieniem. Bet pēc skandaliozās spīdzināšanas Latgales un- .Liepājas politiskās pārvaldes rajonos spīdzināšanas savā krasākā izpausmē uz kādu laiku bija mitējušās. Tomēr
atkal kādu mēnesi atpakaļ, tepat Rīgā, šinī kultūras
centrā, blakus dažādām kultūras un cilvēcības iestādēm, politiskā pārvaldē notikuši visšausmīgākie varas darbi, visnecilvēcīgāk ā spīdzināšana. Tie strādnieki, kas tika arestēti 17. martā, t. i. Sproģis, Kalniņš, Veinbergs un citi, kuru arestus pilsoniskā presie
izkliedza, kā kādas tur centrālkomitejas likvMē_anas lietu, šie arestētie strādnieki politiskā pārvalde
dažādi spīdzināti, piekauti un mocīti. Ir nācis priekšā tāds šausmīgs gadījums, par kuru lasot mati ceļas
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stāvus un nevar iedomāties, ka tas noticis kulturelā
šis gadījums attēlots
Uti, demokrātiskā Latvijā.
«Darba un Maizes» 42- numura. Šonumuru tie paši,
kas iedvesmoja šīs spīdzināšanas, kas lika strādniekus spīdzināt politiskās pārvaldes moku kambaros,
pasteidzās uz karstām pēdām konfiscēt, lai plašākas
masas, lai (atklātība nedabūtu zināt politiskās pārvaldes barbariskos: darbus. Apstākļi ir šādi, Apcietinātie pie nopratināšanas briesmīgi spīdzināti.
Daži no centrālcietuma vesti pa otram lāgam uz apsardzi. Arestētais I. Irbe jau ilgāku laiku atradies
cietumā. Viņa sieva tikai pēc ilgāka laika dabūjusi
zināt, ka vīrs aizvests no centrālcietuma uz apsardzi. Visu laiku šī Irbes sieva staigājusi no politiskas
pārvaldes uz prokuratūru, no turienes uzl.iekšlietu
ministriju un nav varējusi dabūt zināt, kur atrodas
viņas apcietinātais vīrs. Beidzot politiskā apsardze
viņa ne tikai dabūjusi zināt, kur atrodas viņas vīrs,
bet viņai tas ari parādīts. Bet kādā stāvoklī? Noplūdis asinim, piekauts! Tas no jauna pilnīgi apstiprina, ka politiskā pārvaldē aocietimātie tiek spīdzināti, tiek piekauti, irbe bija tā piekauts, ka pie
satikšanās nevarējis nevienu vārdu izrunāt — bijis
mēms. Acis bijušas zlli-sarkanas, asiņu pilnas un
uzpampušas. Seja, rokas un kakls — vienās brūces,
un zilumos.. Pa aciim lijušas asaras. Varējis tikai
vienu roku kustināt, un ar to viņš pastāvīgi braucījis kaklu, nevarējis nemaz paelpot. No politiskas
pārvaldes ar automobili tas aizvests nefcin uz kurieni. Te politiskā pārvalde ķērusies pie ļoti ciniska
paņēmiena. Viņai nav pieticis ar to vien, ka viņa
cilvēku spīdzinājusi, bet viņa nav kautrējusies parādīt šopārmocīto cilvēku ari viņa piederīgjem, viņa
sievai. Laikam tādā kārtā grib iebaidīt strādniekus:
nedarbojieties kreisās, strādniecības organiizaciljas,
citādi jums ies tāpat, kā šim Irbēm tad jus piekaus
un mocīs pa politiskās pārvaldes kamerām.
Bet lai šie spīdzinātāji, šie mazie asinssunīši,
kas izdara šo melno darbu politiskās pārvaldes moku kambaros, un tie no iekšlietu ministrijaskungiem,
kas viņiem liek to darīt, lai tie zin, ka ar šādiem
paņēmieniem viņi neapturēs revolucionāro kustību.
Strādnieki, kas ir gājuši cauri cara laika cietumiem,
spīdzināšanām, cara laiku Gregusu nagiem, kazaku
nagaikām nelobīsies no nacionāliem cietumiem, no
nacionālās ochranlkas. Tie izies cauri ari tiem, un
šīs politiskās pārvaldes kameras, šī nacionāla
ochranka tāpat reiz sabruks, kā tas bija 1917. gada
februāra revolūcijā, kad Leņingrad ā dega policijas

»

iecirkņi un bieži vien tautas dusmas bija tik lielas,
ka līdz ar iecirkņiem sadega ari šo iecirkņu priekšnieki, spīdzinātāji. Kas izbēga no uguns, tos pa lielākai tiesai uz galvas sameta kanālos, Fontanka.
Lai tie, kas tagad spīdzina strādniekus, zin, ka viņiem reiz nāksies atbildēt darba ļaužu priekšā, ka
viņi agri vai vēlu no sava soda neizbēgs. Tur, kur
nāk pie varas darba ļaudis, Itur vēl gadiem ilgi meklē šādus mošķus un spīdzinātāijus; un daudzi, kas
izglābās 1917. gadā, revolūcijas laikā, no tautas
dusmām, daudzi no tiem vēlāk tika atrasti, tiesāti
un saņēma savu sodu. Tāpēc tie, kas Itagad pa politiskās pārvaldes moku kaktiem spīdzina strādnie-
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kus, lai zin*, kas viņus gaida, un lai ari tie, kas tagad
vada iekšlietupolitiku, —>__i, kā ari uz viņiem, un me
tikai uz tiem sīkajiem asiinssunīšiem gulstas morāliska
un fiziska atbildība par visām šīm spīdzināšanām
un briesmu darbiem.
Otrs tāds aparāts, ar kuru tiek vests pilsoņu
karš pret darba ļaudim, ir aizsargi; tikai starpība te
ir tāda, ka politiskā pārvalde jau tagadējos apstākļos
izved šo šķiru karu pret strādniecību, bet aizsargi
to dara tikai pa daļai, tikai epizodiski. Aizsargi
līdz šim uz laukiem ir tikai palīga organizācija politiskai pārvaldei, kas ir .galvenā terora izvedēja pret
strādniecību. Aizsargu uzdevums patlaban ir izteroīrizēt vienā otrā vietā kādu lauku darba ļaužu sapulci, aizsargu uzdevums ir piekopt visplašāko spionažu par darba ļaudim, par viņu politisko pārliecību;
aizsargi, saimnieku dēli; izspiego gājējus, puišus un
meitas, kāda ir viņu pārliecība, ko viņi dara, ko viņi
lasa, kur viņi iet, un tad, pēc šīm izspiegotam ziņām,
pēc šīs informācijas politiskā pārvalde dara savu
darbu uz laukiem. Bet bez šīs šķiru spiomažas aizsargiem ir vēl daudz plašāki uzdevumi, un par šiem
uzdevumiem runā ļoti skaidru un gaišu valodu tie
raksti, kurus mums ir izdevība lasīt žunnalā «Aizsargs» |no aizsargu kustības vadoņiem un ideologiem,
un tur skaidri noformulēts, kāds tad ir aizsargu uzdevums šinī gatavojamā pilsoņu karā pret strādniecību.
Pamata stāvoklis ir tāds, ka pilsonība nav pilnīgi droša savā paļāvībā uz armiju un policiju. Policija un armija ir divi parastie valdošās šķiras terora
ieroči. Ar policijas palīdzību strādnieki tiek dauzīti uz ielām, tiek jauktas strādnieku sapulces un
citādi terorizēta strādnieku kustību pilsētas. Rezerve
pret strādniecību ir dažādie pilsētu garnizoni unkareivju daļas. Ne vienreiz vien strādnieku kustības
vēsturē ir bijuši gadījumi, kur strādnieku streikiem
un demonstrācijām, strādnieku masu akcijām ir nācies sadurties ar karaspēka ieročiem, ar karaspēka
uguni. Šādiem nolūkiem tiek gatavota ari mušu armija. Ari tur tiek kultivēts tāds pats gars.
Priekšsēdētāljs P. Kalniņš (zvana): Deputāt Janku, kārtības ruļļa 65. pantā paredzētais laiks Jums
iztek pēc 3 minūtēm.
O- Jankus (turpina): Tās 3 minūtes es norunāšu
un ņemšu vārdu vēl vēlāk, lai runātu tālāk, tāpēc ka
budžeta debatēs mūsu frakcija negrib zaudēt visus
runātājus un negrib pamest neizteiktu to darba ļaužu viedokli, klāds mūsu frakcijai te jāizteic. (A.Eglīša starpsauciens.) — Runājot par aizsargiem...
(A. Eglīša starpsauciens-) Jūs, Eglīša kungs, gan
varējāt drusku apklust; Jūs vianimēr_ izpildāt tādu
savādu lomu, runājot kreisiem runātājiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Janku, lūdzu turpināt savu runu. (^- Eglitis no vietas: «Nezaudējiet dārgo laiku!»)
O. Jankus (turpina): Nu, nekas, mēs nākošo
reizi pakavēsimies pie aizsargiem.
PriekšsēdētādsP- Kalniņš: Prezidijs liek priekšā
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākoša
sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.20 dienā.)
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P. Ulpe (sociāldemokrāts)
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
19.
20.

Pārmaiņa komisijas sastāvā
Nākošā sēde

378

411
412, 413
416
416

Saeimas se_de atDienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pec tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība, pabildināta ar likumu par draudzības līgumu starp Latvijas republiku un Persijas impēriju, likumu par
eksportējamo zivju un to pārstrādājumu kontroli,
pārgrozījumiem likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem un pārgrozījumiem un
papildinājumiem likumā par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu.
Priekšsēdētājs P_. Kalniņš:

klāta.
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(Atklāta pīkst. 5.03 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Dienas kārtības grozīšana

378

2.

Tiesnešu saraksta atdošana valdībai

379

3.

Likumprojektu

379

nodošana komisijām

4.

Ministru kabineta lūgums — dot atļauju Saeimas deputāta saukšanai pie tiesas atbildības (nodod komisijai) ...
379
5. Deputāta J. Vintera u. c. iesniegtais jautājums ministru
prezidentam par naudas noguldījumu atmaksu
ar Latvijas-Krievijas miera līgumu:
I. Vinters
partija)

sakarā

(agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo
. 380

eputata P. Lejiņa

u. c. iesniegtais

prezidentam par

jautājums ministru

dzināšanu:

P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
385
eputata R. Dukura u. c. iesniegtais jautājums ministru
prezidentam plūdos un no neražas cietušo iedzīvotāju
pabalstīšanas lietā:
387

kūms par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās (pieņem,steidzamības kārtībā);

I

V. Firkss, referents
ārgrozījumi

civil — un civilprocesa
steidzamības kārtībā):

likumos

P. Juraševskis, referents
apildinājums likumā par sēklas fondu
mības kārtībā):
V. Gulbis, referents :....-

388, 391, 393
(pieņem
394

(pieņem steidza396

apildinājums likumā par

papildu līdzekļiem LiepājasGlūdas dzelzceļa būvei (pieņem steidzamības kārtībā) :
V. Bastjānis, referents
397
'ārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alšvangas

dzelzceļu

būvi

(pieņem steidzamības kārtībā):
V. Bastjānis, referents
A. Veckalns (sociāldemokrāts!

398, 400
398

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

400

A. Alberings (zemnieku savienība)
400
'ārgrozījumi likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un
namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu

ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos (pieņem steidzamības
V. Bastjānis, referents
K. Ulmanis, referents

401
401

'ārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos (pieņem steidzamības kārtībā):
R. Dukurs, referents
N. Kalniņš (sociāldemokrāts)
Pārgrozījumi likumā par tirdzniecības-rūpniecības

par

eksporta

sviesta

kontroli

un

ārzemēm (pieņem steidzamības kārtībā):
H. Dzelzītis, referents

Šo, priekšlikumu nobalsot dalīti nav likts
Prezidijs liek priekšā nobalsot atsevišķi
katru dienas kārtības punkta pārgrozījumu, balsojot
tos pēc kārtas. Ja pieņems kādu no priekšlikumiem,
kas saskan ar otrā priekšlikumā priekša likto pārgrozījumu, tad skaitīsies par pieņemtu tāda kartībā, kādā mēs to būsim pieņēmuši. Iebildumu nav?
-*- Vispirms nāk nobalsošanā priekšlikums, kas ietilpst abos priekšlikumos —

priekšā.

dienas kārtības 3. punktu apspriest kā 2. punktu.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts._ —
Nākošais priekšlikums —
4. dienas kārtības punktu

skatīt cauri kā 3.

Lieku to uz balsošanu un lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas attu-

ras? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts; 4. dienas
kārtības punktu skatīsim cauri kā 3. — Nākošais
pārgrozījums, no otra priekšlikuma —
5. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 4.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tagad Jūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu; Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par šo priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret_ — 39
balsis, atturējušies 2. Tas noraidīts. — Nākošais
priekšlikums —
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14. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā nākošo — 4.
punktu.

405

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. — Tālāk —

Pārgrozījumi likumā par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu kontroli (1. un 2. lasījums).
Likums

«pēc 1. dienas kārtības punkta skatīt cauri pēc kārtas
3., 4., 14., 21., 33. un 34.»

sekojošus dienas kārtības punktus:

402

šanu 1929. gadā (pieņem steidzamības kārtībā):

H. Dzelzītis, referents

kārtības 3., _, 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20.,
26., 29., 32. punktus skatīt cauri ka 2., 3., 4,
9.,, 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktus.
balsot atsevišķi.

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas tikai 24 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Tas
noraidīts. — Nākošais pārgrozījums ietilpst abos
.priekšlikumos —

skaitī-

V. Vestermanis, referents

«dienas
21., 22., 25.,
5., 6., 7., 8.,
Katru punktu

13. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 4.

402, 404
402, 404

V. Rubulis, referents

u. c. iesnieguši priekšlikumu:

Otru priekšlikumu iesnieguši deputāti V. Rubulis, K. Paņļuks, P. Sīmanis, A. Dzenis u. c.

transitpreču sūtījumu izdevumu izlī-

R. Dukurs (sociāldemokrāts)

Iesniegta vesela rinda pārgrozījumu dienas kārtībā. Vispirms ar vajadzīgo parakstu skaitu deputāti N. Kalniņš, V. Bastjānis, E. Radziņš, P. Zeibolts

izvešanu uz

15. dienas kārtības .punktu skatīt cauri kā 5.
406

Pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem (1. un 2. lasījums):
A. Bergs, referents
409, 411, 41?, 414
Ģ. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 411, 414

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Nākošais
priekšlikums —
16. dienas kārtības punktu

skatīt cauri kā

6.
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Ludzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Aoimredzot vairākums. Tas pieņemts. — Nākošais

komisijai. Iebildumu nav? — Tā nodota Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.
Deputāti J. Vinters, K. Balodis, G. Jeļisejevs,
priekšlikums —
.
J
Opvneans
un A. Kurcijs-Kuršinskis iesnieguši jau_
18. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 7.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. tājumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Tālāk —
19. dienas kārtības

punktu skatīt cauri kā 8.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Nākošais priekšlikums —
20. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 9.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Tālāk —
21dienas kārtības .punktu skatīt cauri kā 10.

Lūdzu pacelties,

kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. Nākošais priekšlikums —
22. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 11.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Tā25. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 1,2.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
šo priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 21 balsis.
Ari tas pieņemts. — Nākošais priekšlikums —
26. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 13.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par šo priekšlikumu nodotas 21 balsis, pret
— 29 balsis. Tas noraidīts. —? Nākošais priekšlikums —
29. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 14.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
19 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums noraidīts. — Nākošais priekšlikums —
32. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 15.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo .priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nlav. Par
šo priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret — 40 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Pēdējos priekš-

likumus — kā nākošos skatīt cauri 33. un 34. dienas

kārtības punktus — iesniedzēji noņem. — Līdz ar
to
visi priekšlikumi
nobalsoti.
Vai ir
vēl
kādi iebildumi_ pret dienas kārtību? Iebildumu
nav. Dienas kārtība ar pieņemtiem pārgrozījumiem pieņemta.
Stājamies pie 1. dienas kārtības punkta —
prezidija ziņojumi.
Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt atpakaļ
pārbaudīšanai' un papildināšanai Saeimas apstiprināšanai iesniegto tiesnešu sarakstu. Savā laikā tas
nodots juridiskai komisijai. Pēdējā piekrīt šī saraksta izsniegšanai atpakaļ ministru kabinetam. Vai
augstajam namam ir kādi iebildumi pret to? Iebildumu nav. Minētais saraksts atdots atpakaļ valdībai.
Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu projektu likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos. Prezidijs liek
priekšā nodot šo pārgrozījumu projektu sociālās
likumdošanaskomisijai. Iebildumu nav? Tas nodots minētai komisijai.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Leonida Jeršova (saucieni no vietām: «Oho!»)
saukšanai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu
likumu 138. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas

«Loti godājamam Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā ministru' prezidenta kungam sekojošu jautājumu:
Saskaņā ar Latvijas-Krievijas miera līguma 12. panta
4. punktu, Krievijas valdība apņemas atmaksāt Latvijas pilsoņiem naudas noguldījumus, kuri bija jioguldīti bij. Krievijas valsts bankā un citās kredita iestādes. Ta paša miera līguma 15. pantā ir noteikts, ka Krievijas valdība apņemas iemaksāt Latvijas valdībai avansa veidā uz naudas noguldījumu
un citu! no Krievijas saņemamo vērtību rēķina 4 miljonus rubļu zeltā. Kā zināms, šo avansu mūsu valdība patiešām airi
saņēmusi. Ņo miera līguma noslēgšanas dienas pagājuši turpat 9 gadi, tomēr neviens naudas noguldītājs nav saņēmis savu
noguldījumu atmaksu, neviens ari nezin, kādā stāvoklī šī lieta pašreiz atrodas.
Lūdzam paskaidrot, vai valdība uzskata Latvijas-Krievijas miera līgumu pa\r izpildītu attiecībā uz naudas noguldījumu' atmaksu; ja valdība domā, ka tas nav izpildīts, tad kādu
iemeslu dēļ, kas ir darīts, lai Latvijas pilsoņi saņemtu miera
līgumā pairedzēto noguldījumu atmaksu, kādā stāvoklī šī lieta
pašreiz atrodas un kādus solus valdība domā spert, lai naudas noguldītāji saņemtu savu noguldījumu Izmaksu.
J. Vinters, K. Balodis, J. Opyncans, A. Kurcijs,
-. G. Jeļisejevs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Vinteram.
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Godātie deputātu kungi! Šeit augstā namā ir izcīnītas lielas un nozīmīgas cīņas gan
politiskā, gan sociālā, gan ari saimnieciskā laukā,
bet augstais nams ir nodarbojies ari ar tīri sīku, nenozīmīga rakstura jautājumu nokārtošanu, ar vienas otras grupas, varētu teikt, veikalniecisku jautājumu nokārtošanu. Augstais nams tomēr ir pilnīgi aizmirsis vienu ļoti sasāpējušu, kā saimnieciskā, tā politiskā ziņā ļoti nozīmīgu jautājumu,
proti, agrāko naudas noguldījumu jautājuma nokārtošanu. Šis jautājums ir plašs tamdēļ, ka no šo
noguldījumu konfiskācijas un neatmaksas cietis'
loti liels iedzīvotāju Skaits, turpat pie 300.000 cilvēku. Šim jautājumam, kā saimnieciskā, tā politiskā ziņā, var būt diezgan tālu ejošas sekas, ja tas
netiks labvēlīgi, vai kā to prasa likumība un taisnība, nokārtots.
Iesniedzot valdībai šo jautājumu, mūs, agrākos
naudas noguldītājus, interesē_ augstā nama vairākuma viedoklis šinī jautājumā, tieši valdības viedoklis šinī jautājumā. Kā valdība skatās uz šo jautājumu, ko viņa domā darīt vai domā, ka viss
nokārtots, ka naudas noguldītājiem nevar būt nekādas prasības, vai ari ir citos uzskatos.
Naudas noguldītāji visu laiku bijuši ļoti kautrīgi ar savām prasībām, tie nav nākušipirmos valsts
pastāvēšanas gados, tad, kad valstij bija jāpārvar
dažādas grūtības i politiskā, i saimnieciskā ziņā. Bet
naudas noguldītāji, redzēdami, ka valsts savā saimniecībā neskopojas ar naudas līdzekļiem, ka daudzi
simti miljoni aiziet ļoti nelietderīgi, tagad nākuši pie
tā slēdziena, ka droši vien pienācis tas laiks, kad
mēs varam sākt informēties un prasīt šī jautājuma
nokārtošanu bez kā radītu sarežģījumus politiskā
un saimnieciskā ziņā mūsu valstī.
Es esmu spiests runāt par šo jautājumuari tamdēļ, ka šīs plašās noguldītāju masas atrodas acumirkli pilnīgi neciešamā stāvoklī, t. i. materiālā
ziņā pilnīgā bezizejas stāvoklī. Man nācies saņemt daudzus simtus vēstuļu no dažādiem Latvijas
stūriem, no daudziem naudas noguldītājiem, cietušiem šinī ziņā, kuri no vienas puses lūdz Dievu, no
otras puses sūta lāstus tiem cilvēkiem, kuri nav
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dziļinoties šinīs bēdās, šinīs sāpēs, šinī izmisumā,
ko šie nelaimīgie cilvēki sūta un raida, mēs varam
ari, saprast savā ziņā to uztraukumu un sašutumu,
kāds valda par šī jautājuma pilnīgu ignorēšanu no
augstā nama puses. Un tādēļ nav jau ari brīnums,
ka agrākais taupītājs, krājējs, agrākais vērtību ražotājs, tas, kurš, varētu teikt, licis saimnieciskos
pamatus vienai daļai no latviešu tautas labklājības,

sesijas

12. sēde
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dījumus privātās bankās piesavinājās tādi cilvēki,
kas bija ietaisījuši parādus, bija pirkiuši uz parāda
īpašumus, bija izdevuši hipotēkas, obligācijas u. t. t.
Tagad, atsaucoties uz 1920. gada 18. marta likumu,
nerēķinoties ar sirdsapziņu, ne ari ar kādām ētikas
un morāles normām, viņi pasaka: mēs esam līdzīgi.
Viņi piesavinājās otra cilvēka īpašumu, otra cilvēka
iekrājumus.

Es domāju, ka šinī jautājumā mums, noguldītājiem, vajadzētu rast sabiedrotos taisni tanīs aprindās, kas nodarbojas ar šo ētisko, morālisko normu
sludināšanu. Mūsu augstajā namā ir dažādu konfesiju garīdznieki. Ir nesaprotams, kādēļ šie 'garīdznieki, nosodīdami katru ētikas normas, morāliska
pienākuma pārkāpšanu gan dzīvē, gan sabiedrībā,
brīdi, kad viņi varēs saņemt atpakaļ savus īpašu- gan baznīcā, ari šeit neredz ētikas normu pārkāpmus, to, ko viņi ir iestrādājuši un iekrājuši, ko tie šanu.Šeit pārkāpts ne tikai tas viens ētikas normas
ieguldījuši vecuma dienām. Viņi nav paļāvušies uz
citiem, kā tagad to mēdz darīt, saņemt visu pilnīgi pamatnoteikums: «tev nebūs iekārot sava tuvāka
mantu», bet ir notikusi pat atklāta zagšana. No_tīri
un vienīgi no valsts: i nodrošināšanu vecuma diecilvēcīgā taisnības viedokļa katram, ne tikai garīdznās, i nodrošināšanu slimību gadījumos u. t. t. Neniekam,
bet ikkatram godīgam pilsonim vajadzētu
skatoties uz to, ka viss tas ir nepieciešams, šie
uzstāties
un gādāt par šī jautājuma inokārtošanu
bija
pretējā
cilvēki
strādājuši
virzienā un domājuši,
drīzākā
laikā
tā, ka to prasa tiesiskas valsts, iekārta,
ka viņi no iekrātiem grašiem varēs pavadīt kārtīgi
kā
to
prasa
likumība,
taisnība un patiesības apziņa
un godīgi savas vecuma dienas.
un sajūta. (K Bāloša starpsauciens.)
Es esmu spiests runāt par šo jautājumu ari tāPiegriežoties acumirkli šīs dienas jautājumam,
dēļ, ka viena daļa mūsu iedzīvotāju cenšas nostāt. i. jautājumam, par agrākiem noguldījumiem Kriedīt šo jautājumupar kaut kādu sīku, šauru un nenozīmīgu jautājumu ari tīri valstiskā un saimnieciskā vijas valsts dažādās bankās, mums interese, kāds,
ziņā. Nav taču, kungi, nevienam šaubu par to, ka acumirklī ir stāvoklis- sakarā ar Latvijas un Kriepirms kara latviešu namsaimnieki un ari liela daļa vijas noslēgto miera līgumu. 1920,. un 1921. gada
lauku māju saimnieki ir tikuši pie saviem īpašu- uz sevišķa likuma pamata nodibināja kara zaudējumu komisijas. Tad reģistrēja visus agrākos nomiem caur kredītiestāžu palīdzību. Nu jaunie muižnieki Ābeļu pagastā pērk muižas (starpsauciens).
guldījumus, par šo reģistrāciju iekasējot procentuālo
Caur kredītu iestādēm īpašumi iegūti tikai pateicoatlīdzību, pie kam valslts |U_ starpniecības ireķina
ties tam, ka ir bijuši cilvēki, kuri krājuši un taupīgribēja nopelnīt diezgan prāvas sumas. Ja par šo
juši. Ja tagad stāvoklis ir pilnīgi grozījies citādā reģistrāciju tūlīt nesamaksāja 1% no pieteiktas, vērvirzienā, t. i., ka neviens vairs neuzticas kredītietības, tad bija nodoms ņemt_ 5% atlīdzības pec tam,
nest
naudu
uz
stādēm, neuzdrošinājās
bankām, tad, klad šie noguldījumi būs atgādāti. Bet tad reģistrāprotama lieta, līdz ar to rodas apgrozības līdzekļu ciju pabeidza un visa tā lieta apklusa. Aizvilkās
trūkums valstī, nerodas iespēja izmantot vietējos priekšā kāda tumša noslēpumaina siena. Šis jautālīdzekļus zināmu īpašumu un materiālu vērtību iejums palika noslēpums līdz šai dienai.
veselām iedzīvotāju šķirām, ka šis kādreizējais
darba rūķis ir nonācis pilnīgā bada, posta un nelaimes stāvoklī. Jūs varat tādus gadījumus saskaitīt
simtiem, tūkstošiem, kur tagad šie, kādreiz turīgie
un godīgie, cilvēki nīkst pa nespējnieku patversmēm, kur slimi un nespēcīgi gaida pienākam to

gūšanai.
Atklājot tikko vispārējās debates pie valsts budžeta, mēs dzirdējām to gaužo gaušanos no finansu
ministra kunga puses par kapitāla neuzkrāšanos.
Ir taču viegli saprotams, ka nav ko gaidīt uz kapitālu uzkrāšanos, uz noguldījumu rašanos, ja nav nokārtots agrāko noguldījumu stāvoklis.

Tālāk, mēs lasām, ka viens no šī paša labā
spārna deputātiem izstrādājot projektu par iekšējā
aizņēmuma realizēšanu, kaut gan līdzšinējie valsts
iekšējie aizņēmumi nerealizējas. Tādēļ, ka tautai
nav vairs pret tiem uzticība, nav ticība, ka savu
ieguldīto naudu, savu krājumu varēs kādreiz dabūt atpakaļ. Nu nāk atkal viens labā spārna deputāts ar projektu, cenšoties spekulēt uz tautas muļķību, un tādā veidā mēģinās realizēt šo iekšējo aizņēmumu.
Tā tad agrāko naudas noguldījumu nokārtošanas jautājums ir plašs un svarīgs ari saimnieciskā
ziņāViņš ir nozīmīgs ari politiskā ziņā, jo agrākie
krājēji, kuri pazaudējuši _visu savu privāto īpašumu,
redz tanī pat laikā cilvēkus, kuri palikuši par bagātniekiem', iegūdami šo agrāko noguldītāju īpašumus. Tīri dabīgi viņiem rodas zināms neapmieri-

nājums, nevalstiska virziena tieksmes. Šeit rodas
tās galējās politiskās tieksmes, kā uz vienu, tā otru
pusi, kas draud tagadējai mūsu demokrātiskās
valsts iekārtai.
šim jautājumam ir vēl viena cita puse — ētiskā,
morāliskā puse.. Visiem zināms, ka agrākos nogul.

Tagad no miera līguma noslēgšanas dienas pagājuši turpat 9 gadi. Tāpēc ari ne bez intereses būtu
zināt, kā skatās valdība, uz miera līguma pildīšanu
vai nepildīšanu no Krievijas puses un kādu stāvokli
viņa domā ieņemt šinī jautaijuma.
Piegriežoties Krievijas miera līgumam',, mēs
tanī atrodam atsevišķu _ pantu, t. i. 12. panta 4.
punktu, kas speciāli runa par šiem noguldījumiem.
Tur ir teikts: «Kas attiecas uzjnoguldījumiem krājkasēs, depozītu, zalogu un citām_ bijušas valsts un
tiesas iestādēs iemaksātām sumaim, cik šādi _noguldījumi un sumas pieder Latvijas pilsoņiem, tāpat
kas attiecas uz noguldījumiem un dažādi nosauktam
sumām, kas iemaksātas bijušās valsitisbankias nodaļās, vai nacionalizētās, vai likvidētas kredita iestādēs, cik šādi noguldījumi un sumas pieder Latvijaspilsoņiem, — tad Krievijas valdība apņemas atzīt
Latvijas pilsoņiem visas tiesības, kuras sava laika
atzītas visiem Krievijas pilsoņiem, un_ atļauj tadeļ
Latvijas pilsoņiem, kuri oklupacijas deļ toreiz nespēja izlietot savas tiesības, izlietot viņas tagad.
Apmierinot šīs pretenzijas, viņa ierēķinās Latvijas,
pilsoņiem par labu to daļu, ko Krievijas naudas
vienība zaudējusi no savas pirkšanas spējas, skaitot no Latvijas galīgās okupācijas momenta — 1917.
g. 3. septembra — līdz atdodamo sumu izmaksas

momentam.»

Šī miera līguma izstrādāšanā piedalījušies juristi un droši vien viņi paredzējuši šo pantu ani izpildīšanai, bet nevis vienkārši, lai tas paliktu uz-
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rakstīts uz papīra, šinī punktā ir teikts, ka miera
līguma slēdzējas puses viena pret otru atzīst to,
ko varētu atzīt. JJn ka šī doma nav tikai vienkārša
savstarpēja atzīšana vien, ka šeit uzrakstītais nav
nekāda papīra lupata, par to liecina nākošais teikums, un proti, ka visi aprēķini maksājami pēc 1917.
gada 3. septembra naudas kursa._ No šī panta ir
skaidrs, ka Krievijas valdība apsolījusēs, apņēmusēs
atmaksāt Latvijas pilsoņiem, agrākiem naudas no;
guldītājiem, bijušās Krieviļjlas bankās atstātās sumas. Ka tas miav tikai uz papīra, bet ir realis. notikums, par to mēs redzam tālāk miera līguma 15.
panta 3. sadaļā. Ka minētais pants zīmējas tieši uz
naudas noguldījumiem:, norāda panta pirmā sadaļa,
kura teikts: «Lai izpildītu šī līguma 10., 11., 12., 13.
un 14. pantos minētos noteikumus ...» un 12. pantā
iet runa par naudas noguldījumiem. 15. panta 3. sadaļa nosaka: «Uz tādā kāirttā Latvijai atdodamo
vērtību rēķina Krievija iemaksā Latvijai kā avansu
divu mēnešu laikā no šī līguma ratificēšanas
4.000.000 rubļu zeltā». Tā kā šinī pašā pantā noteikts, ka tos fabriku īpašumus, kas aizvesti uz
Krieviju, (tiesība saņemt atpakaļ natūrā, tad šī panta
3. sadaļa par 4.000.000 zelta rubļu iemaksu var zīmēties vienīgi uz naudas noguldījumiem. Cik man

izdevies noskaidrot, tad 4.000.000 zelta mūsu valdība ir saņēmusi. Tagad paceļas jautājums: Ja šie
4.000.000 zelta rubļu saņemti, kamdēļ navsaņemta
pārējā suma, kas Latvijas pilsoņiem pienākas pēc
izdarītās reģistrācijas, Pēc reģistrācijas, ko izvedusi kara zaudējumu komisija, pienākas pavisam
apmēram 80.000.000 zelta rubļu, tā kā paliktos nesaņemti pāri 76.000.000 zelta rubļu.
Pie šī jautājuma apskatīšanas varētu rasties ari
tāds jautājums: varbūt Krievi(ia neatzīst vairs šo
miera līgumu, atteicas to pildīt. Neko tamlīdzīgu
nav izdevies noskaidrot. Izdevās noskaidrot vienīgi tik daudz, ka 1922. gadā no Krievijas atbraukusi
speciāla komisija, sastāvoša no desmit personām.
Šīs 10 personas apmēram veselu mēnesi ņēmušās
pārbaudīt un revidēt noguldījumu reģistrācijas aktis, kādas atrodas kara zaudējumu komisijā. Tur
bija sakopotas aktis par 70.000 personām— noguldītājiem, kopsuma par 80 miljoniem rubļu. Šī komisija
pārbaudīja daiļu aktu un atzina, ka reģistrācija
izdarīta saskaņā ar miera līgumu un kā reģistrācijas pierādījumi viņu apmierina. Bez tam vēl notika viena konference,, kurā piedalījās pārstāvji no
Latvijas un Krievijas valdībām, bet šī_ konference
jautājumu nav tuvāk noskaidrojusi. Pēctam viss
šis jautājums piliniīgi apklusis, pilnīgi apgūlies. Zināmu izskaidrojumu, varbūt, šai noguldījumu nesaņemšanai no Krievijas varētu atrast mūsu valdības
rīcībā.
Šī paša miera līguma 12. panta piezīme skan ta:
«Šai pantā minētās sumas, vērtības un mantas top
nodotas Latvijas valdī'bai nodošanai pēc piederības. » šis pants zīmējas uz noguldījumiem- Tā tad
atsevišķi naudas noguldītāji nevarēja griezties un
saņemt atpakaļ viņu noguldījumus, bet starpnieka
loma bija jāizpilda valdībai. Saņemot šīs sumas,
valdībai bija itās jānodod pēc piederības.
Ja piegriežamies miera līguma 15. pantam, tad
tur ir teikts, ka saņemtās īsumas ir avanss. Tagad
nu mums rodas skaidrība. Avanss taču ir tāda
suma, par kuru jādod norēķins, t. i. Latvijas valdībai jādod norēķins, vai šī suma saskan ar 12.
pantu un vai tā ir inlodota pēc piederības vai nē.
Tā kā šīs sumas — 4.000.000 zelta rubļu nebija nodotas pēc piederības, tad Latvijas valdība ari nevarēja iesniegt norēķinus
un nokārtot jautājumu
tālāk. Ja šis jautājums ir viena vai otra iemesla
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dēļ palicis no valdības nenokārtots, var jau ari būt,
ka šis noguldījuma jautājums saskaņā ar miera līgumu izpildīts, bet tas mums nav zināms. Mums
vispār nav zināms ari par 4.000.000 izmaksu agrākiem naudas noguldītājiem, tāpat mums nav nekas
zināms par pārējo 76.000.000 rubļu izmaksu. Biet
patiesībā nav neviena likuma par to, kā šīis sumas
būtu izlietotas, vai ari ieskaitītas citām vajadzībām.
Liekas, ka nav iemesla atlikt jautājuma nokārtošanu uz vēlāku laiku un uzdāvināt lielai Krievijai
šos Latvijas iedzīvotāju nopelnītos un sakrātos grašus, šos 76.000.000 rubļus. Šī dāvināšana ir neizprotama, raugoties no tā viedokļa, it kā augstā nama
labais spārns grib izrādīt zināmu labvēlību komunistiskai Krievijas valdībai. Varbūt te ir zināms
sakars ar noguldījumu lietais, otru dalu, ar privāto
noguldītāju lietu, jo tur visi tie noguldītāji kā strādnieki, rokpeļņi un inteliģence bija spiesti atdot savus
noguldījumus bagātiem namsaimniekiem vai citiem
turīgiem īpašniekiem. Un varbūt tādēļ ari šeit ir sakarība, k,a caur šo labvēlību nabaga Latvija grib uzdāvināt komunistiskai Krievijai šos 76 miljonus zelta
rubļu. Protama lieta, mūs, noguldītājus, nevar apmierināt šāda valdības labvēlība un mēs nevaram
ar šādu stāvokli samierināties. Ja valdība ir atradusi šādu rīcību par pareizu, tad mēs ar to nevaram samierināties, un mums, saskaņā ariar. šo
miera līgumu, pienākas saņemt savus noguldījumus,
vai ari valdībai mākas atmaksāt šos noguldījumus
no citiem līdzekļiem, t. i. tādā gadījumā, ja viņa negrib prasīt miera līguma pildīšanu no Krievijas..
Tāpēc mēs šinī savā jautājumā lūdzam noskaidrot, vai tagadēja valdība uzskata miera līgumu par
izpildītu, taisni attiecībā uz noguldījumiem: par noguldījumiem iet runa ari miera līgumā. Tālāk, ja
valdība domā, ka tas nebūtu izpildīts, tad kādi būtu
tie iemesli, tie motivi, kuri būtu kavējuši izpildīt
šo miera līgumu, vai tā būtu vienkārši negribēšana,
vai draudzība, vai kas cits. Tālāk, kādā stāvoklī
šī lieta atrodas pašreiz un kādus soļus valdība domā
spert, lai naudas noguldītāji saņemtu savu noguldījumu atmaksu. Taisni šinī valsts jubilejas desmitā gadā, man šķiet, ir pienācis tas brīdis., kad
ari mēs, noguldītāji, varētu cerēt uz savu īpašumu
atdabūšanu, un es domāju, te ari labajam spārnam,
kurš stāv par privātīpašumu, tāpat kā mēs, naudas
noguldītai, kurš gan otrā gadījumā — pie_ uoguldījumiem privātās bankās, ito nav aizstāvējis, bet
gan nacionalizējis!, konfiscējis, šinī jautājumā ari
nevar būt nekas pretim pret viņa .nokārtošanu. Un
atkarībā no tā, kādu stāvokli valdība šinī jautājumā
ieņems, mēs, noguldītāji, zināsim, ar ko rēķināties
tālāk un kādu ceļu mēs būsim spiesti iet. Man šeit
noteikti augstajam namam jāatgādina, ka tomēr lielais noguldītāju vairākums šo jautājumu (nenokārtotu
neatstās un ka viņš šo cīņu par savu privātīpašumu,
šo cīņu ari par augstākiem tasnības un tiesiskiem
principiem ir uzsācis, un neatstās šo cīņu pusceļā.
Atbilde, kādu dos valdība, mums rādīs, kādus cīņas
līdzekļus izvēlēties un kādus solus mums šai jautājumā būs spert.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tālāk saskaņā ar kārtības ruļļa 102. pantu.
Deputāti P. Lejiņš, K. Lorencs, P. Zeibolts, M.
Rozentāls, F. Menderis un K. Dēķens iesnieguši
jautājumu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu ministru prezidentam:
Vai ministru prezidentam ir zināms, ka Saeimas saimniecisko komisiju atzinums no 12. II. š. g. par transitpreču sūtījumu izdevumu izlīdzināšanu laikā no 1.decembra līdz l.mai-
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jam jau tekoša gada_ visam. Latvijas lielākām, ostām, lai tādā
ceļa pavairotu vispārējo transita kustību ziemas mēnešos un
pilnīgi izmantotu ari Liepājas un Ventspils ostu priekšrocības,
pilnīgi nav izvests dzīve?
Kādi šķēršļi bijuši atzinumā izvešanai dzīvē, ar ko
liela mēra kavēta visa transita kustības palielināšana caur Latviju
un sevišķi kavēta Liepājas ostas saimnieciskā atdzīvināšana?
P. Lejiņš, K. Lorencs, P. Zeibolts, M. Rozentāls,

saimnieciskās komisijas: budžeta, finansu un tirdzniecības un rūpniecības komisijas divās sēdēs šo
jautājumu pamatīgi apspriedušas. Tur izteikušies
vairāki lielāku frakciju runātāji. Satiksmes ministrijas pārstāvis izteicies, ka vajadzētu noteikt vidējo tarifu uz visām mūsu trim ostām. Tarifs uz
Rīlgu sadārdzinātos. Tādā gadījumi», ;kad Rīgas
F. Menderis, K. Dēķens.»
osta ir aizsalusi, preces varētu virzīt uz Liepāju un
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma moVintspili par to pašu maksu. Viņš pievienojās toreiz
tivēšanai deputātam Lejiņam.
komisijas lēmumam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Cienījamie depuTanī pašā laikā otra resora, finansu ministritātu kungi! .Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir ttik jas, priekšstāvis Bokalders izteicies negatīvi. Viņš
izdevīgs transitsatiksmes ziņā, vai tas. būtu preču
izteicās, ka noteikt vienu vidēju: tarifu neesot vētransits, vai cilvēku transits —emigrācija, ka viņu
lams, jo lielākā daļa preču jāvirzot caur Rīgu. Kas
neizmantot ir liels grēks. Priekš Krievijas Latvija sevišķi saimnieciskās komisijas pārsteidza, (tā bija
vienmēr ir bijusi logs uz Eiropu. Tādēļ man liekas, deputāta Ulmaņa deklarācija, jo viņš
visus šos devaldības neapšaubāms pienākums ir izkopt un seksmit gadus bifci turējies citādos ieskatos. Tagad
mēt transita iespējamību pa Latvijas dzelzceļiem
viņš nostājās uz pareiza viedokļa un pateica, ka
caur Latvijas ostām, slēgt attiecīgus līgumus ar
ziemas
preces jāpāradresē uz Ventspili un
kaimiņvalstim u. t. t. Bez šaubām, transits dotu Liepāju,mēnešos
jo noteikšana par to piekrīt valdībai. «Ja
darbu un peļņu dzelzceļiem un ostām, vairotos nosaiminieaiskās intereses to prasa, dzelzcieiļam jāatdokļi un sevišķi tagadējā plūdu un neražas gadā masakās no tarifa starpības. Ar preču diriģēšanu pēc
zinātos bezdarba posts. Sevišķi mūsu ostām ir priekšvajadzības varēs noteikt, ka Latvijas ostas neaizrocības ziemas mēnešos, tāpēc ka viņas ir neaizsalnebūs vajadzīga otra ledlauža būve, un tas
salst,
stošas, bet, diemžēl, jāsaka, kas citām valstim ir
nāks transita kustībai par labu.» Loti pareizi teikts.
apsveicama saimnieciskās labklājības pacelšanas Loti pareizu lēmumu ari pēc tam pieņēmušas saimiespējamība, tas priekš mums ir liela nasta. Valdība
nieciskās komisijas. Šis lēmums skan: «Apvienotās
visu laiku mēģinātjusi tikai koncentrēt mūsu tirdzniebudžeta, finansu un (tirdzniecības-rūpniecības komicības un transita kustību caur vienu ostu un nevis sijas atzīst, ka nepieciešami atrast ceļus., kā ziemas
izlietojusi attiecīgas iespējamības vispārējā transita laikā, t. i. no 1. decembra līdz 1. maijam izlīdzināt
palielināšanai caur Liepāju un Ventspili. Pateicodzelzceļa transitpreču sūtījumu izdevumus visām
ties šādai teinidencei, transits tagad ir maziņājieis. un Latvijas
ostām:, izveidot noteikumus jau tekošā gadraud pavisam apstāties. Rigas osta vairāk kā 2
dā.»
mēnešus bija aizsalusi un nevarēja uzņemt transita
Šis lēmums izsaukts no valsts interesēm un
preces. Ja paskatāmies skaitļos, tad redzam, kurp
prasībām, bet valdības rīcība iniav bijusi tāda,
dzīvels
tas ved. Tā 1928. gada janvārī no Krievijas caur
varējasagaidīt.
Valdība nav atradusi par iekādu
Latviju transita ceļā izvestas 30.904 tonnas preču
šo
lēmumu
izvest
dzīvē. Ir gan pielīdzispējamu
1929.
gada
— kopējais transits 77.634 tonnas. Bet
Ventspili
un
Liepāju
tarifs, bet visas trīs
nāts
uz
Janvārī imo Krievijas izvestais, daudzums iztaisa tikai
pielīdzinātas.
To
valdība
nav varējusi izostas
nav
apmēram 25.000 tonnas, bet viss transits bijis tikai
Jāprasa,kāoēc?
Varbūt
ministra kungs
vest
dzīvē.
53.228 tonnas liels. Šīs ziņas sniedz oficiālais stapaskaidros.
Man
tomēr
tas
nav- skaidrs,
atbildē
to
^
tistiskās pārvaldes biļetens. Ja salīdzinām nākošo
transitu,
jo,
kāpēc
vajadzēja
tormazēt
kā
redzams ,
gadu, 1928. un 1929. gada februāra mēneno «Valdības Vēstnesī» izsludināta rīkojuma, tad
šus, tad dabūjam vēl bēdīgāku ainu. 1928. gada
uz'Rīgu 10 tonnu vagons no Indras izmaksā 139 labijis
73.981
tonnu,
mēnesī
kopējais
februāra
transits ir
Liepāju — 189 latus. Jāprasa, vai tāds lēbet 1929. gada februāra mēnesī tikai — 59.999_tonnu tus, uz
mums
ir
sekmējis, vai nav sekmējis transita preču
liels. Redziet, kāda liela starpība! Ja paskaitāmies,
novirzīšanu
uz Liepāju un Ventspili, kur ostas nebija
priekšu
caur
mūsu
tad
ostām,
kā transits virzas uz
aizsalušās.
Ventspils
bijusi pārlādēta. Viņa viena pati
redzam, ka caur ostām, salīdzinot ar 1927J28. gadu,
preces, kuras nevarēja sūvarējusi
uzņemt
visas
nav
tas ir drusku pavairojies. Bet diezin kāpēc caur
Rīgu.
Sastrēgums
transita
satiksmes
tīt
caur
daudzums
ir
krietni
Liepājas ostu pienākošo preču
mazāks nekā gadu atpakaļ.
Runājot par ostām, jāatzīmē, ka Ventspils, tāpat
ari Liepājas osta nav bijušas sagatavotas vajadzīga
preču daudzuma uzņemšanai pa to laiku, kamēr
Rīgas osta aizsalusi. Ari mūsu dzelzceļi nav bijuši
sagatavoti, lai varētu izsūtīt uz Liepāju un Ventspili ienākušo preču daudzumu. Ir raksturīgs gadījums, ka kāda finieru fabrika «kāda pirmdiena uzlādējusi preces nosūtīšanai uz Ventspili, bet trešdien
tās vēl nav bijušas Ventspilī. Kuģis ir aizgājis un eksporta preces piektdien vajadzējis vest atpakaļ uz Rīgu. Redziet ne tikai mūsu ostu ierices.ibet ari dzelzceļi nav bijuši sagatavoti transita sutījumu _uzņenišaniai. Jājautā, kā _šie ziemas apstākļi varēja pārsteigt valdības iestādes, un kas tur vainīgs?
Man jāaizrāda, ka finansu ministrijā jau janvāra mēnesī i:r sarīkotas saimniecisku organizāciju
apspriedes. Diemžēl, šīs apspriedes! nav devušas
nekāda rezultāta, nav sekmējušas transita kustību.
Noteiktus lēmumus pieņēmušas Saeimas saimnieciskās komisijas 12. februārī. Visas trīs Saeimas
Krājums Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukuma.

traucēšanā noticis aiz valdības vainas. Lai ministris

atbild, kāpēc tas tā, un kas. atbildēs par zaudējumiem.
Informējoties piei attiecīgām kaimiņu valstu
iestādēm,, izdevās pārliecināties, ka 20-—40-000 tonnu lādiņu būtu gada laikā bijis iespējams novirzīt
uz Liepāju, ko tagad izved caur ārzemju ostām.
Man liekas, valdība šinī jautājumā nav stāvējusi savu uzdevumu augstumos. Gaidīsim, ko atbildēs uz
šo nopietno jautājumu attiecīgais ministris.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Ari šo jautājumu

virzīs tālāk kārtības, ruļļa 102. pantā paredzēta kartībā.
Deputāti R. Dukurs, K. Lorencs, F. Cielens u. c.
iesnieguši jautājumu, ko lūdzu sekretāru no-

lasīt.
Sekļretars J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu ministru prezidentam:
Valdības izdotie «noteikumi par valsts piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai 1929. gadā («Vaid. Vēstnesis» Nr. 91)"
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paredz piemaksu izsniegšanu it visiem lauksaimniekiem, neatkarīgi no tā, vai tie cietuši no plūdiem un neražas, vai ne.
par
Šie noteikumi acimiredzot runā pretim likumam
valsts pabalstiem un kredītiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem (lik. kr. 46.— 3. p.).
Ievērojot augšā minēto, griežamies pie ministru prezidenta ar jautājumu:
1) Vai aprādītā pretiruna viņam ir zināma?
2) Ko viņš nodomājis darīt aprādītās pretrunas novēršanai un likumības nodibināšanai?
R. Dukurs, K. Lorencs. F. Cielēns,_ P. Ulpe, V. Bastjānis, K. Bumeistars.

Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Vārds

jautājuma

motivēšanai deputātam Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Kādā no iepriekšējām Saeimas sēdēm, sakarā ar valdības iesniegto pārgrozījumu noteikumos par valsts
piemaksām, mākslīgo mēslu iegādāšanai, man jau
nācās aizrādīt, ka šie izdotie noteikumi, kas publicēti
«Valdības Vēstneša» 91. numurā, nesaskan ar šī gada 26. martā pieņemto likumu par valsts piemaksām
un kredītiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem. Es jau toreiz griezu augstā nama vērību uz to, ka pretrunas pastāv iekš tā, ka noteikumos 25% piemaksa par mākslīgiem mēsliem paredzēta itin visiem lauksaimniekiem. Tas redzams,
izlasot šo noteikumu 7. pantu, kā ari pārējos pantus,
bet pilnīgi nepārprotami redzams no sekošā. 7.
pantā paredzēts, ka lauksaimniekiem, kas vēlas
saņemt piemaksas, jāiesniedz pagastu valžu apstiprinātas apliecības par apsaimniekojamo tīrumu un
mēslojamo pļavu platību. Pagasta valde katram
lauksaimniekam šādu apliecību var izdot vienu
reizi pavasari un otrreiz rudenī. Tā tad pagasta

valde

katram

lauksaimniekam

bez

izšķirības,

sesijas
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pie Saeimas un lūgt, lai valdība nāk un paskaidro,
ko viņa domājusi darīt, lai novērstu šīs nelikumībasJautājumu virzīs
Priekšsēdētājis P. Kalniņš:
tālāk kārtības rullī 102. pantā paredzēta kartība. —
Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par Kuldīgas apriņķa brīvcieReferents Vmu sadalīšanu viensētas.
Firkss. Vārds referentam Firksam.
Referents V. Firkss: Godātie deputātu klumgi!
Mūsu apspriešanā patlaban ir ļli,kumprojekts_ par
Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētas.
Tā kā Kuldīgas apriņķa brīveiemos īpašuma attiecības attīstījušās pavisam īpatnējos apstākļos, kas
nodibinājušies tālā pagātnē un sava būtība pilnīgi
atšķiras no parašām pārējās Latvijas daļas, atļaujiet

man īsumā apstāties pie viņu izcelšanās vēstures,
— pie mūsu tā saukto Kurzemes ķēniņu (kuršu ķoniņu) vēstures.
Tikai tad, kad būsat iepazinušies ar brīvciemu
izcelšanās vēsturisko gaitu, jūs varēsat spriest par
to, vai ir nepieciešami atsevišķi noteikumi, kas atšķiras no pastāvošām normām, lai galīgi nokārtotu
brīvciemu tagad sarežģītas īpašumu attiecības.
Lai (nostiprinātu savu varu iekarotā zemē, ordeņa politika izgāja uz to, lai radītu iedzimto iedzīvotāju starpā uzticamus piekritējus. Šai nolūka ordenis uzdāvināja atsevišķām, sevišķi iespaidīgam
iedzimto ģimenēm (priesteru, tiesnešu) zemi līdz ar
sevišķām privilēģijām, pieaicinot visus ka ieroču
nesējus, un iecēla viņus līdz ar to par saviem vasaļiem. Kā liekas šādas iedzimto vasaļu nometnes
ordeņa laikā bija izplatītas pa visu ordeņa zemi.
Tagad par to liecina tikai atsevišķas viņu atliekas,
kādas atrodamas Rītprūsijas brīveiemos (ari še tos
bieži sauc par ķēniņu ciemiem) un mūsu Kurzemes
ķēniņu (kuršu ķoniņu) ciemos- Pēc vecām vēsturiskām ziņām pirmā lēņu piešķiršana iedzimtam, kādam Tontegode Kurzemes ķēniņu novada Kuldīgas
apriņķī notikusi 1320. gadā ordeņa mestra Gerharda
laikā. Šai pirmai piešķiršanai sekojusi vesela virkne tālāko, vēlāko ordeņa mestru piešķiršana. At-

kas vēlas piemaksu saņemt un. kas apgādājis pagasta
vaidēsi apliecību par apsaimniekojamo tīrumu un
mēslojamo pļavu platību, var dot izdevību saņemt
piemaksas. Te krīt svarā tikai viens moments:, kas
vēlas piemaļklsu saņemt, lai uzrāda apliecību par
apsaimniekojamo tīrumu un mēslojamo pļavu platību. Itin nekas vairāk. Šīs apliecības lauksaimnieki
nodod firmām, kuras apgādā mēslus un zemkopības
ministrija katrai firmai nosaka piemaksu kopsumu,
ar kuru tai ijārēķinājas mēslus izsniedzot. Es dotiecīgi oriģināldokumenti par to kā svētumsvel tagad
māju, ka šinī lietā ir daudz kļūmīgu momentu. Visglabājas pie ciema vecākā. Bagātīgi dāvātas privilēpirms tas nozīmē attiecīgu firmu atbalstīšanu. Man
ģijasbija domātas, lai iedzimtie vasali piemirstu, ka
liekas, ka tagadējās valdības vairākums vēlas paviņi
pieder pie iekarotiem, bet ar ierindošanu karanākt, lai valdības piemaksas izsniegtu visiem laukspēka vienībā un ieroču piešķiršanu tie tika pielīdzisaimniekiem. Es esmu' pārliecināts, ka tas patiesībā
nāti ienākušiem vasaļu dižciltīgiem._ Tomēr, neskatoir valdības nolūkls, ja viņa ari oficiāli neatzīst, tad
ties uz piešķirtām privilēģijām, dāvātiem vapeņiem un
tomēr slepenībā viņa šīs cerības lolo un ari privājātnieku dienestu, iedzimtie vasali nav pārvērtušies
dzirdēt,
man
nācās
tās sarunās un budžeta komisijā
ka valdība vēlas lai visi lauksaimnieki dabūtu šīs par muižnieku kārtu. Viņi joprojām jr palikuši brīvā, laukus apstrādājošā zemnieku kārta. Neraugopiemaksas. To pierāda ari «Valdības Vēstnesī» nogoties uz dažādām nedienām vairāku gadu simteņu
drukātie noteikumi. Tur skaidri pateikts, kla pielaika,
uz atsevišķu hercogu, bet sevišķi uz kaimiņos
maksas dabū visi lauksaimnieki.
uzplaukstošās Kuldīgas pilsētas mēģināiluimiem ieBet ja nu valdība gribēja, to panākt, tad minirobielžot brīvzemnieku iegūtās un mantotās tiesības,
( stru kabinetam vajadzēja nākt ar priekšlikumu groKurzemes ķēniņi ir pratuši tās nosargāt un visas
zīt attiecīgo likuma pantu, kur paredzēts, ka pieprivilēģijas arvien no jauna nodrošināt. Vēl kriemaksas izsniedz plūdos un no neražas cietušiem
vu cara laikā daudzas privilēģijas ir palikušas neaizlauksaimniekiem, bet ne visiem. Bet ko valdība
skartas. Viņi paturēja brīvas medības un zvejas
dara? Valdība vienkārši nāk un izdod noteikumus, tiesības visos Kurzemes domeņu ūdeņos un mežos;
caur ko rada tādu stāvokli, kas nevienā tiesiskā
daudz apskausti viņi tika ari alus brūvēšanas
valstī nav pielaižams.
privilēģiju dēļ; no aktivā kāra dienesta Kurzemes
ķēniņi bija atsvabināti un tikai 1876. gadā stāvoklis
Jau pagājušā reizē pie šo noteikumu apspriešanas es uzstādīju jautājumu zemkopības ministrim, ticis grozīts un iesaukts pirmais kuršu ķoniņu rebet atbildi nedabūju, lai gan ministra kungs tepat kruts. Tā kā ķoniņi sastādīja paši savu atsevišķu
sēdēja. Nekādus paskaidrojumus mēs nedabūjām, pagastu vienību, tiem nekādas pagasta klaušas nelai gan augstā nama locekļiem ir no svara dzirdēt bija jānes, un viņi nemaksāja ari pagasta nodokļus.
Tikai vispēdējā laikā šīs kuršu ķoniņu privilēģijas ir
valdības atbildi uz šiem jautājumiem. Tāpēc n.epakavējoties tuvāk pie šī jautājuma, gribu griezties tikušas atceltas un tie piedalīti Kuldīgas apriņķa
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Padures un Turlavas pagastiem. Vēl tagad brīvciemu iedzīvotajos novērojama viņu īpatnēji daudzus gadusimtenus vecā vēsture un viņu, sevišķu
apstākļu deļ, no_ pārējās zemes norobežotā attīstība.
Viņu raksturīgākas īpašības ir sirsnīga dzimtās
jzemiesmīlestība un veco parašu ieturēšana.
Par Kurzemes ķēniņu (ķoniņu) tautisko izcelšanos pašlaik vel pastāv domu starpības. & Bakmanis_ (Latvijas_ universitātes raksti,
1925. gads
12. sējums) pec saviem antropoloģiskiem pētījumiem uzskata viņus par tīrāko latviešu rasas tīpu, kurpretim oiti .pētnieki to noliedz. Vārda
«Tontegode»_ iztulkošana kā «tautas gods» nav nekur vel pieradīts. Iedzimto vārdu «Tontegode» un
«Penikes» starpa atrodami ari tīri vācu vārdi, piemēram «Bergholcs». Uz maniem jautājumiem' man
tika paskaidrots: dzimtsbušanas laikā uz stingrāko
bijušas noliegtas brīvciemos_ laulības ar nebrīviem;
lai tomēr ued_eģefnieiretos, ķeniņciemleši precējušies
ar brīviem vāciešiem kaimiņos — Kuldīgā un kad
izrādījies, ka, piemēram, ieprecētais meitas vīrs —
vācietis ir labs_ zemkopis, tad dažos gadījumos tas
uz atsevišķa lēmuma pamata ticis uzņemts ķēniņciemiešu sabiedrība, piešķirot viņam līdzdalību
visas pastāvošas tiesības un privilēģijāsKuldīgas apriņķa kuršu ķoniņi tagad dzīvo 7
ciemos, no kuriem 2 ciemi atrodas ziemeļos, bet
5 — dienvidos no Kuldīgas. Šie ciemi ir šādi: Koniņciems, Kalejciems, Ziemieļciems, Pliķu ciems, Saulesgala ciems, Draguņciems, Viesalvu ciems. Visu
septiņu ciemu zemes kopplatība pēc veciem plāniem un pašreiz pieejamiem datiem ir apmēram
1899 ha, bet pec jaunasuzmērīšanas šī platība droši
vien bus lielākā, Jo agrāk nederīgās zemes un ganības ir tikai pavirši uzmērītas. Dažiem ciemiem, bez
nošķirta pašu īpašuma pieder ari kopīpašums ar citiem brīvciemiem kaimiņos. Mantošanas un zemes izdalīšanas ceļa ciema īpašums tagad faktiski sadalīts
atsevišķas vienības istarp tur dzīvojošiem atsevišķiem īpašniekiem, bet zemes grāmatās viss zemes
īpašums tomēr vel skaitās par ciema kopīpašumu,
izņemot 8 vienības, kas koroborētas uz atsevišķu
īpašnieku varda.,_ Zemju (sadalīšana notikusi bez
kādas sistēmas, ta ka daži īpašumi sastādās no 100
un vairāk atsevišķiem zemes gabaliem, kas izkaisīti
starpgabalos un līdz ar to padara neiespējamu racionālu apsalmniekaŠanu. Katras atsevišķas vienības platība ir ļoti dažāda. 12 vienībās tā svārstās
no 1—10 ha um 49 vienībās starp 20 un 110ha. Starp
atsevišķiem ciemiem bez katrā ciemā sadalītām atsevišķām vienībām, pastāv diezgan lielas platības
(mežs un ganības) kopīpašumā, kuras atsevišķie
īpašnieki izlieto pēc vecām parašām visdažādākos
veidos. 1) katram ciema atsevišķas vienības īpašniekam, neskatoties uz viņa vienības apmēriem, ir
vienlīdzīgas kopjpalšuma izmantošanas) tiesiības ar
citiem ka, piemēram, attiecībā uz kopīgā meža izmantošanu Pliķu ciemā; 2) dažreiz atkal kopīpašuma izmantošanas tiesības ir sadalītas nevienādi,
vai ari tiek izlietotas it kā patvarīgi. Pavisam neskaidri un bieži strīdīgi apstākļi ir (tur, kur ir runa
par divu ciemu kopīpašumu, kā piemēram attiecībā
uz Kalejciema un Koniņciema kopējām ganībām.
īpašumu attiecības it sevišķi vēl sarežģī dau-

dzie un dažādie servituti, kas pastāv uz atsevišķiem
īpašumiem citiem īpašumiem par labu. Ja nu vēl
ievēro, kla nepastāv nekādi akti, vai rakstiski nolīgumi, uz kuru pamata varētu izšķirt dažādos īpašumu jautājumus, bet jāizpalīdzas vienīgi ar vecām
parašām, kuras ari nav uzrakstītas, tad jānāk pie
slēdziena, ka jautājums steidzīgi nokārtojams liku-.
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ma ceļa, lai apstākļi brīvciemos ne tikai saimnieciskā, bet ari tiesiskā ziņā nenonāktu chaotiskā stāvoklī.
Kā no līdzšim teiktā redzams, stāvoklis un apStakli Kurzemes ķēniņu brīvciemos kā tiesiskā, tā
saimnieciskā ziņā ir pilnīgi citādi, nekā tie, kuru
deļ savā laika (tika izdoti noteikumi par zemes ierīcību. Šie noteikunu galvenam kārtām ari bija domāti
Latgales vajadzībām. Izstrādāt jaunu likumu par
zemes ierīcību, to paplašinot, prasītu daudz laika,
bet lai jau šogad varētu stāties pie brīvciemu zemes

lietu kārtošanas, izrādījās par nepieciešamu izstrādāt šo atsevišķo projektu, kuru

godātie deputātu

kungi, man ir tas gods jums priekšā celt.
Apspriežamais projekts paredz, ka ja viena
trešā dala faktisko zemes īpašnieku to vēlas, jānoregulē viņu īpašumu attiecības, iedalot un nospraužot viņu atsevišķo vienību robežas brīvciemā. Lai
sadalītu kopīpašumus starp vairākiem ciemiem un
tālāk starp atsevišķiem vienību īpašniekiem ciemā,
projekts paredz ņemtpar pamatu proporcionalitātes
principu un piejam tādā kārtā, ka katrā atsevišķā
gadījumā par vērtības noteicēju ņemama lauksaimnieciski izmantojamās zemes (tīrumu un pļavu) kopplatība.
Tikai atsevišķos gadījumos, kur pēc vecām parašām paredzams citāds sadalīšanas veids,
var no šī noteikuma atkāpties. Katras atsevišķas
mājas vienība izdalāma kā atsevišķa saimniecības
vienība, pie kam tikai pļavas un meži pielaižami
starpgabalos; atsevišķos gadījumos starpgabalos var
ieradīt ari saimniecības galveno ēku vietas. Šis pēdējais noteikums izrādās par vajadzīgu tāpēc, ka
pretēja^ gadījumā hels skaits vērtīgu un dažreiz pat
masivu ēku būtujānoplēš un jāpārved uz citu vietu,
ka tas būtu piemēram, Koniņciema. Tas prasītu liekus saimnieciskus izdevumus.
Tiem īpašniekiem; kuriem ēkas: jāpārceļ, piešķirami visi atvieglojumi kreditu un būvmateriālu
saņemšanas ziņā, kādi paredzēti jaunsaimniecībām.
Gadījumos, kur izrādītos par nepieciešamu apmainīt
atsevišķus zemes gabalus, piemērojams līdzvērtības
princips pēc izvestas taksācijas, pielaižot ari torgu
veidu, kāds jau izrādījies par piemērotu tagad Latgalē.
Likvidējot savstarpējos servitutus, paredzama
atlīdzība zemes platības paplašināšanas veidā tam
īpašumam, kas zaudē seirvitutu. Pie tam attiecīgi samazināma zemes platība tam īpašumam, kuram par
labu servituts tiek likvidēts. Zemes paplašināšanas
resp. zemes samazināšanas norma, skatoties pēc servituta lieluma un izmantošanas ilguma, nosakāma
5% līdz 25% apmērā. Praksē šis veids jau pilnīgi
attaisnojies.
Pamatojoties uz šiem noteikumiem, apriņķa
mērnieks sastāda sadalīšanas projektu un ceļ to
priekšā ieinteresētiem zemju lietotājiem. Ja vismaz
viena puse no visiem ieinteresētiem šim sadalīšanas
projektam piekrīt un centrālā zemes ierīcības komiteja to apstiprina, tad projekts uzskatāms par spēkā
stājušos un sadalīšanu var izvest dzīvē. Šis noteikums ir sevišķi labvēlīgs ieinteresētiem zemes lietotājiem, jo dod viņiem iespēju, ja vairāk kā puse
izsacījusēs pret projektu, prasīt vēl vienu reizi jauna
projekta sastādīšanu, kurā būtu ievērotais viņu intereses lielākos apmēros.
Pārsūdzības kārtība, attiecīgas naturalklaušas,
kā ari par zemju sadalīšanu un uzmērīšanu piekrītošie maksājumi pieskaņoti pastāvošiem noteikumiem
par zemes ierīcību.
Pārejot uz pantu lasīšanu, es atļaušos, ja būs
vajadzība, dot tuvākus paskaidrojumus par atsevišķiem pantiem.
13*
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Komisijas vārdā lūdzu projektu caurskatīt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav- Kas atturas? Ari nav.
Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīga pieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojeļklta
virsrakstu
Sekretārs J- Breikšs:
«Likums par Kuldīgas
viensētās.

apriņķa

brīvciemu

sadalīšanu

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas (ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J, Breikšs:
«Kulļdīgas apriņķi atrodošos brīvciemu zemju sadalīšana viensētās piekrīt valstij.
Piezīme. Uz lēnu grāmatu un ilggadīgas valdīšanas pamata brīvciemu zeme, ciktāl tā nav juridiski pārgājusi atsevišķu personu īpašumā, skaitās ar visām likumīgi pastāvošām
tiesībām un nastām par to personu kopīpašumu, kuras attiecīga pagasta valde, saskaņā ar ciema iedzīvotāju norādījumiem,
uzdod kā ciema zemes faktiskos valdītājus. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Katra brīvciema zeme sadalāma viensētās, ja to vēlas
ne mazāk kā 1ls dala no visiem faktiskiem zemes īpašniekiem,
bet ja diviem vai vairākiem ciemiem ilr kopēji īpašumi, tad tie
dalāmi īreizā ar to ciemu, kas tiek dalīts pirmais. Ciemu savstarpēju un atsevišķu kopēju īpašumu sadalīšana izvedama
proporcionāli laukisaimnleciskii izmantojamas zemes (pļavu un
aramzemes) platībai, izņemot gadījumus, kur pastāvētu citas,
pilnīgi noteiktas normas.vai daļas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents V. Firkss: Lai nebūtu pārpratums,
man jāpaskaidro, ka 2. panta beigu teikumB', kurš
skan: «izņemot gadījumus, kur pastāvētu citas, pilnīgi noteiktas normas vai daļas», ievests likuma
tādēļ, ka jau tagad ari pastāv brīvciemos pilnīgi noteikti dalīšanas veidi, kuri gan nav pierādāmi dokumentarisfci, bet kuri pastāv uz ilggadīgām lietošanas
um izmantošanas tiesībām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas attu'ras? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. —' 3. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Visus, sakarā ar brīvciemu zemju sadalīšanu cēlušos
strīdus, izņemot jautājumus par īpašuma tiesībām un mantošana, izšķir zemes iarīcības iestādes saskaņā ar noteikumiem par zemes ierīcību 33.—41. p. (Lik. kr. 1928. g. 162. un
163.).

Tāda pat kartība izšķirami visi līdz šim pastāvošie strīdi pair brīvciemu savstarpējām un iekšējām robežām, kā ari
zemes lietošanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas ? 3. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 3. Panta pieņemšanu. Tādu

nav. Kas atturas?

Nav.

3. pants vienbalsīgi pie-

ņemts. — 4. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
Katru māju no kopīpašuma izdala un ieprojektē
pēc
iespējas vienļā gļaļbaļā,(pielaižot starpgabaloļs pļavas, mežius un,
izņēmumu gadījumos, ari saimniecības galveno ēku vietu.»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
4. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. — 5. pants.

neviens nevēlas ?

«No kopīpašuma izdalāmo māju vai citu zemes vienību
robežas un platibas noteicamas projektā, pie kam katrai, izdalāmai vienībai jāņem par pamatu līdz šim valdītās zemes
platība un labums. Projekta sastādīšanai izvedami zemes torgi vai zemes vērtēšana, vai ari abi kopā.
Kādu no šiem projektēšanas veidiem pielietot — nosaka
apriņķa zemes ierīcības komiteja, skatoties pēc vietējiem apstākļiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas ?

Nav.

5. pants vienbalsīgi pie-

ņemts. — 6. pants ar piezīmi.
Sekretārs J. Breikšs:

«Ja ciema sadalīšanu viensētās traucētu jau noteiktās
robežās koroborētas saimniecības zemes, tās apmaināmas pret
citām zemēm, ievērojot zemes vienvērtības un saimniecības
lietderības principu.
P i e z ī mi e. Gadījumos, kad par pantā minēto zemes apmaiņu nevar piegādāt tās personas piekrišanu, kurai par
labu šīs zemes apgrūtinātas parādiem ar ierakstiem
zemes grāmatās, zemes banka izsniedz aizdevumu apmaināmās zemes taksētās vārtības apmērā minētā
apgrūtinājuma dzēšanai.
Ja apmaiņai nepiekrīt zemes īpašnieks, tad zem
kopības ministrija šīs zemes atsavina saskaņā ar likumu par nekustamas mantas piespiedu atsavināšanu
valsts vai sabiedriskām, vajadzībām (lik. kr. 1923. g.59)
Pēc apmaiņas izvešanas un galīgo robežu nospraušanas bijušam zemes "īpašniekam ir tiesība iegūt apmainīto zemi savā īpašumā, atlīdzinot zemkopības ministrijai tiešos izdevumus, kas cēlušies sakarā ar zemes
atsavināšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
neviens nevēlas? 6. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — 7. pants.
Sekretārs ļ. Breikšs:
«Brīvciemu pasīvie un aktivie servituti, ciktāl tie nav
jau agrāk likvidēti vai atcelti ar agrārās reformas likumu,
likvidējami ari uz vienas puses pieprasījumu, pie kam no apgrūtinātās platības apgrūtinošam īpašumam dodamas 5—'&%%
skatotiei pēc apgrūtināšanas lieluma un izmantnšanas ilguma
vienā gadā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7. panta
neviens nevēlas? 7. pants nāk nobalsošanā.Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 7- pants vienbalsīgi pieņemts. — 8. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Ti'e zemes lietotāji — īpašnieki, kas pie brīvciema zemes sadalīšanas viensētās pārceļ ēkas uz citu vietu vai nekultivētu zemi, aizdevumu un būvmateriālu saņemšanas ziņā no
valsts, savās tiesībās pielīdzināmi jaunsaimniekiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:. Vārdu pie 8. panta
neviens nevēlas? 8. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kās ir pret 8. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts. — 9. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Par zemes uzmērīšanu, sadalīšanu un plānu izgatavo-

šanu māju īpašnieki vai zemes ieguvēji maksā zemkopības
ministrijai jaunsaimniekiem, noteikto cenu .un uz tādiem pat

noteikumiem', kā ari dod strādniekus un izpilda citus pienāku-

mus saskaņā ar agjrarās reformas un citiem' likumiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 9. panta
neviens nevēlas? 9. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 9. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 9. pants vienbalsīgi pieņemts. — 10. pants.
Sekretārs J. Breikšs:

________________________________________________?
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«Sastjļdīto_ brīvciem>u _ zemju sadalīšanas projektu mērnieks cel priekša ieinteresētam personām atsauksmei un pieņemšanai. _ Ja pret projektu ceļ iebildumus vairāk kā puse no
ieinteresļetam personām], tad .projekts pārstrādājams. Pārstrādātais projekts, vai sadalīšanas projekts., kuram piekritusi
vairāk ka puse no ieinteresētiem, uzskatāms par savstarpēju
vienošanas aktu.
Piezīme. Pirms, brīvciemu zemju sadalīšanas atsevišķu
ciemu faktiskie zemju īpašnieki izvēl no sava vidus
pilnvaroto, kas līdz ciema zemju sadalīšanai skaitās
ka visa ciema pārstāvis.
Ciemu pārstāvji nokārto
strīdus ciemu starpa, slēd_ ciema vārdā līgumus, paraksta dokumentus un iesniedz sūdzības.»

Priekšsēdētājs P- Kalniņš: Vārds referentam.
Referents V. Firkss: Pie 10. panta maini jāpaskaidro sekojošais. Komisija nāca pie slēdziena, ka
nebūtu veļams mērniekiem uzdot uz zemes lietotāju
pieprasījumu, bezgalīgi pārstrādāt dalīšanas plānus
un projektus un. tāpēc pieņēma vienreizīgu plānu
un projektu pārstrādāšanu, kas, protams, nenoliedz
mērniekiem brīvprātīgi ari vairākkārt sastādīt un*
apspriest ar ieinteresētiem zemes lietotājiem savus
provizoriskos projektus. Šinī pantā mēs vairākkārt
atrodam vārdus «ieinteresētās personas». Lai nebūtu pārpratumu, man jāpaskaidro, ka te, saprotams,
tikai var būt runa par ieinteresētiem zemes lietotājiem un tā šie vārdi ari ir domāti.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 10. panta
neviens nevēlas? 10. pants nāk nobalsošanā.Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 10. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 10. pants vienbalsīgi pieņemts. — 11. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Jaunieprojektēto saimniecību koroborešana izvedama uz
centrālās zemes ierīcības komitejas galīgi apstiprināta projekta pamata.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 11. panta
neviens nevēlas? 11. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 11. panta pieņemšanu.Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 11. pants vienbalsīgi pieņemts. — 12. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Galīgi

apstiprinātas

saimniecības koroborējamas ze-

mes grāmatu nodaļā gada laikā; ja tomēr ieinteresētas personas minētā termiņā to neizdarītu, uz zemkopības ministrijas
pieprasījumu zemes grāmatu nodaļa priekš katra īpašuma at-

ver attiecīgu foliju, bet izdevumus par to zemkopības ministrija piedzen no vainīgā īpašnieka administratīvā kārtā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 12. panta
neviens nevēlas? 12. pants nak (nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 12. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 12. pants vienbalsīgi pieņemts. — 13. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tuvākus nosacījumus brīvciemu zemju sadalīšanai izdod centrālā zemes ierīcības komiteja.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 13. panta
neviens nevēlas? 13. pants māk nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 13. panta pieņemšanu.Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 13. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 14. pantu.
Sekretārs .1. Breikšs:
«Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 14. panta
neviens nevēlas? 14. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 14. panta pieņemšanu.Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 14. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nak likums visuma. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņem t ls. — ? Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi civil- un civilprocesa likumos.
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Referents P. Juraševskis. Vārds referentam Jura-

ševskim.
Referents P. Juraševskis: Cienītie deputātu
kungi! Šo likumu izsaukusi dzīves nepieciešamība.
Mūsu pastāvošais vietējais civillikums nosaka, kia
tādu personu īpašumu tiesības, kuras ir nezināmā
prombūtnē, kārtojamas mantošanas ceļā tikai pēc
tam, kad šīs personas sasniegušas 70 gadu vecumu.
Ja šīs personas zudušas jau 70 gadu vecumā, tad
gan saskaņā ar 525. pantu pietiek: 5 gadi, lai varētu
ķerties pie šo īpašumu vienību kārtošanas. Tamlīdzīgi noteikumi ir ari Krievijas likumu kopojumu X
daļā, kuri piemērojami Latgalei. Ari šie noteikumi
paredz iecelt aizgādniecību tādos gadījumos. Tagad,
kur mēs esam pārdzīvojuši nelaimīgās bēgļu gaitas
un kara laikus, ir jo sevišķi liela vajadzība pēc šī
likuma grozījumiem. Ir nozudušas daudzas jaunas
personas, kf&ru dzīves vieta nav zināma. Viņas aizgājušas bojā, zudušas vai nu bēgļu gaitās, vai kara
gaitās un ir atstājušas īpašumus, kurus likumīgie
mantinieki nevar nokārtot. Šī vajadzība izsaukusi
šo likumprojektu. Šī likumprojekta pirmie 3. panti
groza mūsu esošo civillikumu tādā kārtā, lai; nebūtu
jāgaida mantojuma devēju septiņdesmit ? gadu sasniegums.
1. panta otrais nodalījums ir jau pastāvošais likums. Tas ir noteikums, ka tādu personu apmantošanai, kura sasniegusi 70 gadu vecumu, vēl jānogaida 5
gadi. Tas pārnests uz 524. pantu. Tālāk 525. panlts
dibināts taisni' kara laiku gadījutmiem. 525. pants
paredz visus gadījumus par personām, kuras nozudušas kaujas laukos un par kurām nav ziņu no
nozušanas laika kaujas laukos; tāpat par personām,
kuras atradušās uz bojā gājušakuģa vai lidmašīnas,
vai nokļuvušas citās nāves briesmās un no tā laika
nozudušas. Otrais nodalījums groza tagadējos civilprocesa likumus tādējādi, ka iniav vairs minēti
tie panti, kurj runā par dažādiem gadījumiem vispāri, runā par senāta sludinājumiem agrākos Krievijas
valdības orgānos. Tādi orgāni nepastāv pie mums,
bet mums gan ir sludinājumi «Valdības Vēstnesī»
un citi sludinājumu veidi. Šiekriminālprocesa likumu grozījumipiemēroti mūsu apstākļiem.
Grozīti ari divi panti Krievijas likumu kopojuma
X sējumā un tie attiecas uz Latgali. Pie mums jau
(nobriedusi veselīga doma, ka Latvijā vajadzētu tikai
vienu civilo likumu. Tāpēc būtu jāgroza Krievijas
likumu kopojuma X sējuma panti, jāpieskaņo šiepanti pārējo civillikumu pantiem. Tas Jpti grūts darbs
un nav izdarāms īsā momentā, bet jaupamazām jāķeras pie atsevišķu nozaru un nodaļu saskaņošanas.
Un šinī gadījumā ir Krievijas likumu kopojuma X sējuma I daļas grozījums attiecībā uz diviem pantiem.
Tāpat IV nodalījuma panti atvietojami ar to nodalījumu pantiem civillikumos, kuri Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē pastāv spēkā un tagad attiecināmi
ari uz Latgali. Komisijas uzdevumā es lūdzu šim
likumprojektam steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošana steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? —. Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz paritu lasīšanu vienbalsīgipieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi civil- un civilprocesa likumos.»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu- Tādu nav. Kas atturas? Nav^ Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. Vispirms mes stāsimies pie
atsevišķu pantu nobalsošanas un tikai tad nobalsosim ievada tekstu. Iebildumu nav pret šādu kartību? Tā pieņemta. — I nodalījums. 524. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Bezvēsts promesošo tiesa izsludina par _ mirušu uz ieinteresētu personu, bet ja tādu nav, uz bezvēsts promesošā
iesniegt,
mantas aizgādņa vai prokuratūras lūgumu, kuru var
tiklīdz notecējuši desmit gadi no ta gada beigām, kad par
promesošo ienākušas pēdējās zinas. Šāds lūgums nav piepirms promesošais būtu sasniedzis pilnu trīsdesmit

laižams

viena gada vecumu.
Ja bezvēsts promesošais, saņemot pēdējas ziņas par vijau pec
ņu, bijis sasniedzis septiņdesmit gadu vecumu, tad
pieciem gadiem no šo ziņu saņemšanas.var lūgt izsludināt viņu
pair mirušu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš- ^ Vārdu pie 524. panta
neviens nevēlas? 524. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 524. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 524. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 525. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Neatkarīgi no promesošā vecuma viņu var atzīt par
_
mirušu:
_
1) ja viņš ir nozudis kaujas lauka un no ta laika nav
ziņu par viņu;
2) ja viņš atradies uz bojā gājuša kuģa vai lidmašīnas
vai nokļuvis citās nāves briesmās un no ta laika pa-

zudis.

Šinīs gadījumos lūgumus var iesniegt pec tinm gadiem
no kara izbeigšanās, vai no tā laika, kad kuģis vai lidmašīna
briesmu
t/>s*»e4

nn npHpiās rīstās

vai anmešanas

vietasvai no
,

_

momenta citos nāves briesmu gadījumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš Vārdu pie 525. panta
^ nobalsošana. Ludzu
neviens nevēlas? 525. pants nak
pieņemšanu. Tāpret
panta
525.
pacelties tos, kas ir
du nav. Kas atturas? Nāv. 525. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 526. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Kad tiesa izsludinājusi b_ezvēsts promesošo par mirušu,
viņa manta, ja viņš nav atstājis _testamentu, nododama tiem
mantiniekiem, kas prezumējamā nāves dienaja ta fiksēta tiesas lēmumā vai—ja šo momentu nevar fiksēt, lietas ierosinā-

i

šanas momentā — bijušas par

tuvākiem (radiniekiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 526. panta
neviens nevēlas? 526. pants nak nobalsošana.Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 526. panta pieņemšanu. Tā-

1458.—1460. pantu

«2) 1453—1455. un
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atcelt.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie otrā ļ
^
apakšnodalījuma neviens neveļas ? Otrais apakšnodatos,
kas ir
pacelties
lījums nāk nobalsošanā. Ludzu
Tādu
nav.
pieņemšanu.
apakšnodalījuma
pret otrā
apakšnodalījums
vienbalOtrais
Nav.
atturas?
Kas
sīgi pieņemts. — II nodalījuma ievada teksts.
+
Sekretārs J. Breikšs:
«Civilprocesa

likumos,

1914. g. izd.j izdarīt

sekojošus I

grozījumus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie II nodalījuma ievada teksta neviens neveļas? II nodalījuma
ievada teksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, ļ
kas ir pret II nodalījuma ievada teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. II nodalījuma ievada
teksts vienbalsīgi pieņemts. — III nodalījums. 1243.
pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Bezvēsts promesošas personas mantai _ ieceļama aizgādnība, kura pārvalda mantu un rīkojas saskaņa ar noteikumiem
par nepilngadīgo mantas aizļļ'd'iibu. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1243. panta neviens nevēlas? 1243. pants nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos,kas ir pret 1243. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1243. pants
"i
vienbalsīgi pieņemts. — 1244. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Bezvēsts promesošās personas mantai iecelta aizgādnība izbeidzas: 1) ja šī persona atgriežas savā dzīves vieta
Kā rīvai ja viņa paziņo par sev; ui -pati dod norādījumus,
koties ai: viņas mantu; 2) kad saņemtas noteiktas zinas par
3) kad tiesa pasludina viņu par mirušu.»

viņas nāvi un
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Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1244. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1244. pants vienbalsīgi pieņemts. — III nodalījuma ievada teksts.
Sekretārs J. Breikšs:
«Krievijas likumu kopojuma
1244. pantu izteikt šādi:»

X sējuma I daļas

1243. un

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pie III nodalījuma ievada tekista nav? III nodalījuma ievada
teksts pieņemts. — IV nodalījums.

Sekretārs J. Breikšs:

i

«Vietējo civillikumu 524. — 528. pantus, kā ari civilprocesa likumu 1947. — 1951. un 1953.—1955. pantus attiecināt ari I
uz Latgali.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pie IV nodalījuma nav? IV nodalījums pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgipieņemts.
Redakcijas komisijas ziņojums bus viena no nāko«Vietējo civillikumu 524., 525. un 526. pantu izteikt šādi:»
šām sēdēm. Līdz ar to šis dienas kartības punkts
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pie I noizsmelts.
dalījuma ievada teksta nav? I nodalījuma ievada
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
teksts pieņemts. — II nodalījums. Pirmais apakšnopapildinājums likumapar seklas iondalījums.
d u. Referents V. Gulbis. Vārds referentam GulSekretārs J. Breikšs:
bim.
«Ievest šādu jaunu pantu:
Referents V. Gulbis: Godātie d_eputatu kungi!
1456. Ja apgabaltiesa atzīst, ķa iesniegtie pierādījumi pietieviņa
taisa
lēmumu
prombūtni,
Ar likumu no 16. maija '1928. gada seklas fonds pakoši apstiprina bezvēsts
par aizgādņa iecelšanu bezvēsts promesoša mantu un
lielināts par 2 miljoniem latu, ņemot šos līdzekļus no
tiesību aizsargāšanai, izsludinot savu lēmumu 295. p.
iepriekšējā gada budžeta atlikumiem. Izradās, ka<
kārtībā. Attiecībā uz bezvēsts promesošā atzīšanu par
minētais likums tomēr nav saskaņots ar valsts bumirušu piemērojami civilprocesa likumu, 1914. g. izd.,
pantu
nosacījumi.»
džeta likumu, kura 36. pants nosaka, ka šie budžeta
p..
1953.—1955.
1947.—1951.
pie pirmā atlikumi ieskaitāmi valsts rezerves fonda. Aiz tā]
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu
iemesla ari 16. maija 1928. gada likuma izpildīšanā
apakšnodalījuma neviens nevēlas? Pirmais apakšnodalījums nāk nobalsošanā. Ludzu pacelties tos, kas radušās zināmas formālas grūtības. Lai nu šis formālās grūtības novērstu, tad ir nepieciešams likumu
ir pret pirmā apakšnodalījuma pieņemšanu. Tādu
par sēklas fondu papildināt ar vārdiem «(kuri ieskainav. Kas atturas? Nav. Rrmais apakšnodalījums
tīti valsts rezerves fondā», zīmējot to uz papildināvienbalsīgi pieņemts. —? Otrais apakšnodalījums.
jumā atvēlētiem līdzekļiem. Budžeta komisijas uzSekretārs J. Breikšs:

du nav. Kas atturas? Nav. 526. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt I nodalījuma ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
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devumā lūdzu augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības kartība._
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekr
ša steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens neveļas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Ludzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājums likumā par

sēklas fondu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu pie virsrak-

sta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likumprojekta tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par sēklas fondu 1. panta piezīmi (Lik. kr.
1925. g. 27. un 1928. g. 93.) papildināt arr vārdiem: «kuri ieskaitīti valsts rezerves fondā».»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likumprojekta teksta neviens nevēlas? Likumprojekta teksts
nāk nobalsošanā.Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu inav. Kas atturas? Nav. Likumprojekta teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts.
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — papildinājums
līdzelikumā' par papildu
kļiem Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvei. Referents V. Bastjānis. Vārds referentam
Bastjānim.
Referents V. Bastjānis: Pagājušā pavasarī izdotā likumā par papildu līdzekļiem Liepājas-Glūdas
dzelzceļa būvei bija sacīts, ka atjauti Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves paātrināšanai 1 miljons latu, ņemot līdzekļus no 1927. un 1928. gadu budžetu atlikumiem. Valdība bija atradusi, ka šis likums no
formālās puses būtu papildināms ar vārdiem «kuri
ieskaitīti valsts rezerves fondā». Komisija, apskatot šo jautājumu, tam piekrita un komisijas vārda
lūdzu pieņemt šo pārlabojumu un pie tam steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu ņav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nak pāreja uz pantu lasīašnu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājums likumā par papildu līdzekļiem LiepājasGlūdas dzelzceļa būvei.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par papildu līdzekļiem Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvei (Lik. kr. 1928. g. 138.) pirmo dalu papildināt ar
vārdiem:
«kuri ieskaitīti valsts rezerves fonda».»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens neveļas? Likuma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē,
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
p ā r g r o z ī j um s
likumā
par
RīgasL i m b a ž u-R ūjienas
un Liepāja s-Z i e mu p e s-P ā v i 1o s t a s-A lšvangas dzelzceļu
b ū vi. Referents V. Bastjānis. Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Pagājušā pavasarī izdotā likuma par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi
3. pantā ir teikts, ka dzelzceļu būvēm vajadzīgie līdzekļi ņemami no 1927./28. budžeta gada atlikumiem
3,5 miljoni latu un pārējie līdzekļi atvēlami budžeta
kārtībā. Tagadējā šī likuma pārlabojumā 3. pants
izteic citādi, proti: «Dzelzceļu būvēm vajadzīgie līdzekļi ņemami no 1927./28. budžeta gada atlikumiem,
kuri ieskaitīti valsts rezerves fondā, 1 miljonu latu
apmērā, pārējie līdzekļi atvēlami budžeta kārtībā.»
Kā šinī pārlabojumā redzams, dzelzceļu būvēm vajadzīgie līdzekļi agrākā likumā paredzēto 3,5 miljonu latu vietā projektēts dot tikai 1 miljonu latu.
Budžeta komisijā, noskaidrojot šo jautājumu, izrādījās, ka pagājušā pavasarī, izdodot likumu par
1927./28. budžeta gada atlikumu izlietošanu, atlikums bija paredzēts 20,5 miljoni latu, bet patiesībā,
kad rēķini bija noslēgti, 1. oktobrī, izrādījās, ka atlikums ir nevis 20,5miljoni, bet tikai 15,6 miljoni latu.
Tā tad iztrūkums bija gandrīz 5 miljoni latu. Sakarā ar to bija jāizdara zināmi samazinājumi līdzekļu atvēlēšanā. Budžeta komisija noskaidroja,
ka šis samazinājums nav izdarīts vienlīdzīgi uz visām vajadzībām, bet dažam likumam nekas nav atņemts un dažam atņemts ļoti daudz, kā piemēram
šim Rīgas-Limbažu-Rūjienas dzelzceļam, kuram 3,5
miljoni vietā dots tikai 1 miljons. Atņemti ir 2,5 miljoni. Tā tad gandrīz 3/4 atņemtas nost. Komisijā no
sociāldemokrātu frakcijas puses norādīja, ka šāds
samazinājums priekš Rūjienas ceļa nav pielaižams,
ka tur ceļa būves darbi aizkavējušies un apgrūtināsies, jo budžeta kārtībā līdzekļus nāksies atvēlēt
grūtāk. Un nu mēs redzam, ka jau nākošais gads
prasīja daudz vairāk līdzekļu citām vajadzībām. Komisijas vairākums ar šiem norādījumiem tomēr nerēķinājās un valdības priekšā liktos samazinājumus
akceptēja. Man komisijas uzdevumā šeit ir jānorāda, ka komisijas vairākums šo likumprojektu tādā veidā pieņēmis un komisijas uzdevumā jālūdz
pieņemt steidzamību šim likumprojektam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Referents liek
priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošana
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-

' dzamību? Tādu nav. Kas atturas? Nav._ Steidza-

mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Veckainam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Šis Rūjienas
ceļš ir tiešām sāpju bērns. II Saeima savā beigu sesijā uzdeva valdībai šo ceļu nekavējoši sākt būvēt
un paredzēja ari vajadzīgos līdzekļus 3,5 miljoni latu apmērā.

Kā šodien dzirdējām no komisijas refe-

renta, tad šim nolūkam palicis tikai viens miljons
latu. 2,5 miljoni latu izlietoti citiem nolūkiem un tikai pēc tam, kad trešā Saeima uzdeva valdībai nekavējoši ķerties pie Rīgas-Rūjienas_ dzelzceļa būves, uzsāka šos darbus. Viņus varēja iesākt tikai
no Rīgas, jo izrādījās, ka satiksmes ministrija nebija
pielikusi pūles, lai šo ceļu nospraustu. Pagājušā zie-
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ma, pēc tam, kad Saeimā bij iesniegts no kreisā
spārna pieprasījums, kāpēc šis ceļš netiek uzsākts,
tikai tad valdība iesāka Rīgas galā šī ceļa izbūves
darbus un iesāka tos kā sabiedriskus darbus. Jau
15. aprilī bij nodoms atkal šos darbus pārtraukt uz
nenoteiktu laiku, uz vairākiem mēnešiem. Tikai pēc
tam, kad Latvijas arodbiedrību centralbirojs un sociāldemokrātiskā strādnieku partija izteica savu
protestu un griezās pie attiecīgām valdības iestādēm, darbus turpināja līdz 1. maijam. Ir nodoms ar
1. maiju šos darbus atkal pārtraukt un nav zināms
uz cik ilgu laiku. _ Ja Celmiņa kunga valdība šādā
veida turpinās Rīgas-Rujiena<s ceļa būves darbus,
tad grūti paredzēt, kad tos varēs nobeigt — vai pēc
5, vai 10, vai vēl vairāk gadiem. Sakarā ar plūdiem
un neražu, kur mums ir ļoti grūti saimnieciskie apstākļi un kur strādnieki nevar atrast darbu, man liekas, būtu ļoti vajadzīgs, lai Rīgas-Rūjienas ceļa darbus nepārtrauktu, bet turpinātu. Tāpat iedzīvotāji, kur
šis ceļš ies, prasa, lai šos darbus nenovilcinātu. Man
liekas, ja tagad atlaistu strādniekus un pārtrauktu
darbus, tiešam rastos liels nemiers tanīs 1400 strādniekos un strādnieces, kas tiktu atlaisti un kas tuvāka nākotne nevarētu atrast citu nodarbošanos, jo
ari pie šiem darbiem, tāpat kā pie sabiedriskiem
darbiem, nodarbināja_ vienu daļu strādnieku ar ierobežotam darba spējam, kā, piemēram, sievietes,
kam mājas bernL Pārtraucot šos darbus nelaimīgam matem nebūs iespējams atrast nodarbošanos
cita vieta. Vispārīgi, šis darbs prasa, lai to pasteidzinātu, nevis vilktu garumā, jo ir daudz tādu darbu, ko var izvest tikai vasarā. Ziemā, kur ir mazi
uzbērumi, tos nevar izvest. Šos darbus, pārtraucot,
varētu celties lieli zaudējumi un galvenais, šī ceļa
būve, pateicoties tagadējās valdības rīcībai, tiktu
uz ilgāku laiku atlikta un ievilktos garumā. Tāpēc
es sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā iesniedzu
pārejas formulu, ar kuru Saeima uzdod valdībai turpināt Rigas-Rujienas dzelzceļa būves darbus ari pēc
1. maija,. lai tie strādnieki un strādnieces, kas tur
nodarbināti, netiktu atlaisti no darba. Valdībai ir
līdzekļi, ta tosvar dabūt un tādā kārtā šis svarīgais
satiksmes jautājums tiks ari uz priekšu virzīts. Ja
mes to ta nedarīsim, tad viņš iegulsies un visa ziemeļvidzeme, kur gandrīz nav nekādas satiksmes, ari
turpmāk paliks bez šī svarīgā satiksmes ceļa. Es
gribu cerēt, ka Saeimas vairākums pieņems mūsu
pārejas formulu un turpinās darbus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vispārīgas debates izbeigtas. Vārds referentam. Referents vārdu nevēlas. — Nobalsošanā nak pāreja uz pantu lasīšanu.
Ludzu paceltiestos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju
uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu
nodotas 43 balsis, pret — 18 balsis. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. Ludzu nolasīt likuma virs-

rakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
_ «Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas
Liepajas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi.»

un

Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš:
Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziembūvi (Lik. kr. 1928. g.

upes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu
.137.) 3. pantu izteikt šādi:

3.

Dzelzceļu

būvēm vajadzīgie lSdzekļi ņemami.: no
gada atlikumiem, kuri
ieskaitīti

1927./28. budžeta

sesijas
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valsts rezerves fonda, 1 miljona latu apmēra, pairejie
līdzekli atvēlami budžeta kārtībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Mans frakcijas biedrs Veokalns šeit jau norādīja, ka valdība
projektē ar 1. maiju pat pārtraukt sabiedriskos darbus uz šī ceļa. Līdzekļu samazināšana ar šo likumprojektu katrā ziņā paildzinās šī ceļa būvi, ja
nedos vajadzīgos līdzekļus pirmajā gadā, kad var

visus zemes darbus veikt. Ja nedos visus 3,5 miljonus, tad, es domāju, šis 1 miljons latu katrā ziņā
būtu jāpavairo uz 2 miljoniem latu, lai Rūjienas
dzelzceļš tiktu drīzāk uzbūvēts, lai viņš drīzā laikā
nāktu gatavs. Lai šos līdzekļus pavairotu, varētu
ņemt no hipotēku bankas posteņa vai kāda cita.
Tāpēc es iesniedzu priekšlikumu pavairot šos līdzekļus uz 2 miljoniem latu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
teksta vairāk neviens nevēlas? Deputāts Bastjānis
iesniedzis priekšlikumu:
«Likumprojekta
2.000.000.»

tekstā, 3. punktā

Vai referents vēlas vārdu?

1.000:000 vietā

likt

Vārds referentam.

Referents V. Bastjānis:
Komisijas vārdā
atsauksmi nevaru dot, jo šis priekšlikums komisijā
nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Bastjāņa iesniegtais priekšlikums —
«1.000.000 vietā

likt 2.0OO.O0O.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjāņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Bastjāņa pārlabojumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Bastjāņa
priekšlikumu nodotas 20 balsis, pret — 42 balsis, atturējušies 3. Deputāta Bastjāņa priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā likuma teksts
komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma teksta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma tekstu nodotas 47 balsis, pret — 19 balsis. Likuma teksts pieņemts. — Nāk nobalsošanā likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi p i e ņ e m_ t s. —
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Deputāts Veckalns pie šī likuma iesniedzis sekojošu
pārejas formulu:
«Saeima nolemj uzdot valdībai turpināt Rīgas-Rūjienas
dzelzceļa būves darbus ari pēc 1. maija.»

Vārdu pie pārejas formulas neviens nevēlas?
Liekuto uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pārejas formulas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par pārejas formulas pieņemšanu nodotas 19 balsis,
pret — 45 balsis. Pārejas formula noraidīta. — Par
balsošanas motiviem deputāts Alberings iesniedzis

paziņojumu:
«Balsojām pret pārejas formulu, jo tā ir neva-

jadzīga.»
Vārds mutiskam paskaidrojumam pie šī paziņo-

juma deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Ienestā pārejas formula bija pavisam nevajadzīga, jo, kā man tas zināms, valdība nebūt nebija domājusi pavisam pārtraukt šos darbus.
Pārtraukta tiek tikai bezdarbnieku nodarbināšana',
jo, iestājoties pavasara laikam, kad darba visur papilnam, bezdarbnieki vairs speciāli netiks nodarbināti, kamēr Rīgas-Rūjienas dzelzceļa darbi turpinā-
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sies vēl joprojām parastā kārtā. Tā tad pārejas
formula nebūt nebija vajadzīga. Tāpēc ari zemnieku
savienība balsoja pret šo pārejas formulu, atzīdama,
ka Rīgas-Rūjienas dzelzceļa darbi netiks pārtraukti,
bet gan turpināti un ka šī pārejas formula tāpēc ir
pilnīgi lieka un nevajadzīga.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts ir izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījumi
likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai
un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu
pārvēršanu ilgtermiņa
ķīlu
zīmju
ai z d e v u m o s. Referenti K. Ulmanis un V. Bastjānis. Vārds budžeta komisijas referentam Bastjānim.
Referents V. Bastjānis: Ari šinī likumā par
īstermiņa aizdevumu pārvēršanu (ilgtermiņa ķīlu
zīmju aizdevumos, kas izdots pagājušā pavasarī, bija paredzēts, ka. no pagājušā gada budžeta atlikumiem dodami 10.000.000 latu zemes bankai un
2.000.000 latu hipotēku bankai. Sakarā ar to, ka atlikums bija mazāks, nekā tas bija domāts, valdība
bija likusi priekšā hipotēku bankai gan izmaksāt visus 2.000.000 latus, bet zemes bankai šo izmaksu samazināt no 10.000.000 latu uz 8.635.636 latiem. Komisija šo jautājumu noskaidroja un, ievērojot līdzekļu samazināšanos vispār, piekrita šim priekšlikumam par līdzekļu samazināšanu zemes bankai.
Komisijas uzdevumā lūdzu pieņemt šo likumu stei-

dzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komisijas referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Ari finansu komisijā
šie pārgrozījumi pieņemti un ari finansu komisija
lūdz steidzamību šim likumprojektam.
Priekšsēdētājs P. Kainiņš: Referenti liek priek-

šā steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai
un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos.. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«No 1927./28. budžeta gada atlikumiem, kuri ieskaitīti
valsts rezerves fondā, desmit miljoni seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti, trīsdesmit seši lati izlietojami Latvijas
bankas tieši vai no tās caur citam kredītiestādēm un saimnieciskām organizācijām 'līdz 1928. g. 31. martam lauksaimniecībai., rūpniecībai un namniecībai izsniegto aizdevumu pārvēršanai ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos caur valsts zemes
un Latvijas hipotēku banku.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie _ 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants pieņemts. — Ludzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«No šīs sumas (1. p.) astoņi miljoni seši simti trīsdesmit
pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit seši lati pārvedami valsts
zemes bankas un divi miljoni latu Latvijas; hipotēku bankas
rīcībā.»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas?

Nav.

2. pants vienbal-

sīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Likuma par lauksaimniecībai, rūpniecībai un namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgtermiņa
ķīlu zīmju aizdevumos (Lik. krāj. 1928. g. 131.) 1. un 2. pantu
izteikt Š£di:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumus pie ievada teksta neviens neceļ? Ievada teksts pieņemts.
— Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā? Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības
g a d ī j um o s. Referenti V. Rubulis un R. Dukurs. Vārds
budžeta komisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Pārgrozījums likumā
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos stāv sakarā ar to, ka šī likuma 22. panta piezīme paredzēti_ no 1928./29. budžeta gada atlikuma
lauku iedzīvotāju ārstēšanas vajadzībām divi miljoni latu. Toreiz, kad pieņēma šo piezīmi pie likuma 22. panta, bija .pare_dzēts, ka ietaupījums valsts
1928./29. budžeta gadā būs apmēram 22 miljoni latu.
Faktiski izrādījās.ka šī suma ir diezgan jūtami samazinajuses un tāpēc ari atlikums samazināts visam vajadzībām proporcionāli, protams, atņemot ari
savu daļu lauku iedzīvotāju ārstēšanai. Reizē ar to
šinī likumā paredzētā suma 2 miljoni latu bija jāsamazina uz 1 miljonu. __ Šim grozījumam pašlaik ir
tīri formāla nozīme, jo pec būtības tur nekas nav grozāms 1928./29. budžeta jgads ir izbeidzies, bet lai
^
to zināmo
nepareizību, kāda radusēs likumā sakarā
ar iepriekšējo augstāko kalkulāciju, izlabotu, tagad
Saeimai Jāliek divu miljonu latu vietā viens miljons
latu. Tā ir visa pārgrozība, kas šinī likumprojektā
paredzēta. Budžeta komisijas uzdevumā es lieku
priekšā šo pārgrozījumu pieņemt steidzamības
kārta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Rubulim.
Referents V. Rubulis: Pēc būtības šī suma lauku iedzīvotāju nodrošināšanai slimības gadījumos
likuma realizēšanai bija vajadzīga, tāpēc ari sociālās
likumdošanas komisija lika priekšā šo pārgrozījumu
noraidīt, ņemot šo sumu no citiem posteņiem: vai
no hipotēku bankas, vai dzelzceļiem, vai no citām
agrāk atvēlētām sumām. Bet tā kā 1. aprilis jaupagājis, tad tagad faktiski nav iespējams bez citu attiecīgu likumu grozījuma izlietot šo sumu: jāpagarina vēl šīs sumas izlietošanas termiņš. Pēc būtības komisija atrod, ka šī suma lauku ārstniecībai
nebūtu atņemama un komisijas uzdevumā lieku
priekšā šo likumprojektu noraidīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Nikolajam Kalniņam.
(sociāldemokrāts): No pirmā
Nik. Kalniņš
acu uzmetiena var likties, ka budžeta komisijas pārgrozījums ir jāpieņem tāpēc, ka 1928./29. budžeta
gads jau notecējis un liekas, ka nav vairāk ko darīt.
Bet, cienītie kungi, šis likumprojekts, kas iesniegts
februāra mēnesī, ir ļoti raksturīgs priekš tagadējās
valdības, kā viņa skatās uz tautas labklājību (Sauciens pa labi: «Priekš Saeimas darbības!») Ne
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Latvijas

Republikas

III

Saeimas
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priekš Saeimas darbības, bet priekš tagadējas koali-

cijas, jo, acīmredzot, tagadējā koalīcija šo likumu ta
bremzējusi, ka viņš agrāk nevarēja nākt Saeimas
dienas kārtībā, kā tikai pēc tam, kad 1928./29. budžeta gads iztecējis. Savā laikā bija paredzēta zināma suma lauku iedzīvotāju ārstēšanai, ko toreizējais ministris izkalkulēja no kreisās valdības saimniekošanas lielā atlikuma. Tagad izrādās, ka atlikuma nav, bet ir pat iztrūkums 1.000.000 latu apmērā. Tāpēc finansu ministris apturējis naudas izmaksu, uz pastāvošā likuma pamata nedod šo naudu
tautas labklājības ministrijai, bet ierosina likumprojektu, kas sankcionētu šādu finansu ministra rīcību
Vai tā nu ir, ka finansu ministrijai, ja ari atlikuma
nav, nav iespējams atrast avotus, kur šo 1.000.000
latu dabūt? Cienītie kungi, kur tad palika tā lielā
reklāma par sērkociņu aizdevumu, jo dabūja taču

veselus 30.000.000 latu.

Vai no šiem 30.000.000 la-
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šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likumprojek-

ta tekstu.
Sekretārs

J. Breikšs:

«Likuma par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības
gadījumos (lik. kr. 1928. g. 127.) 22. panta piezīmi izteikt šādi:
Piezīme. Tekošā 1928./29. gada vajadzībām, ka ari visa
likuma realizēšanai, bez budžeta kārtībā jau atvēlētiem līdzekļiem, no 1927./28. gada budžeta atlikumiem,
kuri ieskaitīti valsts (rezerves fondā, ņemams viens
miljons latu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likumprojekta teksta neviens neveļas? Pie ta deputāts
R. Dukurs iesniedzis priekšlikumu:
«Piezīmē 1. rindiņā strīpot vārdu «tekošā».»

Tas ir tīri redakcionālas dabas pārlabojums. —

Lūdzu referenta atsauksmi. Vārds budžeta komisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Man jāaizrāda tomēr, ka
vārds «tekošā» šinī tekstā ir lieks, jo toreiz, kad pieņēma likumu, bija. runa par 1928./29. gadu, bet tagad
budžeta komisijā viņš acīmredzot vienkārši aiz pārskatīšanās tā palicis; te varētu vienkārši palikt
«1928./29. gada» .
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Rubulim.
Referents V. Rubulis: Es domāju, ka šo pārlabojumu var pieņemt, jo tad, kad komisija par šo likumu sprieda, tas bija 1928. gadā, bet tagad vārds
«tekošā» vairs šī likuma tekstā nebūtu vajadzīgs.
(V. Bastjānis no vietas: «Koalicijā nogulējusi!») Nē,

tu nevar atlicināt 1.000.000 tautas labklājībai. Acīmredzot iztrūkumu vajadzēja paņemt no ārējā aizņēmuma un pielikt tur, kur tas nepieciešami vajadzīgs.
Redziet,Brieža kungs saka, ka vajaga pildīt likumus. Nu, kāpēc tad jūs nepildāt tos likumus, cienītā
kotlicija. (A. Brieža starpsauciens.) Likumā ir nosacīts, ka miljons latu jādod tautas labklājībai. (A.Brieža starpsauciens.) Acīmredzot Jūs ari apdrošināšanas likumu nepazīstat, lai gan sēžat pirmā apdrošināšanas sabiedrībā. {A. Brieža starpsauciens.)
Jūs redzat, ka tagadējā koalicijā neatrod par vajadzīgu pildīt šo tautas labklājības svarīgo likumu.
Tie 30.000.000 latu, ko valdība saņēma par zvieopozīcija nogulējusi.
dru spičkām, jau ir pagalam. Tie ir iztērēti, paliPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nokuši pāri vēl kādi 3.000.000 latu. Un ja ar šādu viebalsošanā deputāta Dukura priekšlikums. —
glu roku šie miljoni iztērēti un, acīmredzot, viņi gā«Piezīmes 1. rindiņā strīpot vārdu «tekošā».
juši pa tādiem ceļiem, kas svētību nenesīs. Viņi
gājuši sēklas iepirkšanai un citām lietām._ Bet mes
Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu?
katru dienu lasām laikrakstos, kur aizgājusi seklu Iebildumu nav. Šis priekšlikums pieņemts. — Nonauda. Laucinieki atteicas ņemt sēklu pretim tapec, balsošanā nāk likumprojekta teksts pārlabotā veidā.
ka tā ir nederīga. Acīmredzot par tiem 30.000.000 Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likumprojekta teksta
latu, kas tā izsaimniekoti, rudeni tās ražas nebūs un pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atne tikai, kā nebūs izpildīts iedzīvotāju ārstēšanas turas? Nav. Likumprojekta teksts pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums
likums, bet ari visi atlikumi būs izsaimniekoti un tad
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
nu redzēsim, ko darīsim rudenī. Tāpēc,_jaari tagapieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
dējā valdība un budžeta komisijas vairākums pieir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu
kritis finansu ministra rīcībai un liek priekšā ar mipacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likuma
nēto likumprojektu sankcionēt šādu rīcību, tad tomēr mana frakcija nevar piekrist šādai sankcijai un pieņemšanu visumā nodotas 43 balsis, pret — 21
tāpēc balsos par sociālās likumdošanas komisijas balss. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas
komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
variantu, t. i. noraidīt budžeta komisijas priekšlikumu.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi
likumā
par
tirdzniecībasPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairūpniecības
skaitīšanu
1929. gadā. Rerāk nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentiem.
ferents V. Vestermanis. Lūdzu sniegt ziņojumu.
Referenti vārdu nevēlas. — Likšu uz balsošanu pāreju uz pantu lasīšanu. Ja pāreju uz pantu lasīšanu Vārds referentam Vestermanim.
pieņems, tad atkritīs sociālās likumdošanas komisiReferents V. Vestermanis: Augstais
nams!
jas priekšlikums — pārgrozījumu likumā par lauku
1928. gada 1. jūnijā Saeima pieņēma likumu par
iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos notirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1929. gadā. Valraidīt. Lieku uz balsošanu pāreju uz_ pantu lasīdība, ņemot vērā valsts saimniecisko stāvokli šinī
šanu.Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pangadā, nāca ar priekšlikumu atlikt šo skaitīšanu uz
tu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
1935. gadu. Tirdzniecības-rūpniecības komisija, skapāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tot cauri šo priekšlikumu, piekrita, ka šogad izdarīt
tos, kas atturas. — Tādu nav. Par pāreju uz panskaitīšanu nebūtu vēlams un ari iespējams, jo šī gatu lasīšanu nodotas 49 balsis, pret — 22 balsis. Pāda budžetā nav paredzēti līdzekļi šai skaitīšanai.
reja uz pantu lasīšanu pieņemta. Līdz ar to atkrīt
Tomēr komisija bija tanīs domās, ka varētu šo skaisociālās likumdošanas komisijas priekšlikums.—Lūtīšanu izdarit 1932. gadā. Man jāaizrāda uz to, ka
dzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
statistiskā pārvalde piekrita tam, ka šī skaitīšana
būtu
izdarāma 1932.gadā. Tāpēc komisijas vārdā
Sekretārs J. Breikšs:
lūdzu pieņemt šos pārgrozījumus steidzamības kār«Pārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju nodrošitībā.
nāšanu slimības gadījumos.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsrakPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek prieksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošanā.
ša steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņem-
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Steidzamība vienbalsīgi

pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi likumā par tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1929. gadā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«1928. gada 1. jūnija likumā par tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1929. gadā (lik. kr. 1928. g. 110.) izdarīt sekojošus pārgrozījumus:
Virsrakstā vārdus «1929. gadā» un 1. pantā vārdus
«1929. g. jūlijā» atvietot ar vārdiem «1932. gadā».»

Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Vārdu neviens ne-

vēlas? Likuma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma teksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Pārejam uz 10. dienas kārtības punktu — pārpar
grozījumi
eksportējalikumā

mās

gaļas un
tās
pārstrādājumu
Referents H. Dzelzītis. Vārds refekontroli.
rentam.
Referents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu
kungi! Pie likuma par eksportējamās ga.ļas un tās
pārstrādājumu kontroli izdoti divi papildinājumi un
pārgrozījumi. Viens izdots 1927. gadā un otrs —
1928. gadā. Papildinājumi izdoti satversmes 81. panta kārtībā. Pirmais no viņiem zīmējas uz 1. panta
piezīmi, kur pasažieriem un tāpat kuģu ļaudim atļauts izvest savām vajadzībām zināmu daudzumu
gaļas bez kontroles.
Otrais pārlabojums izdots
1928. gadā un attiecas uz šī likuma 2., 4., 5., 6. un 8.
pantiem. Šis pārgrozījums ir vairāk redakcionālas
dabas, jo paredzēts lauksaimniecības departamentu
atvietot ar veterinarvaldi, bet 12. panta beigās vārdu «izdod iekšlietu ministris saziņā ar zemkopības
ministri» vietā sacīt «izdod zemkopības ministris».
Tirdzniecības-rūpniecības komisijas uzdevumā es lūdzu pieņemt šos pārgrozījumus. Es gribētu vēl lūgt
pie šī likumprojekta steidzamību, tāpēc ka nekādas
domstarpības komisijā viņš neizsauca. Komisijas
vārdā nē, bet personīgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas

debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas?

Nav.

Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsī-

gi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi likumā par eksportējamās gaļas un tās
pārstrādājumu kontroli.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu_pret virsrakstu nav? Virsraksts pieņemts. — Ludzu nolasīt I nodalījumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā par eksportējamās gaļas un tās pārstrādājumu
kontroli (lik. kr. 1924. g. 86.) 1. panta piezīmi izteikt šādi:
Piezīme. Šī panta noteikums neattiecas uz to gaļu un
tās pārstrādājumiem: a) kurus pasažieri _ vai kuģa
personāls ņem sev līdzi savām vajadzībām noteikto
normu apmēirā, b) kurus iedzīvotāji pārsūta pasta
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sūtījumos svarā līdz 7 kg, un c) kurus ražo 15 km
platā pierobežas joslā un izved viņu iražotaji.»

Priekšsēdētājs?. Kalniņš:

Vārdu pie 1 nodalī-

juma neviens nevēlas? I nodalījums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I
nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt II
nodalījumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tā paša likuma 2., 4., 5., 6. un 8. pantā aizrādījumus uz
lauksaimniecības departamentu atvietot ar aizrādījumu uz veterinarvaldi, bet 12. panta beigās vārdu «izdod iekšlietu ministris, saziņā air zemkopības ministri» vietā sacīt: «izdod zemkopības ministris.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie II nodalījuma neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk Ii nodalījums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II
nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Atvietoti: 1927. g. 26. aprīļa (lik. kr. 77.) un 1928. g.
12. jūlija (lik. kr. 165.) pārgrozījumi likuma par eksportējamas
gaļas un tās pārstrādājumu kontroli.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie noslēguma
teksta neviens nevēlas? Noslēguma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos,kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visumā 2. lasījumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā
2. lasījumā. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.

Likums visumā 2. lasījumā vienbalsīgi pieņemts. —
3. lasījums būs 14. maijā.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par
eksporta
sviesta
kontroli
un
izvešanu uz ārzemēm. Referents H. Dzel-

zītis. Vārds referentam.

Referents H. Dzelzītis: Godātie deputātu kungi!
Likums par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz
ārzemēm pirmo reizi izdots 1923. gadā, pēc tam
papildināts 1924. gadā un beidzot satversmes 81.
panta kārtībā izdoti papildinājumi 1927. un 1928.
gada. Apspriežot šos pēdējos pārgrozījumus tirdzniecības un rūpniecības komisijā, pēdējā nāca pie
slēdziena, ka izdarāmi vēl daži labojumi un tā kā
likums nav garš, tad iznāktu pie katra panta pārlabojums. Komisija tāpēc vienojās apvienot visus pārgrozījumus, pārstrādājot likumu tādā veidā, ka 10
pantu vietā iznāk 11. Galvenie pārgrozījumi, salīdzinot ar iepriekšējiem likumiem, attiecas, pirmkārt uz 1. pantu, kurā paredzēti zināmi atvieglojumi
kuģu personālam un pasažieriem, atļaujot viņiem
ņemt līdz savām vajadzībām 5 kg sviesta uz personas.
Otrs pārlabojums attiecas uz sviesta kontroles
laboratorijas darbību, ka tai uzdots ne tikai sekot
eksportējamā sviesta labumam, bet ari atrast trūkumus, kādi pastāv sviesta ražošanā atsevišķas moderniecībās.
Nākošais pārlabojums ir tāds, ka kontroles izdevumus, zīmējoties uz pārbaudi un laboratoriju,
sedz valsts budžeta kārtībā.
Beidzamais, svarīgākais pārlabojums ir 8. pantā,
paredzot, ka organizācijām un firmām, kas grib nodarboties ar sviesta eksportu, jāreģistrējas zemkopības ministrijā. Līdšinējā likumā bija tā, ka eksportieriem vajadzēja dabūt pilnvaru no moderniecībām. Tagad katrai organizācijai un privātai personai būs tiesība nodarboties ar eksportu. Tomēr ir
noteikts kvantums, un proti, 50.000 kilogramu gadā,
kas attiecīgai personai vai firmai jāizved, lai ta
skaitītos par eksportieru.
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Šis likums regulē tādu mūsu valsts saimniecī-

bas nozari, kam ir ļoti liela nozīme, kas ieņem svarīgu posteni mūsu izvedumu bilancē. Pie šī likuma
izvešanas strādājušas gan organizācijas, gan moderniecības, gan privātpersonas. Sviesta izvedumi mūsu
izvedumu budžetā iztaisa 11%, vai, skaitļos rēķinot,
vairakpar 52.000.000 latu. Lai šo nozari vēl vairāk
veicinātu, tad ari sviesta kontrolei jābūt elastīgai,
un šie pārgrozījumi tādi ari ir domāti no tirdzniecības un rūpniecības komisijas.
Tirdzniecības un rūpniecības komisijas uzdevumā lūdzu pieņemt šo likumprojektu un pieņemt to
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niecības lietpratējiem. Sviesta brāķerus un arbitrāžas komitejas locekļus apstiprina amatos zemkopības ministris. Sviesta kontiroles darbiniekus var pieņemt uz brīva līguma pamata. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? 4. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. — 5. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Uz laboratorijas analizēs un brāķeru novērtējuma pamata sviestu šķiro 3 kategorijās. 3. kategorijas sviestu uz
ārzemēm neizlaiž.»

steidzamības kārtībā.
Šis likumprojekts bija ari lauksaimniecības komisijas apspriešanā un šīs komisijas vārdā varu to
pašu teikt, ko teicu kā tirdzniecības un rūpniecības
komisijas referents.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošana steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalso-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu

šanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju un pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
6. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 7. pants.
Sekretārs J. Breikšs:

virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Likums par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz
ārzemēm.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā.Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1.
pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«No Latvijas uz ārzemēm eksportējamais sviests obligatoriski kontrolējams, pārbaudot sviesta dabīgumu, izturību,
pasterizaciju, labumu un ūdenssaturu.
Piezīme
1. Eksportējamā sviesta ūdenssaturs nedrīkst
būt augstāks par 16 .piroc.
Piezīme 2. Sviests, ko pasažieri un kuģu personāls ņem
līdz savām vajadzībām līdz 5 kilogramiem uz personas, izlaižams uz ārzemēm bez kontroles. Tāpat bez
kontroles uz ārzemēm izlaižams sviests pasta paciņās
līdz 5 kilogiramiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav.

Kas atturas?

Nav.

1. pants vienbalsīgi pie-

ņemts. —Vai augstais nams nevēlas, lai pantus nolasītu?

(Saucieni no vietām: «Lūdzam nolasīt!»)

Vēlas nolasīšanu. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
ja.»

«Eksporta sviesta kontroli pārzin zemkopības ministri-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Eksporta sviesta kontrolei nepieciešamās analizēs izdara laboratorijas, kuras ierīko un uztur zemkopības ministrija.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? 3. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. — 4. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sviesta labumu novērtē zvērināti sviesta brāķeri.
Strīdus stairp sviesta brāķeriem un eksportieriem galīgi izšķir
arbitrāžas komiteja, kura sastāv no 3—5 locekļiem piensaim-

nav. Kas atturas? Nav.
ņemts. — 6. pants.
Sekretārs J. Breikšs:

5. pants vienbalsīgi pie-

«Sviestu izlaiž uz ārzemēm tikai ar noteiktām kontroles
markām partijās ne mazākās par 500 kilogramu.»
Piezīme.
Parauģsūtījumi pielaižami, ar katrreizēju atļauju, ari mazākās partijās.»

«Visas pienotavas, kas vēlas ražot sviestu eksportam,
reģistrējas zemkopības ministrijā.
Ja eksporta sviesta kon-

trole, uz laboratorijas datu pamata, konstatē trūkumus vai
ļaunprātību pie sviesta izgatavošanas, tad eksporta sviesta
kontiplei tiesība pārbaudīt attiecīgo pienotavu. Reģistrētām
pienotavām, sviesta uzlabošanas nolūkā, tiesība iesūtīt eksporta
sviesta kontroles laboratorijai pārbaudīšanai siviesta paraugus un sviesta ražošanas materiālus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
7. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 7. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 8. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Organizācijām; privātām personām vaii sabiedrībām!,
kuras grib nodarboties ar sviesta eksportu, jāreģistrējas zemkopības mjnistirijiā. Eksporta tiesības nav cedējamas trešam
personām.
__
Piezīme. Eksportieri, kas izveduši gadā mazāk par
50.000 kg sviesta, zaudē eksporta tiesības.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 8. panta
neviens nevēlas? 8. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos,kas ir pret 8. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts. — 9. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sviesta kontroles izdevumi sedzami no valsts budžeta kārtībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 9. panta
neviens nevēlas? 9. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 9. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 9. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 10. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Personas, pienotavas, sviesta eksporta un transporta
organizācijas vai sabiedrības, kas pārkāpj šo likumu vai uz
tā pamata izdotos noteikumus un instrukcijas, zemkopības ministris var sodīt ar naudas sodu līdz 2.000 latiem vai ar sviesta eksporta tiesības atņemšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? 10. pants pieņemts. — 11.
pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tuvākus noteikumus un techniskas instru'kejjas par
kontroles darbību izdod zemkopības ministris.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu _ nav?
11. pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt noslēguma

tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

409

Latvijas

Republik a s

III S a e i m a s III

«Atvietoti: 1923. g. 17. februāra likums par eksporta
sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm (lik. kr. 6.) un šī likuma 1924. g. 16. apriļa (lik. kr. 65.), 1927. g. 26, apiriļa (lik.
kr. 76_.) un 1928. g. 7. augusta (lik. kr. 179.) grozījumi un papildinājumi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens neveļas? Noslēguma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu
paceltiestos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma
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attiecīgā iestāde atzinusi par vajadzīgiem vispārīgai
lietošanai. 2. pants nosaka, kas ir tā attiecīgā iestāde, kas atzīst ceļus par vajadzīgiem vispārīgai
lietošanai.
Tādā kārtā mēs pavisam atlaidām jēdzienu, ka
uz privātīpašumu tiesību pamata var noliegt ceļu
lietošanu. Atmetot šo momentu, radījām tikai vienu iezīmi, proti, ka oelš vajadzīgs vispārīgai lietošanai, ko noteic attiecīgās iestādes, kas noteiktas 2.
panta. Tāpat grozījām 4. pantu, pataisot ceļu reģistrēšanu vienkāršāku un nostādot no tās atkarībā

teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Naiv. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — nevis publisko ceļuraksturu, bet vienkārši viņu reģistrēšanu apzīmējām par publiska ceļa atzīšanas
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
sekām.
Ari bez iezīmēšanas publiskie ceļi ir tādi,
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgroja tos atzīst par vispārīgi vajadzīgiem. Iezīmēšanu
zījumi likumā par zemesceļiem. Receļu kartē atzinām par sekām no tā, ka tas ir puferents A. Bergs. Vārds referentam.
blisks ceļš, pie kam neprasījām, kā līdz šim, iezīmēReferents A. Bergs: Augsti godātie deputātu
šanu saimnieciskos plānos, bet ceļu kartē, kuru taisa
kungi! Ceļu jautājums mūsu zemē vienmēr ir bijis visai sarežģīts un grūts. Likumi, kas regulē ceļu šoseju un zemes ceļu departaments, jo iezīmēšana
saimnieciskos plānos ir sarežģīts jautājums. Ja būtu
jautājumu, priekš tam bija izkaisīti pa dažādiem atjāiezīmē atsevišķos saimnieciskos plānos, tad būtu
sevišķiem likumu krājumiem, kuri nebija lāga sajāmeklērokā šie plāni, kas atrodas katra saimnieka
skaņoti savā starpā. Daudzi no noteikumiem, kas
rokas.
bija spēkā mūsu zemē, bija tikai ģenerālgubernatora
Sakarā ar to mēs grozījām ari likuma 7. pantu,
rīkojumi un obligatoriski noteikumi.
Šinī jautākas
sadala visus ceļus 4 šķirās. iMēs grozījām nojumā valdīja liela neskaidrība. Tāpēc bija vesela
teikumus
par 4. šķiras ceļiem, par kuriem līdz šim
rinda senāta spriedumu šinī jautājumā. Ceļu jautika apzīmēti vienkāršie zemes ceļi, kas nobeidzas
tagad
ir
sarežģījies
vēl
vairāk
tātājums praktiski
pēc, ka ar agrārās reformas izvešanu radās liels vienā saimniecībā, vai kurus lieto tikai nedaudzas
saimniecības un kurus uztur šo saimniecību īpašskaits jaunsaimniecību, kam bija vajadzīgi ceļi.
nieki.
Mēs nevarējām atzīt par publiskiem ceļiem
iespējas
jaunās
pēc
dalīja
lūkoja
Mērnieki, kuri
zemi,
tādus, kas nobeidzas vienā saimniecībā. Acīmrevajadzības ievērot, iezīmējot jaunsaimniecību jaudzot, tas ir privāts ceļš, ko var lietot tikai viena
nās robežās ceļus, bet tomēr visas tās lietas bija
saimniecība. Tāpēc nebūtu pareizi šādu ceļu ieskaigrūti saskaņojamas unno faktiskās puses palika satīt publisko ceļu šķirā.
režģītākas. Ceļa jautājumu mēs esam lūkojuši noTālāks pārgrozījums likumā ir tas, ka iestādes,
kārtot ar 1925. gada likumu, kurš reģistrēts likumu
krājumā zem Nr. 26. Bet ari šis likums izrādījās kas rīkojas ar publiskiem ceļiem, pārskaita tos no
stipri nepilnīgs un jau pēc trīs gadiem velak mums vienas šķiras otrā, groza virzienus un galu galā ir
nācās 1928. gadā izdot jaunu likumu, apzīmētu mušu koncentrētas šoseju un zemes ceļu departamentā,
likumu krājumā ar Nr. 96. Tur redzam veselu rindu no otras puses ir tuvinātas pašiem ceļiem. Par
4._ šķiras ceļiem lemj vietējās pagastu pašvaldības.
jaunu vai grozītu pantu, kuru nebija trīs gadus atTa
tad iestade,_kas lemj par ceļu atvēršanu un virgada
pakaļ izdotā likumā. Tomēr ari 1928.
likums
zienu, stipra mērā tuvinājās pašiem šiem ceļiem un
jautājumu nav pietiekoši noskaidrojis un dzīve atkal radās grūtības un neskaidrības. Tas noveda pie tāda kārtā šo ceļu lietu padara vienkāršu, un tikai
tā, ka bija jādomā par jauniem pārgrozījumiem un pārsūdzības ceļā jautājumu par ceļiem var virzīt
līdz šoseju un zemes ceļu departamentam.
papildinājumiem.
Tas, augsti godātie deputātu kungi, ir galvenais
Galvenās grūtības radās ar to, ka ,_ebija_ piemērotu noteikumu definīcija par to, kas uzskatams par saturs šim likumprojektam. Komisijas vārdā lūdzu
publisku ceļu. 1925. gada likuma 2. pantsnosacīja, to pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
ka publiski ceļi ir tādi, kuri vaijadzīgi _vispārējai liedebates. Vardu neviens neveļas? — Nobalsošanā
tošanai un par tādiem atzīti no vietējam pašvaldībām un attiecīgām pašvaldības iestādēm un kurus nak pāreja uzpantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
nevar noliegt lietošanai uz privātīpašuma tiesību kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
pamata. Šis beidzamais nosacījums šinī definējumā Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien«un kurus nevar noliegt lietot uz privātīpašumu balsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta
virsrakstu.
tiesību pamata» bija tas, kas izsauca visvairāk sarežģījumu. Daudzi ceļi izrādās gan par vajadzīgiem
Sekretārs J. Breikšs:
publiskai lietošanai, tomēr cēla sūdzības zemes īpaš«Pārgrozījumi likumā par zemes ceļiem.»
nieki, pa kuru zemēm ceļi iet. Ari 1928gada liPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret virskums šos pārpratumus nenovērsa, ja izrādījās, ka
rakstu nav? Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. —
zeme, pa kuru iet ceļš, nav atsavināta, un tapec ceLudzu nolasīt 1. pantu.
ļus varēja apstrīdēt uz privātīpašuma tiesību paSekretārs J. Breikšs:
mata. Bez tam 4. pants noteic, ka visiem ceļiem
«Publiski zemes ceļi ir tādi, kurus attiecīgā ? iestāde
bija jābūt iezīmētiem saimniecību zemes plānos. Tas (2. p.) atzinusi par vajadzīgiem' vispārīgai lietošanai.»
vēl jo vairāk lietas sarežģīja. Pamatojoties uz šiem
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
diviem nosacījumiem, tiesa sāka. aizliegt ceļu lietoneviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
šanu tur, kur attiecīgās sūdzības bija ienākušas, lai pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
gan jaunsaimniecības bez šiem ceļiem iztikt nevar. nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieTā mēs esam nonākuši diezgan sarežģītā stāvoklī, ņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
kurš rada nopietnas grūtības. Novērst to, ir šo paSekretārs J. Breikšs:
pildinājumu nolūks.
«I—III šķiras ceļus (7. p.) atzīt par tādiem, tos atvērt
Šie papildinājumi vispirms skaidri definē, kas
no jauna vai slēgt un tos pārskaitīt no vienas šķiras otrā, pieir publisks ceļš. Pēc šī likumprojekta 1. panta kovietējā
krīt šoseju un zemes ceļu departamentam, izprasot
misijas definējuma publiski zemes ceļi ir tādi, kurus pagasta un apiriņķa pašvaldības atsauksmi. Grozot ceļu vir-
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zienu.' departamentam vajadzības gadījumā jāizprasa pagasta
un apriņķa pašvaldības atsauksme.
IV šķiras ceļus (7. p.) atzīt par tādiem, tos atvērt no
jauna vai slēgt un grozīt to virzienu, piekrīt vietējai pagasta
un apriņķa pašvaldībai, kuras lēmumi pārsūdzami šoseju un
zemes ceļu departamentam.»

Priekšsēdētājs P.

Kalniņš:

Vārds deputātam

Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): 2. panta beidzamais teikums: «Grozot ceļu
virzienu, departamentam vajadzības gadījumā jāizprasa pagasta un apriņķa pašvaldības atsauksme»,
pielaiž dažādus tulkojumus. Te var rasties ari
pārpratumi, sevišķi ar vārdiem «vajadzības gadījumā». Piemēram, ja šoseju un zemes ceļu departaments atzīst, ka nebūtu vajadzības, tad viņš
var ari nerēķināties ar vietējām pašvaldībām un izvest, varbūt, nelietderīgu lēmumu. Tāpēc es, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas vārdā, lūdzu
2. panta beidzamo teikumu izteikt sekošā jaunā redakcijā, kura faktiski neko negroza, bet kura šo
likumu tikai padara skaidrāku, proti, _ ceļu virzienu
grozīt departaments var tikai saziņā ar vietējām
pagastu un apriņķu pašvaldībām.
Priekšsēdētājs P.
Ulpem.

Kalniņš:

Vārds deputātam

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Jaunsaimnieku frakcija gan ir paradusi braukt vienmēr pa līkiem ceļiem Saeimā pie politisku jautājumu izlemšanas, un
liekas, ka ari zemes ceļu jautājumā viņa grib pa šiem
pašiem līkiem ceļiem braukt.
Ir skaidrs, ka _ izprasīt katrā sīkā gadījumā pagasta pašvaldības
piekrišanu jautājumos, kas attiecas _uz ceļu virziena nospraušanu, ceļus iztaisnojot, būtu par daudz
apgrūtinoši. Dažam saimniekam, varbūt, būs no
svara, lai ceļš, tāpat kā līdz šim, ietu ar līkumu gar
viņa māju, lai ceļa virziens netiktu mainīts. Ja jaunzemnieku frakcija, kā jau teicu, grib braukt pa līkiem
ceļiem (sauciens no
vietas: «Jaunzemnieku frakcija jau sen ir nomirusi!»), tad šis pārlabojums būtu vietā; bet ja grib ātrāki tikt pie mērķa,
t. i. panākt taisnus ceļus, tad jāatstāj tā redakcija,
kāda ir.
Priekšsēdētājs
Mīlbergam.

P.

Kalniņš:

Vārds deputātam

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Es tomēr savu viedokli gribu aizstāvēt, jo
visiem ļoti labi zināms, ka departaments ne visur un
ne vienmēr rēķinājās ar vietējām vajadzībām. Es
brīnos, ka Ulpes kungs, kurš pieder pie tās frakcijas,
kura vienmēr atzinusi vietējo pašvaldību tiesības,
šinī gadījumā negrib rēķināties ar vietējām pašvaldībām. Te nav runa par vienu cilvēku, bet gan par
lietderību, ko atzinusi pagastu vai apriņķu pašvaldība. Tāpēc es savu priekšlikumu uzturu spēka.
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šiem iemesliem komisija, apspriežot šo priekšlikumu,
viņam nepiekrita. Tadeļ es lūdzu atstāt viņu bez
ievērības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta deputāts G. Mīlbergs iesniedzis priekšlikumu:
«2. panta pēdējo teikumu strīpot un izteikt sekojošā
jaunā redakcijā:
«Ceļu virzienu grozīt departaments var tikai saziņā ar
vietējām pagastu un apriņķu pašvaldībām. »—»

Vispirms likšu uz balsošanu šo priekšlikumu.
Referents izsacījās pret to. Lūdzu pacelties tos, kas
Par šo
ir par deputāta Mīlberga priekšlikumu.
priekšlikumu nodotas tikai 3 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Priekšlikums noraidits._ — Nobalsošanā nāk 2. pants komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos, kas irpret 2. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
pants komisijas redakcija vienbalsīgi pieņemts. —
4. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Publiskie celi reģistrējami šoseju un zemes ceļu departamentā, iezīmējot tos ceļu kartē.»

Priekšsēdētājs P.
Šternam.

Kalniņš:

Vārds deputātam

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce. Man pašvaldības komisijas uzdevuma jāiesniedz pārlabojums 4. pantā. Pašvaldības komisija atzina, ka šī panta noteikumi tāda redakcija,
kāda šeit likta priekšā, varētu radīt sarežģījumus
un ka šoseju un zemes ceļu departaments nepaspēs
darbus veikt. 4. pants skan: «Publiskie ceļi reģistrējami šoseju un zemes ceļu departamenta, iezīmējot tos ceļu kartē.» Šeit domāts, ka tie reģistrējami, tūlīt iezīmējot ceļukartē. Šoseju un zemes
ceļu departamenta pārstāvis izteicas, ka_ katrreiz
tas tūlīt nebūšot iespējams. Lai šo_ iespēju rastu,
man pašvaldības komisijas uzdevuma jāliek priekša
4. pantu pieņemt šādā redakcijā: «Publiskie ceļi reģistrējami šoseju un zemes ceļu departamenta un
Vārda «iezīmējot» vieta
iezīmējami ceļu kartē.»
liekams «iezīmējami». Ar to būtu panākts, ka šie
ceļi jāiezīmē nevis tūlīt, bet pēc iespējas. Tāds ir
pašvaldības komisijas vienbalsīgs lēmums un es lūdzu augsto namu to pieņemt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates par 4. pantu izbeigtas.
Vārds referentam.

Referents A. Bergs: Komisija apsprieda Šterna
kunga iesniegto priekšlikumu, bet _ nevarēja tam piekrist aiz tā iemesla, ka reģistrēšana jāpadara iespējami vienkāršāka. Reģistrējot ceļus, tie nav jāieraksta saimniecības plānos. Ja tas būtu jādara, tad
reģistrēšana būtu sarežģītāka un to tik ātri nevarētu veikt. Iezīmējot ceļu kartē, reģistrēšana ir
vienkārša. Komisija taisni uzskata par savu noVārdu vairāk nePriekšsēdētājs P. Kalniņš:
.
par
pantu
izbeigtas
pelnu
to, ka 4. pantā noteikti pateikusi, iekš kam pa2.
viens nevēlas? Debates
stāv ceļu reģistrācija. Tā pastāv iekš tam, ka attieVārds referentam.
cīgo ceļu iezīmē ceļu kartē. Tiklīdz šis moments ir
Referents A. Bergs: Komisija izteicās pret Mīlfiksēts, tiklīdz ceļš ir iezīmēts kartē, viņš ir puberga kunga pārlabojumu nevis tāpēc, ka viņa vē- ; blisks ceļš. Šterna kunga pārlabojums to nenoteic,
lētos ignorēt vietējās pašvaldības, kūjas atsauksm i Komisijas redakcijā šis moments ir noteikts. Viņš
tā kā tā pieprasīs, bet gan tāpēc, kā neatrada pai
paliktu neskaidrāks ar pārlabojumu, kādu Šterna
iespējamu šādu obligatorisku noteikumu. Pēc bū ; kungs ienesa. Es tam izsakos pret.
tības ceļu virziena grozījumi ļoti bieži pastāv ļot
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 4. panta depumazos, sīkos grozījumos. Sarakstīties katru reiz 1 tats J. Šterns pašvaldības komisijas uzdevumā iear visiem ieinteresētiem pagastiem un ne tik viei 1 sniedzis priekšlikumu:
ievākt viņu atsauksmes, bet dabūt ari viņu piekri
«4. pantu izteikt šādi:
sanu, tā būtu procedūra, kura ceļu iztaisnošanu ne
«Publiskie ceļi reģistrējami šoseju un zemes ceļu desamērīgi novilcinātu un bieži vien apgrūtinātu. Ai: Z parlamentā un iezīmējami ceļu kartē.» — »
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Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta Šterna priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret — 40 balsis, atturējušos nav.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 4. pants
komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
4. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 4. pants komisijas redakcijā
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 7. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«7
IV šķiras celi: vienkāršie zemes celi, kurus lietp
nedaudzas saimniecības un kurus jāuztur pēdējām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Šternam.

Vārds

deputātam

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulcē! Šim 7. pantam ir sevišķi svarīga nozīme, jo
līdz šim pēc likuma pārgrozījumiem, kas mums stājās no 1. apriļa spēkā, tagad uz IV šķiras ceļiem ir tiesības saņemt būvkokus par velti._ Tai pat laikāJV šķiras ceļi uzraugāmi pagastu valdēm. Tagad pec juridiskās komisijas priekšā celtā projekta no IV šķiras izslēgti ārā tie ceļi, kuri beidzas vienā saimniecībā. Tagad šeit ar šī projekta pieņemšanu, kurš ir
mūsu priekšā, pārgrozības nāk tādējādas, ka saimniecības, kuru ceļi izbeidzas vienā saimniecībā, dabūs zināmu brīvību, jo te nebūs vairs nekāda uzraudzība. Pats īpašnieks varēs vai nu Jabot vai nelabot šos ceļus, varēs darīt kā viņš vēlas. Varbūt
no vienas puses ir pareizi, ka īpašniekam uz_ savas
zemes dodam brīvību, bet no otras_ puses jāatzīst,
ka tāda liela brīvība vairs nav iespējama, jo viena
saimniecība ar otru tagad ir saistītas; piemēram,
pienu uz kopmoderniecību ved kopīgi, tāpat rudeņos kuļmašīnu lieto vairākas saimniecības kopīgi
un tāpēc ari vairākām saimniecībām jālieto kopīgi
ceļi. Saprotams, ka ari pārējie pilsoņi ir ieinteresēti, lai ceļš, kas atrodas vienā saimniecība, bet tiek
kopīgi lietots, tiktu uzturēts labā kārtībā un būtu
padots uzraudzībai. Kā es aizrādīju, līdz šim tādus ceļus pārraudzīja pagastu valdes. Uz priekšu
tas vairs nebūs. Tas būtu no vienas puses.
No otras puses, ja mēs pieņemsim juridiskās komisijas likumprojektu, kas izslēdz ceļus, kas nobeidzas vienā saimniecībā no šķiru ceļiem, tad šis
saimniecības zaudēs ari tās tiesības, kādas acumirkli
viņām ir. Šīs saimniecības uz priekšu vairs nevarēs dabūt tiltu kokus par velti. Tādā kārtā, dažas
jaunsaimniecības var nonākt ļoti grūta stāvoklī.
Nesaņemdamas no valdības būvmateriālu tiltiem
par velti, var iznākt, ka tās nav spējīgas uzturēt tiltus, jo vairākas saimniecības, kas atrodas tālu no
lielākiem ceļiem, spiestas vienas pašas uzturēt lielākus tiltus.
Tāpēc, pārrunājot šo jautājumu pašvaldībaskomisijā, pašvaldības komisija ar lielu balsu vairākumu nolēma, ka mums jāiesniedz pārlabojums un 7.
pants jāizsaka sekojoši: «4. šķiras ceļi — vienkārši
zemes ceļi, kuri nobeidzas vienā saimniecība, vai
kurus lieto tikai nedaudzas saimniecības un kurus
uztur šīs saimniecības.» Te no jauna ielikti vardi
«kuri nobeidzas vienā saimniecībā». Ar šiem vārdiem visi tie ceļi. kas nobeidzas vienā saimniecībā,
tiktu ieskaitīti 4. šķiras ceļos. Līdz ar to šīm saimniecībām būtu tiesības saņemt tiltu kokus. Ja mēs
šopriekšlikumu nepieņemsim, tad stāvoklis, ka daudzām jaunsaimniecībām, tā ari vecsaimniecībām, būs
loti _ bēdīgs, jo viņas daudzreiz nebūs spējīgas uzturēt kārtībā uz ceļa atrodošos tiltus.
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Pašvaldības komisijas vārda lūdzu šo svarīgo
priekšlikumu pieņemt.
Priekšsēdētājs
Mīlbergam.

P. Kalniņš:

Vārds deputātam

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Katram zināms, ka jaun-

saimniecības daudzās vietās ierīkotas purvājos, uz
nekultivētas zemes, no kurām līdz'tuvākam ceļam
gandrīz
iespējams nokļūt. _ Apnemaz
nav
jautājaties šoseju un zemes ceļu departamentatad
jūs dzirdēsat, cik tur iesniegts lūgumu,_ lai novērstu
šīs nevēlamās parādības. Tad jūs redzēsat, cik liela
mērā šo iestādi apgrūtina ar lūgumiem dēļ ceļu ierīkošanas, jo citādi, kā jau' teicu, jaunsaimnieki nevar izbraukt uz ceļa. Ceļi ir gan atzīmēti plānos,
bet tos nelieto, jo bieži vien tie iet pār grāvjiem
u. t. t. un tur ir vajadzīgi tilti, bet to nav.
Nesen atpakaļ mēs pieņēmām likumu, kur bij
paredzētas zināmās sumas sabiedriskiem darbiem,
gan ceļu labošanai, gan ari mežu darbiem. Lai varētu nākt pretim jaunsaimniekiem uz nekultivētas
zemes, kam nav nekādas citas izejas, ka jābrauc ar
aeroplanu, lai tiktu laukā, tad jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija liek priekšā pie 7. panta jaunu
piezīmi: «Jaunie IV šķiras zemes ceļi, kas apkalpo
vairākas saimniecības, ierīkojami uz valsts rēķina.»
Tos ceļus varētu ierīkot uz valsts rēķina, bet viņu
uzturēšanu uzlikt vietējiem iedzīvotājiem, jo no
jauna ierīkot šos ceļus 3—4 kilometru garumā jaunsaimnieki nav spējīgi. Valstij jānāk jaunsaimniekiem pretim. Te mēs varam rīkot sabiedriskos darbus un nodarbināt ari bezdarbniekus uz laukiem.
Tā būs panākta lietderība un tas ir ari nepieciešami
no valsts viedokļa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates par 7. pantu izbeigtas.

Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Šterna kunga pārlabojums iziet uz to, lai atjaunotu veco tekstu, t. i. tagadējo tekstu, 7. panta 4. punktā iespraužot vārdus
«kuri nobeidzas vienā saimniecībā», t. i. ceļi, kuri
nobeidzas vienā saimniecībā un tālāk neiet, būtu uzskatāmi par publiskiem ceļiem. Komisija apsprieda
šo pārlabojumu, bet nekādā gadījumā nevarēja nākt
pie atziņas, ka par publiskiem būtu uzskatāmi ceļi,
kas beidzas vienā saimniecībā. Tie ir ceļi, kurus
lieto viens saimnieks, un tāpēc uzskatīt viņus par
publiskiem, nebūtu pareizi. Ir pareizs Šterna kunga
aizrādījums, ka ar to saimnieki zaudē tiesības saņemt būvkokus tiltiņu būvēšanai šais ceļos, bet šo
jautājumu varētu nokārtot citā ceļā, varbūt tā, ka
izsniedz būvkokus ari privātiem tiltiem. Otrkārt,
jautājumu varētu nokārtot tā, ja tiešām šīm saimniecībām tilts un ceļš ir ļoti vajadzīgi, ka pagasts, kura
kompetencē tagad ir IV šķiras ceļi, varētu ari šādus ceļus pasludināt par IV šķiras ceļiem. Ja pagasts būtu ar mieru to darīt, tad saimnieks varētu
saņemt būvkokus. Ar vārdu sakot, man jāizsakās
pret Šterna kunga pārlabojumu.

Mīlberga kungs liek priekšā piezīmi 7. pantam
ar tādu saturu, ka jauni IV šķiras zemes ceļi, kas
apkalpo vairākas saimniecības, ierīkojami uz valsts
rēķina. Šis jautājums tādā formulējumā komisijā
nav nācis priekšā, bet pēc komisijas apspriedes gaitas es varu paziņot, ka komisija tādam pārlabojumam nevarētu piekrist, jo visus IV šķiras ceļus ierīkot no jauna uz valsts rēķina, prasītu izdevumus,
kādi nav veicami. Un ja pagasti viņus negrib ierīkot, tad, acīmredzot, tie nevar būt tādi ceļi, kuri
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būtu izsaukti no lielas vajadzības. Komisijas vārda
man jāizsakās ari pret šo pārlabojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Pie 7. panta iesniegti divi priekšlikumi. Vienu priekšlikumu iesniedzis deputāts J. Šterns — pašvaldības komisijas uzdevumā:
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Mīlberga priekšlikums pieņemts.-— Nobalsošanā nāk
7. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas

ir pret 7. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 7. pants pārlabotā veidā

līdz ar piezīmi vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā ?
nāk I nodalījuma ievada teksts.
(Likuma par zemes ceļiem (lik. kr. 1925. g. 26. un 1928. g.
96.) 1„ 2„ 4. p. un 7. p. IV daļu izteikt šādi:)

«7. pantu izteikt šādi:
«4. šķiras ceļi — vienkārši zemes ceļi, kuri nobeidzas
vienā saimniecībā, vai kurus lieto tikai nedaudzas saimniecības
un kuri pieder šīm saimniecībām.» — »

Otru priekšlikumu iesniedzis deputāts G. Mīlbergs:

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt II nodalījuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«7. pantam pievienot sekojošu piezīmi:
«Piezīme. Jauni. 4. šķiras zemes ceļi., kas apkalpo vairākas saimniecības, ierīkojami uz valsts rēķina.» — »

Referents izsacījās pret abiem šiem priekšlikumiem. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta
Šterna pašvaldības komisijas vārdā iesniegto priekšlikumu — atvietot 7. pantu ar jaunuJekstu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Šterna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Šterna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Šterna priekš-

likumu nodotas 37 balsis, pret — 1 balss, atturējušies 27. Šis priekšlikums pieņemts. Komisijas teksts
atkrīt. — Tagad nāk nobalsošanā deputāta Mīlberga priekšlikums — pievienot 7. pantam piezīmi, ko
jau nolasīju. Referents izsacījās ari pret to. Lieku
uz balsošanu deputāta Mīlberga priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Mīlberga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Mīlberga priekšlikumu. Tādu nav. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Mīlberga priekšlikumu nodotas 47 balsis, pret to nav
nodota neviena balss, atturējušies 28. Ari deputāta

«Tā paša likuma 8. pantu atcelt.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk II nodalījuma teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 11 nodalījuma teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II nodalījuma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā 2. lasījumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījumā
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
2. lasījumā visumā vienbalsīgi pieņemts. — 3. lasījums būs 14. maijā.

Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
nav?

Iebildumu

Pieņemts.

Zemnieku savienība liek priekšā sociālās likumdošanas komisijā deputāta J. Ērgļa vietā ievēlēt deputātu J. Birznieku. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Nākošā, svinīgā, sēde būs rīt pīkst. 12
dienā. Darba sēde būs piektdien, 3. maijā, pīkst.
10 no rīta.

Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.20 vakarā.)
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13.
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1929. gada

1. maija

418

kas un sēklas labības imports un valūtas aizplūdums. Sakarā ar neražu ari lopbarības trūkums ir liels un draud izpostīt mūsu jau labi
atzēlušo lopkopību. Mājlopu samazināšanās bija
novērojama jau pagājušā rudenī.

III sesijas 13. (svinīga) sēde 1929. g. 1. maijā.
(Atklāta pīkst. 12 dienā.)

raža un ar to saistītie lielie zaudējumi lauksaimniecībā atsaucas nelabvēlīgi ari tirdzniecībā un

Saturs.

1. Saeimas priekšsēdētāja svinīga runa
2. Sēdes slēgšana

Priekšsēdētājs

417
420

P. Kalniņš: Svinīgā sēde

atklāta.
Godātie deputāti, godātie viesi! Pēc tam,
kad latvju tauta varonīgās cīņās bija nokratīsvešu varu jūgu un kopā ar drošsirdīgo
armiju atbrīvojusi savu zemi, pirms 9 gadiem
sapulcējās šeit vēsturiskā 1. maija dienā pirmie
vēlētie Latvijas tautas pārstāvji, lai pārņemtu
Tautas Padomes pilnvaras un stātos pie valsts
satversmes izstrādāšanas. Atbrīvotās tautas sajūsma toreiz bija nedalīta, un tautas ievēlētie veiIzstrādāja
ca samērā neilgā laikā lielu darbu.
lika
pamatus
mūsu
agrārai
revalsts satversmi,
formai un sociālai likumdošanai. Ari daudzos
citos jautājumos Satversmes Sapulce centās izteikt
Valsts
tautas gribu un ietvert viņu likumos.
demokrātiska
republika.
veidojās kā
Diemžēl, man šodien jāsaka, ka pašreizējā
svētku brīdī nevalda zemē gluži tāda noskaņa
Pilsētās un uz laukiem
kā pirms 9 gadiem.
sastopamas šodien daudzas drūmas sejas, kurās
lasāmas pēdējā gadā pārciestās grūtības un dažādās likstas. Atskan vienā otrā vietā ari balsis, kas dara atbildīgu par šīm likstām mūsu
Bet
satversmi un mūsu demokrātisko iekārtu.
greizi būtu censties mūsu valsts satversmi pieskaņot ikreizējiem dabas untumiem un viena
jusi

otra cilvēka iegribai.

Nav noliedzams, turpretim, ka mums aiz
muguras ir viens no grūtākiem gadiem, kādu
pārdzīvojusi Latvijas tauta savas neatkarīgās
republikas pastāvēšanas laikā. Jau 1927. gads
bija neizdevīgs lauksaimniekiem, bet pagājušā gada vasaras plūdi, aukstā vasara un
rudens neraža atnesuši zaudējumus, kurus pilnos apmēros nav iespējams noteikt pat vēl tagad,
jo nelabvēlīgo dabas apstākļu sekas būs sajūtamas daudzās nozarēs vēl tekošā un ari nākošā gadā. Pēc oficiālām ziņām 98.644 saimniecības ir cietušas vairāk par 25°/«, un lauksaimnieku zaudējumi aprēķināti uz 118.000.000 latu.
Samazinājusies sējumu platība, bet jo strauji
kritusi caurmēra raža. Miežu un zirņu saņemts,
salīdzinot pat ar neizdevīgā 1927. gada ražu,
par 45°/o mazāk un kartupeļu pat par 56°/° mazāk nekā iepriekšējā gadā. Līdz ar to pieauga
pagājušā gadā un turpinās augt vēl šogad pārtiKrājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

Agrārā valstī, kāda ir Latvija, lauksaimniecības neveiksmes atstāj arvien lielu iespaidu
uz visām citām tautsaimniecības nozarēm. Ne-

Kādu ainu rāda šīs nozares pagājušā gadā? Lai gan koku un sviesta eksports
pagājušā gadā pārsniedza iepriekšējā gada normas, tad tomēr arvien straujāk pieaugošais pārtikas produktu imports lielā mērā pasliktināja

rūpniecībā.

Visos pēcmūsu ārējās tirdzniecības bilanci.
kara gados tā bija pasiva un sasniedza savu
augstāko pakāpi 1925. gadā ar lul.000.000

latu lielu iztrūkumu. Pēc tam tā gadu no gada
samazinājās un uzrādīja pagājušā gada pirmā
pusē tik 9.500.000 latu lielu

iztrūkumu.

Bija

cerības drīz nokļūt pie aktivas ārējās tirdzniecības bilances, bet šīs cerības izgaisināja
neraža, un bilances pasivitāte pieauga līdz
40.000.000 latu gada beigās.
Tāpat ari iekšējā tirdzniecībā gada beiCenas sevišķi
gās sāka sajust neražas sekas.
pieauga
dzīves dārcēlās pārtikas produktiem,
dzība, un reizē ar to samazinājās iedzīvotāju
pirkšanas spējas, un līdztekus apklusa daudzos
Sakarā ar saimnieciveikalos agrākā rosība.
maksāšanas
grūtības, un
skām grūtībām pieauga
daudzus
īstermiņa kredītus pārvērst
valstij nācās
par ilgtermiņa aizdevumiem, un daudzām kredītiestādēm nācās pagarināt aizdevumu nomaksas
termiņus. Nenomaksāto nodokļu suma pagājušā gadā pieauga no 17 uz 30.000.000 latu, un,
nelūkojot uz maksājumu atlikšanu, kreditu palētināšanu un jaunu kreditu piegādāšanu, dažāda
veida uzņēmumi bankrotēja un nekustamu īpaSakarā ar to
šumu ūtrupju skaits dubultojās.
maizes
palikušo
skaits
bez
darba
un
pieauga
un
gada
nevien pilsētās, bet ari uz laukiem,
beigās tas jau divkārt pārsniedza pagājušā gada
Valdībai un Saeimai vajadzēja meklēt
skaitli.
līdzekļus un sniegt palīdzīgu roku tiklab no neražas cietušiem lauksaimniekiem, kā ari grūtībās
iestigušiem rūpniekiem un bez darba palikušiem
Zemes saimnieciskās grūtības
strādniekiem.
atspoguļojās it dabiski Saeimas darbībā.
Jaunievēlētai Saeimai nācās pieņemt papildu budžetu 1928./29. gadā, kas palielināja pagājušā gada budžetu par 43.500.000 latu, pie
kam vienu daļu no jaunajiemizdevumiem sedza
ar rudenī noslēgto pirmo valsts ārējo aizņēmumu. Papildu budžetam sekoja likums par sēklas
iegādāšanu lauksaimnieku vajadzībām, likums par
lauku nekustamas mantas nodokļa pamazinašanu
un atlaišanu par 1928. gadu, likums par valsts
pabalstiem un kredītiem no plūdiem un neražas
14
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cietušiem iedzīvotājiem, kā ari likums par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1929./30.
No augšā minētos likumos
budžeta gados.
paredzētiem 55.000.000 latu 15 000.000 tika
atvēlēti sēklas, 10.000.000 lopbarības iegādāšanai un 1.500.000 latu pabalstiem bērniem uztura
un apģērba veidā no plūdiem cietušos apvidos.
Lai sagādātu darbu bezdarbniekiem un zirdziniekiem ziemā uz laukiem, tika piešķirti vēl
12.000.000 latu lauku ceļu uzlabošanai no plūSabiedridiem un neražas cietušos pagastos.
skiem darbiem pilsētās atlēca no šīm papildu
sumām tikai 1.500.000 latu.
Pieprasījumi un pārrunas, kuri saistījās ar
augšā minētām pabalstu sumām, atņēma Saeimai
pirmajās sesijās samērā daudz laika. Un nelū-

kojot uz visiem norādījumiem* kuri pabalstu,
kreditu un sēklas jautājumos atskanēja šinī augstā
namā, diezin, vai pabalsti būs laikā aizsnieguši

sesijas

13.

sēde

1929. gadā

1. maijā

420

visvairāk cietušos un vai izsniegtā sēkla spēs
apmierināt labuma un

saimniekus.

cenas

ziņā

Tiklab laucinieks, kā

visus lauk-

pilsētnieks,

darba devējs un darba ņēmējs pašreiz gaida un
jautā: kāda būs nākošā vasara, kāda būs rudens
raža? Tikai laba raža un sapratīga finansu politika var mūs glābt no saimnieciskām grūtībām
un iedvest darba rūķiem uz laukiem un pilsētās
īstu darba un dzīves prieku. Es ceru, ka mūsu
saimnieciskās dzīves bilance līdz nākošam 1.
maijam varēs uzrādīt rožainākus skaitļus, ka no
visiem par lielu atzītais valsts budžets būs samazinājies, ka atvieglota būs kaut cik ari smagā
nodokļu nasta un izvests dzīvēviens otrs sen
gaidīts sociālas dabas likums. Šais cerībās apvienosimies visi mūsu tautas lūgšanā. (Klātesošie
nodzied valsts himnu.)
Saeimas svinīgā sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.15 diena.)
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(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)

Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liēpājas-Ziemupes-Pāvilostas-Alšvangas
dzelzceļu būvi
(redakcijas komisijas ziņojums):

3.

G. Mīlbergs, referents .
421
Papildinājums likumā par papildu līdzekļiem LiepājasGlūdas dzelzceļa būvei (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
422
Papildinājums likumā par sēklas fondu (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents

4.

5.

422

Pārgrozījums likumā par tirdzniecibas-rūpniecības skaitīšanu 1929. gadā (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
422
Pārgrozījums likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents

6.

422

Pārgrozījumi likumā par lauksaimniecībai, rūpniecībai un

namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu
ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos (redakcijas komisijas
ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
422
7.

8.

Pārgrozījums likumā par eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
Pārgrozījumi civil — un civilprocesa

422
likumos (redakci-

jas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
9.

422

Likums par Kuldīgas apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās (redakcijas komisijas ziņojums);

G. Mīlbergs, referents
10. Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija^
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)
N. Maizelis(„Bunds")
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā

11.

sēde

1929. gadā

3. m a i j ā.

422

likumā nav.

S a t u r s.

2.

14.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu sniegt nā' ?
košo ziņojumu.
:
Papildinājumā liReferents G. Mīlbergs:
kumā par papildu līdzekļiem Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvei trešā rindiņā teikums «kuri ieskaitīti
valsts rezerves fondā» izlabots uz «kas ieskaitīti ,
valsts rezerves fondā». — Vairāk pārlabojumu šinī

III sesijas 14. sēde 1929. gada 3. maija.

1.

sesijas

423

....

423
426
430
430

zemnieku un

strādnieku partija)
K. Dēķens (sociāldemokrāts)

430

K. Balodis (darba savienība)
Nākošā sēde

452
458

438

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta. Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijaskomisijas ziņojumi; valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. — Iebildumu pret dienas kārtību
nav? Dienas kārtība pieņemta.
Prezidijam nav nekā, ko augstajam namam ziņot.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas k o m i s i j ta s z i ņ o j u m i. Lūdzu
redakcijas komisijas referentu sniegt ziņojumus.
Vārds referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: _ Redakcijas komisija, iepazinusies ar pagājušā sēdē pieņemto 9 likumu saturu, ir izdarījusi šādus labojumus.
Pārgrozījumā likumā par Rīgas-Limbažu-Rujienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-AIšvangas
dzelzceļu būvi 3. panta otrā rindiņā pēc vārda «atlikumiem» , vārdiņa «kuri» vietā likts «kas»; treša
rindiņā teicams: «1 miljona latu apmērā» un pēc
I tam liekams semikolons. — Vairāk pārlabojumu
šinī likumā nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Papildinājumā likumā par
sēklas fondu trešā rindiņā teikums «kuri ieskaitīti
valsts rezerves fondā» izlabots uz «kas ieskaitīti
vallsts rezerves fondā». Vairāk pārlabojumu šinī
likumā nav.
' Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārlabojumu? Iebildumu nav. Pārlabojums pieņemts. —
Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījums likumā par
tirdzniecības-rūpniecības skaitīšanu 1929. gada. Strīpojams viss sākums «1928. gada 1. jūnijā» un likums
uzsākams ar «Likumā par tirdzniecības — rūpniecības skaitīšanu ...» . Vairāk pārlabojumu pie šī likuma nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem par- .
labojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
— Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījums likumā
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu_ slimības_ gadījumos. Piezīmes priekšpēdējā rindiņā teikuma «kuri
ieskaitīti valsts...» vārdu «kuri» atvietot ar vārdiņu «kas». Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekša likto pārlabojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu
sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumi likumā par
lauksaimniecībai, rūpniecībai un _ namniecībai izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu ilgtermiņa
ķīlu zīmju aizdevumos. 1. panta pirmārindā vārdu
«kuri» atvietot ar vārdiņu «kas». 2. panta izteikt «no
šās sumas» . Vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekša likto pārlabojumu pieņemšanu. Iebildumu nav. Pārlabojumi
pieņemti. — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījums likumā
par eksportsviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm. 2. pantā vārdā «ministrijas» strīpojams «s».
4. panta 3. rindā vārdiņš «kura» atvietojams ar
«kas»,, un pēc vārda locekļiem liekama domu strīpa.
6. pantu izteikt šādi: «Sviestu izilaižuz ārzemēm ar
noteiktām kontroles markām partij_ās,_ ne mazākas
par 500 kilogrami». 8. oanta 1. rindā pec vārda «sabiedrībām» vārda «kuras» vietā liekams vārdiņš
«kas». 9. pantā pēc vārda «valsts» liekams komats
un 10. panta 3. rindā pēc vārda «instrukcijas» liekams komats. Vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekša liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
— Lūdzu ziņot tālāk.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos civilun civilprocesa likumos 524. panta priekšpēdējā rindiņā pēc vārda «pielaižams» liekams komats. 525.
14»
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panta 2. punktā pēc vārda «lidmašīnas» likt komatu.
Tai pašā 2. punkta 2. rindkopas 3. rindiņa vārda
«izgājusi» vietā likt «izgājuši». Otrā nodalījumā
pirmā punkta beidzamā rindiņā rakstīt tādā veida:
«1953.—1955. panta nosacījumi». Tad 1244. panta
pēdējā rindiņā pēc vārda «nāvi» liekams semikolons un strīpojams vārdiņš «un». ' 4. nodalījuma abas
rindiņās liekams vārds «pantu». Vairāk pārlabojumu
šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Likumā par Kuldīgas
apriņķa brīvciemu sadalīšanu viensētās izdarīti sekosi redakcionāli pārlabojumi.
1. panta- piezīmē
priekšpēdējā rindiņā pēc vārda «kopīpašumu» liekams vārdiņš «ko», tad teksts skanētu: «ko attiecīgā pagasta valde». 3. pantā pēc vārda «visus»
strīpot komatu. 5. panta 2. rindkopu Uzsākt sekosi:
«Kuru no šiem projektēšanas veidifem pielietot».
7. panta priekšpēdējā rindā pēc cipara «5» strīpot
«%». 8. panta priekšpēdējā rindā pēc vārda «valsts»
strīpot komatu. 12. panta 3. rindā pēc vārda «neizdarītu» Mkt vārdiņu «tad», 4. rindā strīpojams vārds
«priekš» un teksts izsakāms sekojoši: «tad uz zemkopības ministrijas pieprasījumu zemes grāmatu nodaļa katram īpašumam atver attiecīgu foliju». Tie
būtu visi pārlabojumi šinī likumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas komisijas -priekša liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
— Līdz ar to 2. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
valsts budžets
1929./30. saimniecības
gadam. Referents V. Gulbis. Turpinās debates
par kārtējo izdevumu VII daļu — iekšlietu ministrija.
Vārds deputātam Muižniekam. Deputāta Muižnieka
nav zālē. Vārds deputātam Maizelim. Deputāta Maizeļa ari nav zālē. Vārds deputātam Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pagājušā sēdē mēs palikām pie aizsargiem. Mēs
zinām, ka buržuāzija nepaļaujas uz policiju un karaspēku. To pierāda pašas buržuāzijas raksti žurTā,
nālā «Aizsargs» un aizsargu ideologu runas.
piemēram, «Aizsargā» Nr. 6. no 1926. gada rakstīts
sekošais: «Ne karaspēks, ne policija nav uzskatāmi
par pilnīgi drošiem, tāpēc vajadzīgi palīga spēki.»

Par šiem palīga spēkiem ari visus šos gadus cītīgi
gādāts. Aizsargi apbruņoti ar moderniem kaujas
ieročiem, tos pat grib apgādāt ar lielgabaliem. Pēdējos mēnešus vāc ziedojumus, lai aizsargi varētu iegādāties lielgabalus. (G. Mīlbergs no vietas: «Būtu
jau labi, ja būtu lielgabali!») Zagļu un noziedznieku
ķeršanai lielgabalijiav vajadzīgi, bet gan šķiru cīņai
un tāpēc tos ari gādā.
Tālāk ir zināms, ka aizsargiem izstrādātas veselas instrukcijas un darbības plāni nākamam -pilsoņu
karam. Te paredzēts, ka aizsargu pulkus no dažādiem lauku centriem virzīs pret pilsētām, pret rūpniecības centriem, kur atrodas vairums strādnieku.
Žurnālā «Aizsargs» no 1925. gada Nr. 2 nodrukāta
attiecīga instrukcija. Tur vispirms pasacīts, ka aizsargiem cītīgi jāsagatavojas nākošai darbībai, kā
viņiem jānoorganizējas un jānostāda apmācības jautājums, kā jāatrisina apbruņošanās lieta u. t. t. Dar-

.bības plāns izstrādāts visos sīkumos un paredzēts,
kas darāms tai gadījumā, ja aizsargus virzītu pret
pilsētām. Instrukcija skan sekosi: «Nekavējoši jāsapulcējas jau agrāk no rotas vai nodaļas komandieru noteiktās vietās. Bez ziņnešiem kājām, jāšus
vai braukšus, kā signālu trauksmi var noteikt zināmu
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skaitu šāvienu, ugunskuru noteikta vieta, zvanīšanu
baznīcās. Pēc ziņas saņemšanas vai signaliern aizsargiem jāierodas sapulcēšanās vietas, ņemot šķutmiekus vai citādi. Sapulcēšanās vietas jānozīmē pagasta vidū, bet ja ceļi iet nomaļus, tad pie pēdējiem.
Aizsargi saņem patronas no rotas vai nodaļas_ komandiera, ja tās navjau agrāk izdotas.» Talak ir
tāda piezīme: «Vecākiem aizsargiem, kuri bdzi
nevar braukt, ir jāpaliek uz vietām un tiem jānovēro
vietējos ļaudis, kā gājējus un braucējus.» Aizsargi
tiek sadalīti jaunākos un vecākos, pie kam pēdējie ir
nozīmēti, lai novērotu vietējos ļaudis. Talak: «Netālu no apriņķa pilsētām aizsargu pulku komandieriem jānoteic slepenas sapulcēšanās vietas, kuras
jādara zināmas kara apriņķa priekšniekiem, policijas
prefektiem, lai novērstu pārpratumus, šīm pulcēšanās vietām jābūt vairākām visapkārt pilsētām. Nonākot savu bataljonu pulcēšanās vietās, komandieriem jābūt jau izstrādātam plānam, pēc kura vai nu
tūlīt jāuzbrūk pilsētai, norādītā virzienā, jeb ska^ tad
toties pēc apstākļiem jāaplenc pilsēta.» Ta
skaidri un gaiši izsrādāta cīņas stratēģija: noteikts,
ka jāaplenc pilsētas un tās jāieņem. Vēlams, lai aizsargus sagaidītu no pilsētas izsūtīti policisti, kuri varētu aizsargus informēt, kā labāki uzbrukt. Tā tad
ir noteiktas ari tās sadarbības formas, kurām jābūt starp policiju un aizsargiem. «Visas personas,
kuras iet uz pilsētu vai nāk no turienes, sardzēm
jāaptur.» (A. Bļodnieka starpsauciens) Tās ir Jūsu
instrukcijas, Bļodnieka kungs, es viņas no galvas
nevaru iemācīties.
Tad tālāk šinīs instrukcijās noteikts, ka šiem
uzbrūkošiem aizsargiem jāsadarbojas ar vietējām
bruņotām organizācijām, kas atrodas pilsētās. Burtiski tas skan sekosi:
«Pilsētu militārām Organizācijām jau iepriekš būtu jāizstrādā kopējs darbības
plāns, lai katras organizācijas biedri sapulcētos savos rajonos un stātos sakarā ar vietējo policijas iecirkni. Kam nav ieroču, tie saņem tos no policijas.
Šādiem gadījumiem policijai jābūt ieroču rezervei. Kā signāls pulcēšanai var būt baznīcas zvani,
kuģa, fabrikas sirēnas, šāvieni. Šos signālus dzirdot visiem jāsteidzas norādītās vietās.»
Tā tad no šiem izvilkumiem no žurnāla «Aizsargs» mēs redzam, ka visos sīkumos izstrādāts sadarbības plāns starp pilsoniskās valsts šķiru kara
daļām, starp aizsargiem un bruņotām organizācijām
pilsētās. Jāsaka, ka pēdējā laikā aizsargu kustībā nāk
klāt jauns moments, proti tas, ka buržuāzija sāk pastiprināt savas aizsargu organizācijas ari pilsētās.
No «Brīvās Zemes» 8. februāra numura mēs redzam,
ka tādas aizsargu vienības noorganizētas Daugavpilī.
Šinī «Brīvās Zemes» numurā rakstīts sekošais:
«Šejienes aizsargu organizācijas nodibināja jaunas
aizsargu nodaļas priekš vietējiem latgaliešiem un
latviešiem, priekš inteliģences un pilsoņiem, kuriem
izsniegti ieroči un ievadītas apmācības». Tas nav
viens atsevišķs fakts. Man ir ziņas, ka ari Liepājā
nodibinājusēs aizsargu vienība. Ir zināma ari tā
vieta, kur viņus apmāca, proti, latviešu biedrības
zālē.
Tiek izvesta pastiprināta aģitācija, izvests pat
zināms terors un draudi, lai piespiestu zināmu inteliģences dalu iestāties aizsargos. Tā tad ari pilsētās tiek dibināti aizsargi un aiz tā iemesla, ka viņas
pilnā mērā nepaļaujas uz policiju, uz garnizona karaspēku, bet sajūt vajadzību pēc privātām bruņotām
organizācijām. Tālākais solis un nodoms ir dibināt
aizsargus katrā dzelzceļu mezglā, katrā fabrikā,
katrā darba vietā, lai uz vietas, kad strādnieki izved
streiku, būtu bruņots spēks, kuru varētu uz vietas

stādīt pretim strādniecībai un uz vietas apslāpēt
strādnieku kustību. Tā tad redzams, ka buržuāzija
'
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nodibinājusi sev privātas bruņotas organizācijas,
bez policijas un karaspēka, un šīs organizācijas arvien vairāk pieņem šķiru kara organizācijas rak-

sturu.
Var droši sacīt, ka tie, kas šeit nāk un kliedz,
ka revolucionāra strādniecība gatavo pilsoņu karu,
ka revolucionāra strādniecība ir tā, kas ved šķiru
cīņu un grib izsaukt šķiru naidu, pati pilsonība un
viņas politika irtie, kas jau reāli bruņojas šim šķiru
karam, kas iegādājas ieročus, izstrādā instrukcijas
un plānus. Buržuāzija ir ta, kas izved šķiru karu
pret strādniecību un gatavojas pret strādniecību pielietot ieročus.
Tālāk mums būtu jāpakavējas bez tiešām iekšlietu ministrijas sastāvdaļām, bez politiskās pārvaldes, policijas un aizsargiem, ari pie tām attiecībām,
kādas ir iekšlietu ministrijai ar dažādām politiskām
grupām un virzieniem. Konkrēti runājot, kādas ir
iekšlietu ministrijas un sociāldemokrātu attiecības.
Ari no sociāldemokrātu puses šeit pie iekšlietu ministrijas budžeta nāca un runāja un uzstājās pretim.
Bet tāpat ka visas budžeta debatēs, tā ari pie iekšlietu ministrijas šī opozīcija bija viena liela liekulība.
Bet pie iekšlietu ministrijas budžeta sociāldemokrāti
sevi nodeva sevišķi spilgti. Ja paskatāmies Bruno
Kalniņa kunga runa. (A. Ulmanis no vietas: «Viņš
taču ir biedrs! Kā tu teici?») — Tādus biedrus
mums nevajaga! (Troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Lūdzu apmierināties!
O. Jankus (turpina): ... tad redzam, ka tur viss
aprobežojas ar draudzīgiem norādījumiem iekšlietu
ministrim, ka būtu tāds un tāds poilicistiņš sodāms,
vai atkal tāds un tāds iecirkņa priekšnieks atlaižams
no amata, vai atkal tāds un tāds policists pārkāpis
savas pilnvaras robežas un arestējis kādu SSS
biedri. Tā tad ļoti laipns un maigs tonis, un draudzīgi norādījumi iekšlietu ministrim kā rīkoties un
ka pārmācīt viņam padotos ierēdņus. Mūsu viedoklis ir tas, ka ar atsevišķu policijas ierēdņu atlaišanu vai parmācīšanu, tā lieta nevar aprobežoties, ka vajaga triekt ratā pašu iekšlietu ministriju ar
visu viņas vadību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Janku, lūdzu lietot drusku piemērotākus izteicienus
ari pret iekšlietu ministriju.
O. Jankus (turpina): Pret iekšlietu ministriju
tas jr ļoti piemērots izteiciens. Tālāk, ja mēs pakavēsimies pie ta politiskā kontakta, kas ir bijis
iekšlietu ministrijai un sociāldemokrātiem, tad redzam, ka arvien zināmi sadarbības pavedieni ir veduši no sociāldemokrātijas sevišķi no viņas SSS
^ uz iekšlietu ministriju
ar Bruno Kalniņu priekšgalā
un uz viņas politisko pārvaldi. Šis politiskais kontakts arvien ir bijis. Tie strādnieki, kas tikuši izslēgti no sociāldemokrātu organizācijām, no SSS
u. c, arvienu no sociāldemokrātiem nostādīti par
komunistiem, t. i. par tādiem, kurus pēc mūsu represiju prakses vajā. Arvien šos izslēgtos strādniekus politiska pārvalde arestē, terorizē un visādi
vajā. Ta tad visu laiku neapšaubāms politisks kontakts ir bijis. Tas ir bijis ciešāks nekā vienkāršs
arējs kontakts. Piemēram, atminaities Kuldīgas
ļietiļ, kur ari sociāldemokrātu centrālkomitejai bija
jāieņem stāvoklis. Viņa mēģināja Bruno Kalniņam
izrakstīt nevainības apliecību, bet strādniecība šai
nevainības apliecībai neticēja un zināja, ka Kuldīgas
strādnieku sportisti toreiz tika nodoti policijai caur
SSS vadītāju laipnu roku. (Br. Kalniņš no vietas:
«Oik jūs dabūjat samaksas, Janku?!».) Es nezinu,
Bruno Kalniņ, cik jūs dabūjat samaksas no iekšlietu
ministrijas, cik algas dabū jūsu SSS. (J. Višņa no
vietas: «Par kādu algu jūs tagad runājat?».) Tikai
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vienu droši var teikt, ka Bergs varētu likt priekšā
iekšlietu_ ministrijas sumās blakus aizsargu un politiskas pārvaldes līdzekļiem uzņemt ari sumas SSS
^
uzturēšanai.
1."maijs ļoti skaisti pierādīja, ka SSS Latvijā ir
atvietojuši policiju. (P. Ulpe no vietas: «Vai jūs
esat tanī Ozoliņa aģentūrā?»)
Ja š. g. 20. janvārī
bija vēl strīdus par to, kas noslēdzis tautas nama
vārtus; vai policija, vai SSS, vai policija ar SSS
kopā, tad 1. maijā strādniekiem bija ļoti skaidrs, ka
pie mums stāvoklis iet uz to pašu pusi, kā Vācijā.
Vācijā buržuāzijai nav jādara melnais darbs. (Starpsaucieni.) Tur policija un sociāldemokrāti ir viens
un tas pats. Jūs Liepājā gribējāt palikt par cirkus
klauniem. (J. Višņa no vietas: «Un Jankus palika!» — Starpsaucieni.) Vācijā policija un sociāldemokrāti ir identiski jēdzieni. Šie jēdzieni proletariāta apziņā ir pilnīgi saplūduši. Līdz šim Latvijā
šie jēdzieni vēl nebija
saplūduši, bet
1. maija notikumi Latvijas strādniecībai
lielā mērā tos noskaidroja.
1. maijs noskaidroja, ka buržuāzija bija jūs nostādījusi policistu lomā. Jūs uzstājāties to lomā, kam vajadzēja apspiest un nomierināt strādnieku kustību
(starpsaucieni). 1. maijā, runājot ari ar jūsu pusoficioza «Jaunākās Ziņas» vārdiem, policijai tikai
atlikās pievākt tos, kurus jūs bijāt piekāvuši un izsvieduši no savām sapulcēm (starpsaucieni). Tā
tad atkal pilnīgi skaidrs jūsu kontakts ar policiju,
nevien idejiskais kontakts, bet jau fiziskais kontakts (starpsaucieni).
Bet velts ir viss tas, ko jūs tagad rakstāt un

droši vien runāsat ari šeit. Jūs mēģināsat nostādīt 1. maiju kā savu uzvaras dienu. Bet jums, sociāldemokrātu kungi, man gribētos teikt, tā ir Pirra
uzvara. Tā strādnieku masa (saucieni pa kreisi:
«Turpinait vien tālāk!»), kas šogad negāja jūsu
demonstrācijās, tā strādnieku masa nebija pietiekoši
aktiva, lai pārietu pretuzbrukumā pret jums. Šogad viņa bija tāda, kas tikai izrādīja jums pasīvu
pretošanos (starpsaucieni). (Saucieni pa kreisi:
«Pasivu priekš jums!») Jūs tagad varat lepoties ar
to, ka jūsu SSS — isti piekāvuši vienu otru strādnieku, nodevuši to policijai, varat runāt par savu
uzvaru, visa tā jūsu skanošā uzvara bija sagatavota
mēnešiem ilgi no politiskās pārvaldes un policijas
represijām. Tieši zem reakcijas aizsargu uguns jūs
svinējāt savu dzelteno maiju (starpsaucieni, troksnis). Ka strādniecība šinī maijā jums izrādīja pasivu pretošanos un ka to nepiespieda pat policija
piedalīties jūsu demonstrācijās, tas ir neapšaubāms
fakts. Strādniecība ar īgnumu noraidīja jūsu uzaicinājumus, ar īgnumu noraidīja jūsu ziedojumu
vācējus un pasacīja, ka viņi neies līdzi sociallfašistiem (starpsaucieni). Tas nozīmē lielu apziņas ,
noskaidrošanās procesu Latvijas strādniecībā (starpsaucieni). Noskaidrojās strādniecības apziņā, tas, kas
jūs esat. Noskaidrojās, ka jūs esat socialfašisti (troksnis, saucieni pa kreisi: «Un Jūsu
komunistiskie huligāni!»). Un nākošais strādniecības solis būs tas, ka viņa no šīs pasīvās pretošanās.pāries aktīvā pretuzbrukumā pret jums (saucieni, troksnis).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Iepriekšējais runātājs, kas 1. maijā bija
izmēģinājis uzstāties Liepājā cirkus artista vietā,
bet bez sevišķām sekmēm un tādēļ jzraidīts svaigā
gaisā (jautrība), — šis runātājs atļāvās no šīs vietas,
vispirms mēģināja atkārtot komunistu preses parastos nekorektos un ne uz ko dibinātos apvainojumus pret sociāldemokrātiju.
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Ir jau veca lieta, ka komunistu aģitācija pret
sociāldemokrātiem ir dibināta uz meliem (Saucieni:
ideoloģija
«Pareizi!»), tāpat kā visa komunistu
strādnieku kustībā ir viena ārdīšanas un melu ideoloģija (Saucieni: «Pareizi!»). Dabīgi, ka ari kungam Jankum pēc viņa nesekmīgas Liepājas debijas
žults bija sakrājusies ļoti liela un ta nu kungs Jankus
mēģināja likt te visu laukā, cik nu viņš spēja (V
Bastjānis no vietas: Žults ir izžuvusi!»). Bet jāsaka, ka žults bija tiešām stipri sažuvusi un tas pulvers, ar ko viņš šeit uzstājās, vēl no 1. maija lietus
bija stipri slapjš! Ja nu viņš te otrreiz runā par
kādu Kuldīgas lietu, tad jāsaka, ka neviens biedrības
«Strādnieku Sporta un Sarga» loceklis un neviens
no sociāldemokrātu partijas nevar (atbildēt par
jūsu cilvēkiem, jo jums uz jauno instrukciju pamata
uzdots sūtīt savus spiegus «Strādnieku Sports un
Sargs» organizācijā, lai grautu šo organizāciju. Ja
jūs to esat darījuši un pēc tam kāds no jūsu cilvēkiem apcietināts, tad provokators ir tas, kas spiežas mūsos iekšā un par viņa apcietināšanu esat atbildīgi jūs (Saucieni: «Pareizi!»)! Ja Jums labpatika runāt par Kuldīgas lietu sakarājar provokāciju,
tad meklējat provokatorus savā vidū un varbūt Jus
būsat viens no tiem, kas šim kungam stāv diezgan
tuvu (Sauciens no vietas: «Viņš jau pats tāds ir!»)!
Tālāk runāja par «Strādnieku Sports un Sargs»
organizāciju sakarā ar iekšlietu ministriju. Ja kungs
Jankus mūs pieskaita pie tik spēcīgas varas, kā
iekšlietu ministrijas spēkus, nostādīdams tiem paralēli strādnieku sportistus, tad par šo reklāmu mēs
kungam Jankum varam tikai pateikties, tā mums
par ļaunu nenāks! Bet ja jūs domājāt šinī ziņā uzstāties atkal ar savu parasto, ne uz ko dibināto demagoģiju, gribēdami nostādīt tagadējo iekšlietu politikas liniju kā tādu, ko it kā atbalstot «Strādnieku
Sports un Sargs» organizācija, — šeit kungs Jankus pat atļāvās runāt par kādām sumām, ko «Strādnieku Sports un Sargs» saņemot, — tad deputāt,
Jankus, es Jums ieteiktu painteresēties, kādas sumas saņem Jūsu ļaudis no iekšlietu ministrijas, jo
tie diezgan lielā skaitā atrodas iekšlietu ministrijas
dienestā!
(Starpsaucieni pa kreisi:
«Pareizi!»).
Painteresējaties par tām sumām. Es domāju, ka
nemaldīšos, ja teikšu, ka iekšlietu ministrijas dienestā atradīsies ļaudis, kas stāv tuvu Jūsu frakcijai
un saņem lielas sumas. (Starpsaucieni pa kreisi:
«Pareizi!»). Es domāju, ka strādnieku un zemnieku
frakcijai tas ir zināms. (O. Jankus no vietas: «Folkmanis!»). Folkmanis taču bija Jūsu liders. (Starpsaucieni pa kreisi). Jūs taču viņu sūtījāt pret mums,
lai viņš izdarītu savus nekrietnos darbus. Tagad,
liekās, Jūs, Jankus, izpildījāt viņa lomu Liepājā.
Varbūt, ka tagad pēc pāris mēnešiem izrādīsies, ka
daudzi jūsu sūtītie sapulču traucētāji izrādīsies par
tādiem pat Folkmaņiem. (Starpsaucieni pa kreisi:

«Pareizi!»).
Man jāsaka, ka deputāta Jankus runa par 1.
maiju bija strupa un īsa. Laikam tāpēc, ka pēc tagadējiem 1. maija notikumiem kreisiem arodniekiem
nav daudz ko sacīt. Mēs esam paraduši dzirdēt
no deputāta Jankus ļoti daudz demagoģijas, bet šodien viņš bija ļoti īss. Tas varbūt izskaidrojams ar
to, ka tam 1. maijā uz Liepājas dzelzs tilta bijuši
tikai kādi 20 cilvēki apkārt! Lielākas «masas» tas
nav varējis salasīt. Viss tas, ko jūs te deklarējāt,

bija ļoti nesakarīgs un īss.
Jūs apgalvojāt, ka 1. maija notikumos «Strādnieku. Sports un Sargs» esot uzņēmies policistu lomu,
i. Ja, _yie_u lietu es, te gribu atkārtot,, lai jūs uz priekšu
zinātu un reiz par visām reizēm paturētu atmiņā, ka
strādniecība pratīs ar saviem spēkiem a i z sa r gā t
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savas sapulces un gājienus. Un ja jus kādreiz gribēsat tās traucēt... (L. Jeršova starpsauciens).
Kungs, Jeršov, Jūs taču taisni esat speciālists sapulču jaukšanā! Un ja Jūs turpmāk gribesat šīs
sapulces vai gājienus traucēt, tad nesūdzaties par to,
ka ar Jūsu cilvēkiem neapiesies pārak maigU ( JBaloža starpsauciens) Balod, Jums ari Aloja negāja sevišķi labi! 0- Balodis no vietas: «Labāki
nekā Jums!») Ir jau labi, ka pēc neveiksmīgas cīņas Jūs mēģināt ar jautru ģīmi paši sevi uzpriecinat.
So prieku es Jums_ nevaru liegt. U- Baloža starpsauciens.) Man jāsaka, ka šādu rīcību no strādnieku sportistu puses sagaidīs vienmēr tie, kas noMes
domājuši traucēt sociāldemokrātu sapulces.
esam savā laikā novērsuši sapulču traucējumus, kas
nāca no nacionālā kluba puses. Ja jus gribat tagad
rīkoties tāpat, kā sava laika rīkojas «ponisti» un
nacionālisti, tad nesūdzaities par to, ka jums var
iet tāpat kā viņiem. Tie «nevainīgie», kas izradīja «pasivo pretošanos», bija uzbrukušistradnieku
sportistiem ar atslēgām. Man ir viena tāda atslēga
klāt.
(Jautrība. Starpsaucieni. J- Baloža starpsauciens.) Vai šī atslēga varbūt nav no Mieža kunga
durvim? Ja tāda ir tā «pasivā pretošanās», ja ar
šādām atslēgām skalda strādniekiem galvas, tad
paldies par šādu pasivo pretošanos; jājautā, kāda
tad vēl būs tā «aktivā» pretošanās?
Tālāk, strādnieku sportisti ir sadurti ar nažiem.
starpsauciens.) Tāda, Balod, ir Jūsu
J. Baloža
«pasivā» rīcība, ja uzbrūk ar nažiem un dunčiem.
Un pie tam jūs brīnāties, ja strādnieku sportisti jus
no 1. maija sapulcēm raida laukā! Stradnie_ku sportisti ir vienmēr sacījuši, ka viņi _ p a š i bus strādniecības kārtībnieki un uzturēs kārtību savas strādnieku sapulcēs; to viņi ir darījuši un darīs ari uz
priekšu.
Bet ja jūs gribat runāt par «lomām» 1. maijā,
tad tā loma, kuru uzņēmās kreisie arodnieki 1. maija
svētkos, pielīdzināma nacionalistisko kaušļu lomai.
(A. Berga starpsauciens.) Berga kungs, Jums atliek
tikai priecāties un to Jūs esat ari pilnā mēra, kā
krievs saka, «so smakovanijem», izdarījuši šī rīta
«Latvja» ievadrakstā. Tā taisni viena interesanta
parādība, ka, pēc tam, kad 1. maijā komunisti un
kreisie arodnieki uzbruka strādniekiem ar dunčiem,
pipkām un dažādiem dzelzs gabaliem, šis dienas
«Latvis» ievadrakstā Berga kungs tik ļoti priecājas,
ka, lūk, nu paši savā starpā izplēsušie^
Kungs Jankus, iekams Jūs te turējāt savu filo'zofiju par SSS un strādniekiem, būtu Jūs labāk padomājuši paši par sevi, būtu padomājušipar to, kā tad
nu atkal ir sākusēs tā Jūsu sirdsdraudzība ar kungu
Bergu, kurš tik lieliski priecājās par Jūsu «pasivo»
pretošanos, kādu Jūs izvedāt strādnieku maija sapulcēs.
Tāpēc jāsaka, ka tā rīcība, kuru

jūs piekopāt

Rīgā, tāpat ari tā rīcība, kuru kungs Jankus izmēģināja Liepājā, — kaut gan tas viņam tur neizdevās, jo drīzi vien viņu izraidīja iz Liepājas ielām, —
šāda rīcība ir noteikta sapulču jaukšana, šāda rīcība ir noteikta uzbrukuma sarīkošana strādniecībai, strādnieku gājieniem un sarīkojumiem. 1. maijā
šie uzbrukumi izvērtās par fiziska speķa un brutālas varas pielietošanu. Šādā rīcībā nevar absolūti
it neko citu saskatīt, kā tikai to nažu varoņu rīcību,
kas 1924. un 1925. gadā uzbruka strādniecībai no
fašistu aprindām. Nav absolūti nekāda starpība
starp fašistu aprindu nažu varoņu rīcību, kas toreiz
uzbruka strādnieku sportistiem, un starp to nažu
varoņu rīcību, kas uzbruka nupat 1. maijā strādnieku sportistiem un visai strādniecībai uz Ģrīziņkalna laukuma.
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Varu jums teikt, ka apzinīgā Latvijas strādniecība šo Jūsu rīcību pratīs pienācīgi novērtēt. Pēc
1. maija strādniecības lielais vairums ir pareizi izpratis jūsu rīcību un pratīs ari turpmāk pareizi apsvērt jūsu lomu mūsu valsts dzīvē. Tā starpība,
kura līdz šim bija jau diezgan neliela starp tiem cīņas paņēmieniem, kādus pielieto komunisti pret sociāldemokrātisko strādniecību no vienas puses un
fašisti no otras puses, — tā starpība pēc 1. maija
gandrīz pilnīgi izzudusi. Cīņas paņēmieni ir vienādi un ari tuvākais mērķis ir vienāds: cīnīties ar
visādiem paņēmieniem, pat ar rungām un nažiem
pret jums tik nepatīkamo sociāldemokrātiju. Strādniecība to sapratīs un pēc 1. maija zinās, ka to
ienaidnieku vidū, kas ar brutālo spēku uzmācas
strādnieku vairākumam, atrodas ne tikai labā spārna
nacionālisti, bet ari visi šie kungi Jankusi, Zlaugotņi,
Mieži u. c, kas 1. maijā vadīja un nes morālisko
atbildību par to huligānismu, kas tika padarīts maija
svētkos pret strādniecību.
Te man jāsaka, ka morālisku un kā liekas, diezgan lielu faktisku atbildību nes personīgi divi augstā
namā strādnieku un zemnieku frakcijas locekļi. Tie
ir kungs Miezis un kungs Zlaugotnis. Kungs Miezis bija par vadītāju starp tiem «pasīvās pretošanās»
vīriem, kas ar savu grupu bija ieņēmuši vietu tieši
iepretim sapulces estrādei. Turpretim kungs Zlaugotnis vadīja šo rīcību no labās puses. Starpība
starp viņiem bija tikai tā, ka kungs Zlaugotnis bija
sevišķi steidzīgs uz bēgšanu, bet kungs Miezis ilgāk
turējās pa vidu (jautrība). Tā tiešām ir apkaunojoša parādība, ika rodas strādnieku deputāti, kas par
tādiem grib skaitīties, un ka tie pierēķina par vienu
no saviem deputāta pienākumiem rīkot un vadīt uzbrukumus strādnieku maija svētkiem! (Sauciens pa
kreisi:
«Kauns!») Šo apkaunojošo pienākumu uzņēmušies uz sevi deputāti no kreiso arodnieku frakcijas. Strādniecība to ļoti labi zinās un ari pēc
1. maija ļoti labi atcerēsies. Jau strādnieku masu
sapulcēs 1. maija vakarā tie saucieni, kas atskanēja
no strādnieku puses, minot Mieža un Zlaugotņa vārdus, bija vairāk kā nepārprotami. Tie norādīja, ka
Rīgas strādniecības lielais vairākums ir sašutis par

jūsu rīcību un ka viņš uzliek visu morālisko atbildību
par tiem naža varoņiem, kas
rīkojas,
tur
taisni
deputātiem, kas šo rīcību
vadīja un
bija tās galvenie aktivie dalībnieki. (J- Balodis no vietas: «Tad priecājaties, Brunīt, ko
tad jūs raudāt!».) Kungs, Balodi, mēs par jūsu ļau-

dīm nekad neesam «raudājuši» un vismazāk mums
jābēdājas par to, ka jums reiz ir norautas maskas no
sejām, ar kurām jūs dažus gadus uzstājaties par
vienotu fronti. Redziet, tāda ir jūsu «vienotā fronte»,
ko jūs dažus gadus atpakaļ sludinājāt: jūs skrienat
citiem strādniekiem ar kokiem un nažiem virsū! Tā
ir jūsu «strādnieku šķiras vienība»! (Starpsaucieni.)
Tagad pēc pāris gadiem jūsu agrākā liekulība ir
pilnā mērā atmaskota. Ja kāds neapzinīgs strādnieks agrāk ticēja jūsu vārdiem, ka jūs gribat panākt strādnieku šķiras vienību, tad tagad viņš dabūja redzēt, ka šī «vienība» pastāv dzelzs sitamos,
dunčos un akmeņos pret citādi domājošiem strādniekiem. (Starpsaucieni pa kreisi.)
1. maija notikumi mums ir ļoti vērtīgi un pamācoši tanī ziņā, ka tie devuši strādnieku šķirai lielu
politisku skaidrību par to, kas ir kreisie arodnieki,
;kadu lomu uzņēmušies ar šo savu jauno taktiku
mūsu māju komunisti. Strādnieku šķira savā vairākumā ir pienācīgi novērtējusi 1. maija notikumus
un tāpēc viss tas, ko iepriekšējie komunistu runātāji
runāja no šīs katedras, ir uzskatāms par komunistisku liekulību. Jums neizdosies ne ar kādām runām un aizrādījumiem par to, ka jūs 1. maijā it kā
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būtu cietuši no strādnieku sportistiem, vai ka strādnieku sportisti būtu vērsušies pret jums, ne ar kādu
aizbildināšanos un taisnošanos jums neizdosies no
strādnieku vairākuma apziņas izdzēst uzskatu, kas
jūs patiesībā esat. 1. maija notikumos jus esat parādījuši, ka jūs neesat labāki par strādniecības pretiniekiem galējā labā spārna.
Pēc 1. maija notikumiem strādniekiem var but
attiecībā uz jums tikai viena atbilde: Arā no strādnieku organizācijām! Arā no šķinas apzinīgas Latvijas strādniecības!
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Maizelim.

N. Maizelis («Bunds»; runā krieviski)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Opyncanam.
J. Opyncans (Latgales socialdemorkatiskā zemnieku un strādnieku partija): Sakarā ar iekšlietu ministrijas budžetu pārrunās izceļas jautājumi par dažiem mītiņiem, sapulcēm un par to kārtību, kāda
valdījusi šinīs mītiņos. Jau iepriekšējais runātājs
aizrādīja, ka labā spārna mērķis ir katru nieku,

katru bubuli izpūst kā ļoti svarīgu lielu notikumu.
Pie tā paša man jāaizrāda, ka labā spārna avīzēs
parādījušās ziņas, ka Rēzeknē noticis liels skandāls.
Man uz viskategoriskāko tas jānoraida un jāpaziņo,
ka tas nav pareizi. Rēzeknē bija ļoti mazs atgadījums. Tur notika tautas sapulce, kurā apmēram
1000 cilvēku ar vislielāko uzmanību un piekrišanu

uzklausījās Latvijas sociāldemokrātijas un Latgales
sociāldemokrātijas pārstāvju runas. Bija parādīta vislielākā uzmanība taisni šinī sapulcē, tā ka ir pilnīgi
nepareizi visi ziņojumi, kas parādījušies labā spārna
presē. Šī sapulce tikai vēlreiz norādīja, ka strādniecība ir organizēta un ka strādniecJba iet kopā ar Latgales un ar Latvijas sociāldemokrātiju.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Pie vārda vairāk

neviens nav pieteicies. Vēl vārds deputātam Muižniekam, kurš nebija zālē. Deputāts Muižnieks atsakās no vārda. Debates izbeigtas. Vārds referentam. Referents atsakās no vārda. — Pie kārtējo
izdevumu VII daļas deputāts M. Rozentāls iesniedzis
priekšlikumu:
.VII daļā, iekšlietu ministrija, tek. K° 115—118, vietā 12,
strīpot aizsargu organizācijām Ls 313.403.— un pārnest tos uz
ārkārtējo izdevumu IX daļu, tek. J_ 437, vieta 48, punkts 20,

palielinot par šo sumu pabalstus jaunsaimniecībām un viensētām
uz nekultivētām zemēm ēku celšanai."

Deputāti O. Jankus un L. Laicens iesnieguši
priekšlikumu:
'
« Liekam

priekšā

iekšlietu

ministrijas

izdevumu budžetu

strīpot."

Šī priekšlikuma liktenis izšķirsies ar nobalsošanu par iekšlietu ministrijas budžetu. Vispirms

likšu uz balsošanu deputāta Rozentāla priekšlikumu
pie VII daļas, ko nupat nolasīju un pret ko izsacījusies budžeta komisija. Lieku deputāta Rozentāla
priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu jpacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Balsošanas iznākums: par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret — 46 balsis, atturējies 1. Tas noraidīts. Nobalsošana nak
kārtējo 'izdevumu VII daļa — iekšlietu ministrija. Ar
šīs daļas nobalsošanu izšķirsies ari deputātu Jankus
un Laicena priekšlikuma liktenis. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret VII daļas pieņemšanu; Tagad lu*)

Runas atreferējums nav iesniegts.
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dzu pacelties tos, kas ir par VII daļas pieņemšanu.
Beidzot llūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
iznākums: par VII dalās pieņemšanu nodotas 46
balsis, pret — 34 balsis, atturējies 1. Kārtējo izdevumu VII dala pieņemta. — V__ dala — izglītības
ministrija.
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9.310 —
Citi saimniecības izdevumi
1.350.—
Ēku un telpu tekošais re-

1.

un

Mācības materiāli
Kursi un priekšlasījumi.

§ 16.

Izglītības ministrija.

§ 1. Atalgojurr.i.
Algas un piemaksas
līguma
brīva
Virsdarbi,

1.
2.

maijā.

3.

L»

155.V.27.

VIII.

1929. gadā

Tek. jm°

Ls

(Tek. JV4

sēde

Kopā pamatskolām

6.450.000.—
3.500.—
8.111.269.

—

433

Latvijas

Republikas

III Saeimas

Tek. M

Ls

d.
166.V.23.

§
1.
2.

167.

168.

1. Atalgojumi.

Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi
Saimniecības
vumi.

4.330.—
8.267—

1.

Ēku un telpu uzturēšana

125.257.—

3.
4.

Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu tekošais re-

11.010.—

monts
§41 Inventāra

10.000.—

cības piederumi
Zinātnes un mākslas priekš-

32.043.—
38.800—

3.

meti
Sanitārie

5.

Ventfepils

4.000.—

Valsts Cēsu vidusskola

1.020 —

Valsts Valmieras vidusskola
Valsts Rūjienas
„

980.—
1.530.—

27.
28.

Valsts Cesvaines
Valsts Jelgavas I

7.750.—
3,795.—

29.
30.
32.
33.

Valsts Jelgavas II
Valsts Jēkabpils
Valsts Daugavpils
Valsts Krāslavas
Valsts Vaeklānu

34.

Valsts Zaļenieku

„
„
„
„
„
„
„
.,
„
„

146.267—

200.—
1.700.—•
^'TiJ

1. Kursi
§ 17. Ekskursijas
2.

20.932.—
24.200.—

46.162.—
un

iz-

1.200 —
350.—

Izstādes

1.550.—

§ 21. Pabalsti trūcīgiem
skolēniem, stinendijas un internāti.

1. Pabalsti trūcīgiem skolēniem 82.468.—
Piemaksas internātiem
18.100.—
§ 38. Ārstniecības materiāli
Kopā airodskolām

183.

78.593,-

f.

100.568.—

2.280.—
1.977.393.—

Mazākuma tautību skolu virsvalde.
Pārvaldes.

184.V.2L
1.
2.

2.310'.—
3.600 —
3.520.—
13.340.—

2.
186.
3.

12.830.—

187.

5.835.—
3.560.—

1.

4.170.—
1.726.—

„
„
„

2.

650.—

5.331.—
1.060.—

„
„

75.066.—
13.400.—

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma

126.994.—

pagaidu darbinieki
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi

185.

2.060.—

§ 15. Mācības materiāli.

188.
3.

Citi pārvaldes izdevumi

1.456.—

128.450.—

14.205.—
6.108.—

20.313.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
Citi saimniecības izdevumi
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimniecības piedetrumi
1.960.-Zinātnes un mākslas priekšmeti
1.340.—

180.—

3.300 —

§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Pārskati, instrukcijas, for-

1.600.—

mulāri u. c.
Kopā pārvaldēm

§ 21. Pabalsti
trūcfeiem _
skolēnjemi, stipendijās

173.

1.640.—

..
„

T lļfļvpc

Ēku pamatremonti.

36. Valsts Kuldīgas
36. Valsts Gaujienas
37. Valsts Rīgas I
38. Valsts Lubānes
39. Valsts Liepājas
40. Valsts Limbažu
41. Valsts Tukuma

„

52. Rokdarbu darbnīcas Rīgā
1.858.—
15. Mācības materiāli
179.
^
180.V.26.
fe 16. Kursi un priekšlasījumi.

3.750.—

25.
26.

171.

48.

1.730.—
6.980.—
3.111.—

darba

24.

31.

technikums

stfī (\P s

ārstniecības

Mašinas, ierīces un
rīki

434

3.

piederumi

§

Cēsu arodskola
Jelgavas arodskola

181.V.24'.

jauniegā-

2.

170.

Liepājas

46.
47.

182.

dāšana.
Iestāžu iekārta un saimnie-

5.

45.

1. Ekskursijas

1.

un

3. m a i j a.

Ls

Eļļ

izde-

1929. gada

49. Daugavpils
50. Rēzeknes

1.652.502.—

12.597.—

sēde

Tek. N°

Algas un piemaksas
1.494.898.—
Virsdarbi,
brīva
līguma

§ 3.

169>

,

14.

sesijas

,

Vidusskolas.

pagaidu darbinieki
157.604.—
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1.
2.

III

153.843.—

un intarnati.
skolēPabalsti trūcīgiem
117.420.—
niem
11.500.—
3. Piemaksa internātiem
1.

§ 38.

173.

Ārstniecības

mate-

Operatīvā dala.

128.920.—

189,V.23.
1.

2.000-

riāli
Kopā vidusskolām

2.

2U09'.345.—

190.
e.
174.V.24.
1.
2.

175.
1.
2.
176.

1.
2.

Arodskolas.

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas

brīva

Virsdarbi,

191.

1.339.300.—
līguma

131.956.—
pagaidu darbinieki
izdevumi.
.2.
Pārvaldes
.
§
7.134.—
Čela izdevumi
Citi pāirvaldes izdevumi
§ 3. Saimniecības
izde-

9.041—

1.471.256-.—

Ēku un telpu uzturēšana.
Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu, tekošais re-

monts
§ 4, Inventāra

1775
1.
2.

3.

Zinātnes un mākslas priekšmeti

60.900.-

un

3.175.—

5.463.—

57.248.-

4.280—

dāšana.

2.

Zinātnes un mākslas priekš-

150.370.-

194.V.26.

meti
Sanitārie un ārstniecības
piederumi
Mašinas, ierīces un darba
rīki
'§ 15. Mācības materiāli.
§ 16: Kursi un priekšlasī-

4.562.—
19,247.—

180.—
100.—

24.089.—
2.260.—

jumi.

'

! !

1.
195.V.23.
1.

2.

5.

178.

2.288.—

Inventāra jauniegā-

Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi

3.

ārstniecības
1

550.—
piederumi
Mašinas, ierīces un dairba
53.200.—
rīki
850.—
7. Apģērbi, apavi un veļa
pamatremonti.
§ 5. Eku
42. Jelgavas skolotāju institūts
1.665.—
43. Daugavpils skolotāju institūts 1.190.—
405.—
44. Rīgas technikums

4.

1.

193.
28.400.—

Sanitārie

§

5.

cības piederumi

380.483.—

35.704.—

Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
50.618.—
2.350.—
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais re-

16.175.

jauniegā-i
dāšana.
Iestāžu iekārta un saimnie-

344.779.—

3.

monts

134.750.—
6.500.—

9.120.-

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
*
Citi pārvaldes izdevumi
§

192.

vumi.
1.
3.
4.

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki

143.900.—

53.375.-

Kursi
§ 17. Ekskursijas um izstādes.
300.—
Ekskursijas
49.—
Izstādes

196.
1.
197.V.28.
1.

Pabalsti sjībiedriskām
un privātām skolām.
Mazākuma tautību skolām
§ 20. Izglītības pabalsti organizācijām.
Mazākuma tautību organizācijām

349.—

§ 18.

.

84.840.—

2.500.—
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Latvijas

Republikas

III Saeimas III

Tēk. Ni

1.
3.
199.

Pabalsti
trūcīgiem
skolēniem, stipendijas un internāti.
Pabalsti trūcīgiem' skolēniem 41.485.—
Piemaksas internātiem
3.560.—

§ 21.

§ 38.

1.
3.
4.
45.045.—

144.—

Kopā operatīvai daļai
Kopā mazākuma tautību skolu
virsvaldei

200.V.22.
1.
2.
201.
1.
2.
202.
1.
3.
4.
203.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
204.
53.
205.
1.
3.
206.
2.

215.
54.

1.
209i

1.
2.
4.
210.

217.
24.590—

2.

3.

4.

5.

229.065-.—

219.V.22.
1.
2,
220.

11.670.—

35.500 -

222.

8.000.—

3.
224.
2.

232.250—
?225.
226.

1.
2.
4.

,

1.
2.
228.
1.
2.

46.009—
3.497.734.—

229.
3.
4.
230.

43.065.—

213.368.—

50.—
964.—

1.014.—

4.450.—
12.000—

3.494—

§ 6.
Izdevniecību izdevumi..
Pārskati, instrukcijas, formulāri u. c.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.
Reprezentācijas izdevumi
ar noreķinašanos
§ 15. Mācības materiāli
§ 21.
Pabalsti
trūcīgiem
skolēniem, stipendijas un internāti.
Pabalsti trūcīgiem skolēniem 7.950.—
Stipendijas
2.160.—
Godalgas un prēmijas
2.000.—
akadēmijai

100.—

200.—
2.800—

12.110.—
300.993.—

20.672.—

§ 2. Pāirvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi
§ 3. Saimniecības izdevumi.
Citi saimniecības izdevumi
Ēku un telpu tekošais remonts
4.

19.944—

Pieminekļu valde.

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki

§

51.457—

Inventāra

936.—
3.000.—.
1.600.—

21.608—

4.600.—

50.—
30.—

80—

jauniegā-

dāšana.

223.365.—

14.669.238.024—
>'j

170.303.—

4.348—

j.
227.V.27.

294.974.—

4.

Kopā mākslas

6.000—

'

9.240.—

1.
3.
4.

223.

211.V.22.

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Citi Pārvaldes izdevumi

100.—

§ 3. Saimniecības izdevumi.
Eku un telpu uzturēšana
46.209.—
Citi saimniecības izdevumi
900.—
Ēku un telpu tekošais re-

Latvijas konservatorija.

gaidu darbinieki

60.—

1.
2.

Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
5. Mašinas, ierīces un darba
rīki

2.00O.—
90,000.—

Piemaksas dažādiem
uzņēmumiem.
Universitātes aptiekai par
studentu apmācībais darb3.003.—
biem (pielikums Nr. 8)
Vecauces fermai pair pē- _
tīšanas un studentu apmācības darbiem (pielikums
21.632 —
Nr. 9)
Rāmavas fermai par pētīšanas un studentu apmācības darbiem (pielikums
7.800. Nr. 10)
par
Vecauces mežniecībai
pētīšanas un studentu ' apmācības darbiem (pielikums
Nr. 11)
7.574—
Botāniskam dārzam (pieli-

§ 1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma pa-

22.710—

Mākslas akadēmija.

§
1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki

§

7.470—

Ēku pamatremonti.

monts

Reprezentācijas izdevumi.
izdevumi
Reprezentācijas
ar noreķinašanos
§ 15. Mācības materiāli.
§ 17. Ekskursijas un izstādes.
!
Ekskursijas
trūcīgiem
§ 21. Pabalsti
skolēniem-, stipendijas un internāti.
skolēPabalsti trūcīgiem
216.300—
niem
13.200.—
Stipendijas
Godalgas un prēmijas
2.750.—

h.

6.500—
80—

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Qeļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

221.

9.

Nr. 13).

5.

i.

§ 5. Ēku pamatremonti.
Univeirsitates ēkas
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Grāmatas
31.600—
Pārskati, instrukcijas, for3.900—
mulāri u. c.

Kopā Latvijas universitātei

2.

1.

15.750—

890.—

Kopā Latvijas konservatorijai

322.620.—
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4.

Konservatorijas ēka
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Pārskati, instirukcijas, formulāri u. c.
§ 9. Reprezentācijas izdevumi.
Reprezentācijas izdevumi ar
noreķinašanos
§ 21. Pabalsti
trūcīgiem
skolēniem, stipendijas un internāti.
Pabalsti trūcīgiem skolēniem

4.

kums

212.

2.
218.

§ 51.

1.

3.

2.496.030—

Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
28.950.—
Zinātnes un mākslas priekšmeti
229.370 —
Sanitārie un ārstniecības
6.200.—
piederumi
Satiksmes līdzekli
100.—
Mašinas, ierīces un darbā
rīki
55.500—
1.800.—
Apģērbi, apavi un veļa
700—
Dzīvais inventārs

Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
Zinātnes un mākslas priekšmeti
Apģērbi, apavi un veļa
§

216.

__

207.
208.

2.
7.

§ 3. Saimniecības izdevumi.
Ēku un telpu uzturēšana
149.465.—
Citi saimniecības izdevumi
29.600.—
Eku un telpu tekošais remonts
50.000.

§

1.

809.639. —

1.440.—
23.150.—

3'. m a i j ā.

§ 3. Saimniecības izdevumi.
Ēku un telpu uzturēšana
12.100-.—
Citi saimniecības izdevumi
2.260.—
Eku un telpu tekošais remonts
_ 1.390—
§

Latvijas universitāte.

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

§

214.

655.796.—

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
2.218.242.—
Virsdarbi, brīva līguma pa277.788.—
gaidu darbinieki

1929. g a d ā

sēde

Ls

213.

Ārstniecības materiāli

g.

14.

Tek. Ni

Ls

198.V.23.

sesijas

.

1.620.—

1.

Iestāžu iekārta

2.

cības piederumi
Zinātnes un mākslas priekšmeti

un

saimnie1.900.—
1.7O0—

3.600—

437

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

Tek. Ni

III

Ls

231.
1.
232.
1.

2.

§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Grāmatas
§ 14. Pieminekļu aizsardzība
un kopšana.
Materiālās kultūras pieminekli
45.000—
Garigās kultūras pieminekli
25.000.—
(folklora)
Kopā pieminekļu valdei
k.

233.V.27.
1.
234.
2.

Citi pārvaldes

1.
3.

§ 3. Saimniecības izdevumi.
Ēku un telpu uzturēšana
1.910.—
Citi saimniecības izdevumi
1.460.—

4.

Ēku un telpu tekošais re§

1.
2.
237.

250.
1.
3.

4.
70.000—

4.

570.—
1.035.—

465.—

2.

gaidu darbinieki
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Citi pārvaldes izdevumi

1.

§ 3. Saimniecības izdevumi.
2.400.—'
Ēku un telpu uzturēšana

3.

Citi saimniecības izdevumi

190.—

4.

Ēku un telpu tekošais remonts
§ 4. Inventāra jauniegā-

638—

241.

cības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

1.

243.V.27.

245.

§ 2.

3.228—

23.660.—
652 —
39.467.—

44.581.- -

Pārvaldes izdevumi.

__

1.700 —
1. Ceļa izdevumi
830.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
§ 3. Saimniecības _ izdevumi.
3.220—
1. Ēku un telpu uzturēšana
2.200.
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Eku un telpu tekošais remonts
1-500—
§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie3.700.—
cības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš300—
meti
276.—
7. Apģērbi, apavi un vēta

2.530.—

—-

246.

247.
1.

§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Grāmatas
Kopā valsts archivam
n.

248.V.27.
1.

6.920—

4.276.—
5.000—
63.307.—

Valsts bibliotēka.

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas

35.000—

210.—

35.881.—

izdevumi.

6.325.—
10.H17.—
Periodiski .izdevumi
'_ 3.792—
136.709—
Kopā valsts bibliotēkai
18.184.236—
Kopā VIII daļai

73.741.

Nacionālās operas
Pelņa un
I.

§

1.

§ 1.
S 2.
_
f

budžets.

zaudējumi.

Pelņa.

Valsts piemaksa
II. Zaudējumi.
Administrācijas atalgojumi
Administrācijas pārvaldes izdevumi

Operatīvās dalās zaudējumi
Kopā

334,000.—

43.164—

14.700 —
276.136—
334.000—

Kapitāla apgrozījumi.

§

I. I e ņ ē m u m i.
1. Papildu pamatkapitāls

68.000. —

§

II. Izdevumi.
1. Inventāra jauniegādāšana

68.000.—)

11.653.—

Valsts archivs.

§ 1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas

244.

Izdevniecību

B.

1.600.—

22.000—
60.—
Apģērbi, apavi un veļa
§ 6. Izdevniecību izdevumi.
Grāmatas
Kopā valsts mākslas muzejam
m.

Apģērbi, apavi un veļa

A.

274.—

meta
242.

7.

PIELIKUMS Ni i

11.509.—
144.—

11.630.—

671.

Zinātnes un mākslas priekšmeti

19.730—

dāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

7.

4.500—

§ 4. Inventāra jauniegādāšana.
Iestāžu iekārta un saimnie-

1. Grāmatas

Atalgojumi.

Algas un piemaksas
Virsdarbi, brīva līguma pa-

240.

Ēku un telpu tekošais re-

2.

252.

5.340.—

6.750—
380.—

saimniecības izdevumi

Latvijas

50.398.—

1.
2.
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(pie valsts izdevumu budžeta tek.
.N5.N2142 un 434).

1. Valsts mākslas muzejs.

239.

Citi

4.570 —

3.500.—

muzejam

1.

§ 3.
Eku un telpu uzturēšana

I

cības piederumi
1.980—
Zinātnes un mākslas priekšmeti
_ 17.750—
§ 6. Izdevniecību izdevumi.

§

340.—
5.000—
Saimniecības izdevumi.

§ 6.

Iestāžu iekārta un saimnie-

1. Grāmatas
Kopā valsts vēsturiskam

238.V.27.

251.

2.

1.200.—
Inventāra jauniegādāšana.

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
Ceļa izdevumi
Citi pārvaldes izdevumi

monts

21.563.—

monts

3. maija.

cības piederumi

Ceļa' izdevumi

236.

1.
2.

3.500—

1.

§ 1. Atalgojumi.
Algas un piemaksas
§ 2. Pārvaldes izdevumi.
izdevumi

1929. gada

Ls

249.

103.388.—

sēde

Tek. JvTs

Valsts vēsturiskais muzejs.

1.
235.

14.

sesijas

Vārds deputātam Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu
kungi! Vienreiz gadā, apskatot izglītības ministrijas budžetu, mums ir izdevība apskatīt izglītības un
skolu lietas, tā skaitliskos datus, kas attiecas uz
mūsu kultūras veicināšanu, ka ari dažas parādības
skolas izglītības iestādēs un vispārīgi kultūras dzīve.
Ja apskatām izglītības ministrijas ša gada kārtējo budžetu, tad redzam, ka. izdevumu kopsuma ir
mazliet pieaugusi, salīdzinot ar pernogadu. Apskatot tuvāki, redzam, ka centrālam iestādēm, ka ministrijas sekretariātam un skolu departamentam,_ ir
krietni lielāki izdevumi neka pērn, pamatskolām
nedaudz lielāki, vidusskolām mazāki, arodskolām
ari mazāki, mazākuma tautību skolām — lielāki,
universitātei un citām augstskolām — nedaudz lielāki un citām kultūras iestādēm gandrīz bez pārmaiņām. Tas tā, ja raugāmies tikai uz kārtējo budžetu.
Ja ņemam vērā, ka pagājuša gada bija papildu budžets, kur skolām bija atvēlētas diezganlielas sumas
un bez tam ārkārtējā budžeta bija vairāk ka šogad,
tad aina grozās. Tad redzam, ka izglītības ministrijas budžetā pavisam, pierēķinot ari izgājuša gada papildu budžetu, šogad ir par vairāk ka 800.000 latiem
mazāk nekā pērn. Pieskaitot kultūras fonda pagājuša
gada ārkārtējo pabalstu — 150.000 latu, dabūjam
gandrīz veselu 1.000.000 latu mazāk neka pagājuša
gada izglītības ministrijas budžeta. Ta tad, sastādot mūsu budžetu, valdība un ari koalīcijas frakciju
vairākums, kas bija budžeta komisija, ir tādos ieskatos, ka izglītības ministrijas budžetu var krietni
samazināt, ka izglītība pie mums atrodas jau pietiekoši augstā stāvoklī, ka liekus izdevumus vairs -nevajaga taisīt. Turpretim par lauksaimniecības izglī-
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tības budžetu ir bijis citāds uzskats — tas palielināts par 53.000 latiem un vēl dažiem simtiem. Lauksaimniecības nozarē paredzēts atvērt ari jaunas sko-

las, starp citu ari mazākuma tautībām, poļiem. Iz-

glītības ministrijas budžetā ir gluži pretēji — paredzēts slēgt mācības iestādes.
Izglītības mērķiem paredzētas ari dažas sumas finansu ministrijas ārkārtējā budžeta. Interesanti iemest acis ari tur. Tur paredzēti krediti dažādām skolu nozarēm un izglītības vajadzībām. Pamatskolām pabalsti pret pērno gadu būtu it ka palielināti par 1500 latiem, bet _ pavisam _ pamatskolām finansu ministrijas ārkārtējā budžetā paredzēts
tikai 5500 latu. Vidusskolām, finansu , ministrijas
ārkārtējā budžetā paredzēti 343.000 latu. Vidusskolu vajadzības tā tad ievērotas daudz daudz vairāk
nekā pamatskolu. Ja apskatām sumu sīkāku sadalī-

šanu, tad redzam selkošo. Pabalsti visām latviešu
privātskolām iztaisa 306.000 latu, vienai pašai Aglonas ģimnāzijai 150.000 latu, bet par visām citām
kopā (šeit galvenā kārtā ir Rīgas skolas un ari Bauskas Kļaviņas skola), 118.000 latu. Pļaviņu vidusskolai paredzēts paaugstināt pabalstu no 12.000 uz
18.000 latiem. 37.500 lati paredzēti vācu vidus sko-

lām; tā tad ari tām paredzēta zināma suma finansu

ministrijas budžetā. Arodskolu ārkārtējām vajadzībām latviešiem paredzēts — 118.500 latu, minoritātēm — 212.374 lati. Te redzam ačgārnu samēru, otrādu proporcionalitāti, runājot matemātiķu valodā.
Latviešu arodskolām paredzēta daudz mazāka pabalstu suma nekā minoritātēm. Vēl dīvaināku ainu
atrodam, ja paskatāmies uz ārpusskolas izglītības
kredītiem. Ārpusskolas izglītībai minoritātēm atvēlēti 107.000 lati, latviešiem — 5000 latu. (Minoritatu teātriem paredzēti pabalsti valsts budžetā, latviešu teātriem — ne provinču, ne ceļojošiem teātriem — tādi nav paredzēti; vienīgi Latgales tautas

universitātei — 5000 latu. Uz mūsu priekšlikumu
paredzēt pabalstus ari latviešu ārpusskolas izglītībai, teātriem, mēs dabūjām -noraidījumu. Vienā budžeta komisijas sēdē latviešu ārpusskolas organizācijām atvēlēja 145.000 latus, bet tūliņ, nākamajā
sēdē šo lēmumu atcēla, aizrādot, ka latviešu ārpusskolas vajadzības varot segt kultūras fonds. Bet
ta kā kultūras fondam atrauta gandrīz puse no viņa
ienākumiem, atņemot kultūras fondam dzelzceļa piemaksas, uz ko mēs aizrādījām budžeta komisijā,
tad nebūs iespējams no kultūras fonda šīs vajadzības apmierināt. Uz to koalicijas pārstāvji, starp
citu Annusa kungs, noteikti pasacīja, ka viņi gādāšot, lai kultūras fonda līdzekļi pavairojoties. Līdz
šim par tādu gādību nekas nav dzirdēts un kultūras
fonda dome, kā mazā, tā lielā, nezin kā apmierināt
visas tas vajadzības, kā apmierināt kaut pa daļai
tas prasības, kas ienāk no dažādām mūsu ārpusskolas organizācijām. Ne valdībā, ne budžeta komisijā
koalicijas latviešu pilsoņu starpā nav latviešu izglītības lietas aizstāvju un sekmētāju. Tā mēs redzam,
ka izglītības vajadzībām krediti šinī budžetā ir samazināti, turpretim tiesām un policijai palielināti.
Tiesām pret pernajo palielināti par 125.000, cietumiem, par 104.000, policijai par 202.000, kopā par
431.000 un dažiem simtiem latu. Tīri loģiski; mazāk
izglītības,_ vairāk policijas, vairāk tiesu, vairāk cietumu. Tāda šimbrīžam ir mūsu tagadējās koalicijas
politika.
Tuvāk apskatot budžetu, redzam, ka palielinātas
visur.irjpirma paragrāfa sumas, algu posteņi; šospaaugstinājumus ar mierīgu prātu pieņem tādus, kā resori uzdod, jo no tiem paliek arvien pāri prāvi atlikumi. Bet samazināti līdzekļi ēku remontiem un
jaunbūvēm._ Nav līdzējuši ne starpresoru budžeta
komisijas lēmumi, ne aprēķini, kādas
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jaunbūves un kādi nepieciešamie kapitālremonti
būtu jāizdara šogad. Finansu ministrija, sevišķi tās
budžeta nodaļas vadītājs, ar stingru roku bij nostrīpojis visus paredzētos kredītus un tur gandrīz visur

palikusi tukša vieta.
Man kā izglītības ministrijas budžeta referentam bij jāapjautājas par budžeta vajadzībām ministrijā; gandrīz visi direktori vienbalsīgi vaimanāja, ka viņi atrodas bezizejas stāvoklī. Bet no koalīcijas puses viņi bija tā iebaidīti, ka budžeta komisijā neviens no viņiem neuzdrošinājās uzturēt savas
kategoriskās prasības. Budžeta komisijā noraidīja
visas prasības, ari visnepieciešamākās. Tas, piemēram, jāsaka par universitātes veterināro institūtu,kas
mūsu valstī izpilda trīs uzdevumus: zinātnisko, bez
tam paidagoģisko, sagatavojot mūsu jaunos zinātniekus, bez tam šis institūts ir ari vienīgā veterinārā ārstēšanas iestāde mūsu valstī. Šis institūts ievietots

galīgi nederīgās, pavisam trūcīgās telpās, kādās neviena cita no universitātes fakultātēm nav ievietota;
neviena cita neatrodas tik neciešamos apstākļos un
mitekļos kā veterinārā fakultāte. Bez tam tagadējās fakultātes telpas nav universitātes īpašums, nepieder valstij, bet pilsētai. Līgums ar pilsētu drīz
izbeigsies un pilsēta nodomājusi nepagarināt līgumu,
jo viņai pašai šīs telpas ir vajadzīgas. Jau pagājušā
gadā bij nolemts, ka veterinārai fakultātei jāceļ īpašas ēkas. Bij atvēlētas ari sumas, bet tās palika neizlietotas un šogad šai vajadzībai nekādi līdzekļi nav
paredzēti. Neviens nerēķinājās ar to apstākli, ka
veterināro fakultāti pēc pāris gadiem var izlikt uz
ielas. Budžeta komisijā šāds aizrādījums neatrada
dzirdīgas ausis.
Valsts arķivā draud iegāzties griezti, ko atzinuši visi architekti, bet mūsu budžeta sastādītāji to
neatzina. Lai grūst, lai arķivs vācas no turienes
ārā.
Lai
tas
stāv
neizlietots!
Bibliotēkai jau pērn bija paredzētas sumas jaunas ēkas celšanas priekšdarbiem. Suma palikusi neizlietota. Šogad sumas nav uzņemtas. Bibliotēka tagad atgādina it kā kādu mežu ar saviem stabiem un balstiem,
kas ielikti, lai griesti negrūtu kopā. Un tomēr drošības nav: plaisas rodas sienās tā kā tā.
Technikumā sen atzīta vajadzība, ka tas jāpaplašina. Tur darbnīcas ir pagrabos, mašinas rūs,
jaunie cilvēki strādājot bojā savu veselību. Ari tā
paplašināšanai bija jau paredzētas vajadzīgās sumas.

Bet visi darbi tagad paliek nedarīti.

Rūjienas vidusskolā skolēniem ari pavasaros
un rudeņos, šinīs slapjajos gada laikos, jānostaigā
vairāk reizes dienā lielāks gabals no vienas ēkas uz
otru. Ari jau sen atzīta vajadzība celt jaunu skolas ēku. Bet viss resorā paredzētais noraidīts un
strīpots.
Irlavas kolonijā arvien vairojas uzņemamo zēnu
skaits. Jādibina jauna grupa — ģimene. Būtu jāceļ attiecīga ēka, bet līdzekļus nedod. Tomēr katru
dienu no jauna sūta klāt zēnus, kas tur būtu ievietojami. Kur tie ievietojami, par to neviens nedomā.
Valsts pamatskolas Latgalē! Ir šausmas, kad
tās apraksta, ir šausmas, kad par tām runā. Telpas
neciešamas. Tāpat ļoti daudzas pašvaldības skolas
ir neciešamā stāvoklī; tomēr ari pašvaldībām nodomātie pabalsti skolu ēku celšanai samazināti šogad
par krietnu sumu. Te finansu ministrija un tāpat
ari valdība ir turējušās pie ieskatiem: šogad nekā
nebūvēt, kā iztika līdz šim, tā iztiks turpmāk. Ari
nekā neizlabot; ja jau mājas sāk drupt, tad lai drūp
arvien tālāk, lai grūst kopā. Šīs vajadzības neievēro. Tas ir aplami ari no tautsaimniecības viedokļa, jo ar to_ mums radīsies vairāk bezdarbnieku.
Katru gadu mušu valsts ari izglītības resorā ir cē-
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jaunas ēkas, sarīkojusi lielākus būvdarbus, kur
atraduši darbu un nodrošinājuši sev vasaras peļņu
daudzi mūsu amatnieki. Tagad tiem darba nebūs.
Lai labāk krājas nauda rezerves fonda, tikai neizdot
vajadzīgam ražīgam darbam.
Otra vieta, kurā ir ietaupīts, ir trūcīgo skolnieku apgādāšana. Papildu budžeta_ šim nolūkam
bija ziedotas lielākas sumas — vairāk par 700.000
latiem. Šogad trūcīgo skolnieku pabalstiem ir paredzēts par 860.000 latiem mazāk nekā pērn. Vai
tad nu uzreiz lielais trūkums, bads, kas šogad uznācis tik lielos apmēros, būs novērsts, vai nākoša
gadā trūkuma vairs_ nebūs? Vai līdzekļu atvēlēšanas ziņā ir jau iespējams atiet atpakaļ uz aizpērnā
gada apmēriem? Budžeta komisija bija tāds noskaņojums, ka velti par to runāt, jo_ runas neviens
neklausījās. Zināja tikai, ka koalīcija nolemts izdevumus nepalielināt, un tos ari nepalielināja, neskatoties uz to, vai mūsu tautas_ izglītības līmenis vispār ir jau pietiekošā augstuma, vai ne, vai izglītības
iestādēm ir kādas sevišķas vajadzības, sevišķi eku
būvju un trūcīgo bērnu apgādāšanas ziņa, vai ari
nav.
Būtu jādomā, ka mūsu skolu un izglītības lietas ir tik priekšzīmīgā stavoklī,_ ka tur nekas vairs
nav labojams un nekas nav darāms,. Ja ņemam tikai augstskolas, salīdzinām ar citam valstim, cik
tur ir uz 1000 iedzīvotājiem universitātes studentu,

pieņemot klāt ari technisko macības_ iestāžu apmeklētājus, tad mes izglītības_ ziņa stāvam augsti.
Veselā rindā Eiropas valstu, (kā Itālijā, Beļģija, Zviedrijā, Spānijā, Polijā, un Norvēģija uz ik 1000 iedzīvotājiem augstskolu studentu ir 1,1—1,3; Holande,
Francijā un Somijā—1,4; Šveice un Vācija—1,6; Lietuvā un Dānijā — 1,8; Čekoslovaķija — 1,9; Austrijā — 2,8; Latvija — 4,2; Jgaunija — 4,6. Redzams, ka no Eiropas valstim mums priekša ir tikai
Igaunija. Tas ir, runājot par kontinenta valstim.
Anglijā šis skaits grūtāk aprēķināms. — Vai tad tagad izglītības lietās ar drošu apziņu jau nevaram
sākt iet atpakaļ. iMums izglītības jau par daudz! Bet
kā stāv ar citām skolām? Es neapskatīšu visas
skolas, bet ņemšu otro polu — tautskolas. Kāds tur
iznāk samērs? Cik iznāk tautskolas_ apmeklētāju
Vakareiropas valstīs uz 1000 iedzīvotajiem un cik
mums? Holandē — 157 skolēni, Dānija — 144, Norvēģijā — 141, Beļģijā, Šveice — 140, Spānija —135,
Polijā — 124, Čekoslovaķija — 119, Austrija un
Zviedrijā — 110, Vācijā — 106, Itālija — 102, Francijā — 100, Somijā — 90, Latvijā — 84, Lietuvā — 54. Par Igauniju noteiktu statistisku ziņu man
nav. Tik daudz ir apmeklētāju tautskolas uz 1000
iedzīvotājiem. Tā tad redzam — te ta lieta pavisam
citāda. Mums tikai 84 uz 1000 iedzīvotājiem. Tas
jau pats par sevi ir stipri mazs skaitlis, salīdzinot
ar citām valstim, kas mūs vedina uz_ nopietnam pārdomām. Bet vēl vairāk jāpārdomā, ja salīdzinām
mūsu atsevišķo tautību skolēnu skaitu. Poļiem pie
mums

Latvijā

no

1000

iedzīvotajiem

apmeklē

tautskolu 130, t. i. apmēram tāds pat skaits ka Spānijā un lielāks neka Polija, žīdiem — 126 (ar to ari
var lepoties), vāciešjem — 108 (ari tuvojas Austrijas un Zviedrijas normai, pāri Vācijas skaitam, ir
Vācijā tik liela skaita nav). Ar zināmu lepnumu vietējie vācieši to var uzsvērt un aizrādīt, ka minoritatu skolu lietas Latvija nostādītas labi. Faktiski
minoritātes ari nevar žēloties, ka Latvija tas kulturelā ziņā būtu apspiestas. Krieviem — 93 skolēni,
baltkrieviem — 88, latviešiem — 79. _ (Starpsaucieni.) Tik sīkus aprēķinus es negribēju te celt
priekšā, lai gan tie man ari ir. Leišiem — 72, igau_ 55. Ja ņemsim ari citas skolas, ne tikai
ņiem
_
tautskolas, bet vidusskolas, ka vispārīgas izglītības,

tā ari arodu skolas un ari visas speciālas skolas, pat
garīgos seminārus un dažādos institūtus, izņemot
tikai trīs augstskolas, tad pārsvarā par visiem stāv
žīdi. Uz katriem 1000 žīdu tautības iedzīvotajiem ir
168 skolēni. Otrā vietā ir poļi ar 144 skolēniem,
tad — vācieši ar 141 skolēnu, tad — krievi ar 102,
baltkrievi ar 92, latvieši ar 93 skolēniem, leiši ar
81, igauņi ar 69 skolēniem. Apskatot šos skaitļus,
vajadzētu nākt pie atziņas, ka par to_ latviešu minoritāti ari drusku jāpadomā skolu lietas. Vāciešiem,
žīdiem, poļiem nav gandrīz neviena bērna, kas nebūtu izgājis pamatskolas 6 klases. Jau sen vācieši ir
uzstādījuši sev par likumu neizlaist bērnu mācīties
amatu, iekams viņš nav beidzis pilinu pamatskolas
kursu. Kad mēs pie tā tiksim? Te līdzas minoritātēm var nostāties tikai Rīgas pilsēta. Turpmāk,
sastādot budžetu, būtu gan piegriežama vērība, lai
ari latviešu bērni tiktu pie obligatoriskas pamatskolas kursa beigšanas. Lai to panāktu, jāceļ skolu
ēkas un jāsniedz palīdzība trūcīgiem skolēniem. Šīs
lietas tagadējā budžetā aizmirstas. Cittautieši savas izglītības setomēšanaine tikai izmanto visas tas
sumas, kas viņiem pienākas pec likuma, bet ari
izmanto vēl citu tautību skolas. Latvieši ļoti maz
izmanto cittautiešu skolas. No visiem latviešu skolēniem cittautiešu skolas apmeklē tikai 1,1%, vā__ 6%, krievi — 17%, žīdi — gandrīz 19%,
cieši
6*
poļi — 39%, baltkrievi — gandrīz 50%. Gandrīz
puse no visiem baltkrievu skolēniem apmeklē cittautiešu skolas. Leišiem pašiem ir mazāk skolu —
55% apmeklē citas skolas; igauņiem vidusskolu
nav — 70% no viņu bērniem iet citas skolas. (K.
Ulmaņa starpsauciens.) Katram puikam savu skolu? Nē, bet tā, lai katrs puika varētu tikt sava skolā! Es domāju, ka tas mus var pamudināt, jaunu
likumu izdodot, griezt vērību uz šiem procentiem.
Ja no kādas tautības 40% vai 20% apmeklē cittautiešu skolu, pa lielākai daļai latviešu skolas, tad šai
tautībai nevajadzētu saņemt izglītības vajadzībām
procentuālo daļu. pēc vispārīga iedzīvotāju skaita,
bet pēc savu skolu skolēnu skaita; tad būtu pavisam citādi. 23% no visiem cittautiešu skolniekiem
mācās citās skolās, visvairāk latviešu skolas, un
tomēr mazākuma tautlbas^dabu savu pilnu procentu
no izglītības sumām un vēl vairāk. Es šad un tad
gribētu uzstāties ne tikai Latvijas skolu laba, bet ari
latviešu skolu labāun aizrādīt, ka taisni latviešu
skolām nodara vienā otra vieta lielu pārestību.
Runājot par augstākajām mācības iestādēm, jāsaka, ka mums viskuplāk izaugusi un attīstījusies
universitāte. Ar to mēs varam lepoties visas civilizētās pasaules priekšā studentu skaitaziņa Mēdz
^
teikt par mācības iestādēm, ka ta bus ta labāka, par
par
universitāti
kuru maz vai nemaz neruna. Nu,
iepriekšējos gados runāja visvairāk no kreisa spārna, bet šogad, Reinharda kungs, ir pacēlušas balsis
ari no jūsu aprindām. «Latvijas Sargs» bieži vien
piemin universitāti; laikam taču tur kaut kas nav
kārtībā; un ir brīnišķi, ka tas, ko mes agrāk vairākkārtīgi esam atkārtojuši, tagad izpaužas ari laba
spārna presē. Es te neatkārtošu, kas_ rakstīts, bet
teikšu tikai, ka mūsu domas viena otra vieta sakritīs.
Mums jāatgādina, lai mūsu universitāte ir Latvijas universitāte. (Starpsauciens pa labi.) Latviešu tā nav. Universitāte pašas Latvijas izpētīšanai
un tautas gara kultūrai ir piegriezusi mazu vērību.
G. Reinharda starpsauciens.) — Nu, paklausaities,
Reinharda kungs, kad es beigšu, Jūs varēsiet atbildēt. — Mums ir valodas pētnieki, un ta_ ir ari jau
lielā mērā izpētīta. Pētīšanas priekšgala stāv, godam jāmin, zinātnieks ar Eiropas vardu — profesors Endzelīns. Te universitāte stāv savu uzde-
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vumu augstumā. Bet vai mūsu gara kultūra sastāv
tikai no gramatikas, no valodas vien? Mums ir ari
vēsture. Vai ir mums Latvijas vēstures katedra aizvietota ar profesoru, kā citas katedras? Vai ir vismaz aizvietota ar docentu? Pat ta nav! Pietiek
ar privātdocentu, pat lektoru. (K. Ulmaņa starpsauciens.) Jūs jautājat, kur to lai izķer_ . Vai tiešām 10 gadu laikā nevarēja aizvietot vēstures katedru ar tās cienīgu zinātnieku? Mums ir vēsture,
bet vēstures izpētītāju mums nav; nav to, kas vēsturi ceļ gaismā. (K. Ulmanis no vietas:_ «iMums
jau nav pašas vēstures!») Un tas gods ir jādod mušu līdziemītniekiem, ar kuriem mes esam dzīvojuši
kopā 700 gadus — tie ir stājušies pie mušu zemes
(K. Ulmanis no vietas: «Kas
vēstures pētīšanas.
tā par vēsturi, ko mums tagad mača?») Tas_ jākonstatē mums par kaunu, ka ari tagad nopietnākie
Latvijas vēstures pētnieki ir vācieši. (Starpsauciens.) Nevienu reizi es neesmu balsojis pretim.
Otra lieta, kas jākonstatē, ir tā, ka nav aizvietota latviešu literatūras katedra. Latviešu literatūru lasa lektors bez attiecīgas speciālas izglītības,
lektors, kas speciālists citās lietās; ar gramatiku vien,
kungi, tālu netiksim. Bērziņa kungs ir galvena kārta
speciālists teoloģijā, un literatūru tas lasa tikai ka
blakus nodarbošanos. Bija vecais Lautenbachs; pec
Lautenbacha nav ko likt viņa vieta. Par Lautenbachu nerunāsim, ari par viņa grāmatu nerunāsim,
lai gan par to būtu daudz ko runāt. Nav aizvietotas
šīs galvenās Latvijas kultūras katedras. _ Te saka,
ka attiecīgi zinātnieki neesot vel izaudzināti, tie nevarot rasties uzreiz; bet brīnums: Krievijas robežās dzīvojot, Latvijas universitātes darbinieki nevar
ari atrast cilvēku, ar ko aizvietot krievu literatūras
(G. Reinharda
katedru — ari tā nav aizvietota.
kungs,
Jūs
ari esat augststarpsauciens.) Reinharda
skolas darbinieks. Jūs zināt, ka mums daudz profesoru lekcijas lasa krievu valodā. Tam ari ir nozīme un liela nozīme negatīvā ziņā. No mušu vidusskolām krievu valoda ir izskausta, pamatskolās to
reti kur māca, bet augstskolas tieslietu zinātņu un
medicīnas fakultātē ir ļoti daudzi, kas lekcijas lasa
krievu valodā. Latviešu jaunekļi vairs neprot krieviski, tie neprot krievu valodu; tā tad te atkal
priekšrocība cittautiešiem. '
Tas — par mācības spēku sastāvu.

«Latvijas Sargā» paceļas balsis ari par pašu
programu. Zinātne katrā nozarē izplešas, unprogramas iet plašumā; tās maz koncentrētas, kapec studentiem grūti orientēties, kas ir galvenais, un eksāmenos rodas grūtības. Ļoti bēdīgs gadījums ir konflikts ar ... (G. Reinharda starpsauciens.) Varbūt
tas tā ir no Jūsu viedokļa. Man tomēr jāsaka, ka
tas nav izskaidrojams ar to vien, ka priekšmets būtu pārāk grūts, ka viela būtu neaptverama, bet gan
ar to, ka lektora vai docenta iegribas ir neapsveramas un nav zināms, pie kādiem sīkumiem viņš
pieķersies.
Par to jau mēs . kādreiz runājām, un,
Reinharda kungs, taisni Jūsu fakultātē ir noticis
viens tāds bēdīgs gadījums, kur eksaminators ir saņēmis no eksaminanta pļauku. _ Tur nu nav vainojama tikai viena puse. Katrā tādā gadījuma, vai nu
lielākā, vai mazākā mērā, vaina jādala kā uz vienu,
tā uz otru pusi. (G. Reinharda starpsauciens.) Nu,
man šķiet, dulnu cilvēku taču nepielaidis pie eksāmeniem, un dulns cilvēks nekādā gadījumā nevarēs
iegūt doktoru grādu Berlinē. Taču laikam viņam
kāda saprašana ari būs bijusi.
Tagad pāriesim uz augstskolas studentu dzīvi.
Jau vairākkārt esam runājuši par korporācijām, par
dzeršanu. Reinharda kungs, Jūs vienmēr lielā mērā nosodāt dzeršanu, priecājaties par studentu at-
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turības kustību, kas gan izpaužas vēl ļoti mazā mērā; bet Jūs, Reinharda kungs, tikpat stiprā mērā
neuzstājaties pret korporeļu ālēšanos. (G. Reinhards no vietas: «Esmu gan uzstājies!») Neesmu
dzirdējis! (G. Reinhards no vietas: «>lr, ir gan, tik
Jūs to nezināt!»)
Augstskolas dzīvē, Reinharda
kungs, tā nelaime ir lielāka. (G. Reinhards no vietas: «Ko es viens varu darīt?») Ar to Jūs izrakstāt sev vājības apliecību. Jūs varat darīt ļoti daudz.
G. Reinharda starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Es lūdzu netraucēt runātāju! Jūs Varat dabūt vārdu.
K. Dēķens (turpina): (G. Reinharda starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Reinhard, es Jūs lūdzu nerunāt starpā.
K. Dēķens (turpina): Ja dzeršana notiktu tikai
korporāciju lokālos, tad tas nebūtu tik liels ļaunums,
bet dzeršana, lūk, iziet no šiem korporāciju lokāliem
atklātā dzīvē. Un, Reinharda kungs, tas bēdīgākais
ir tas, ka šie studenti ņem līdz ari savas māsas,
skolnieces, ieved ari tās naktslokālu dzīvē. Tas ir
fakts. Pavisam neglīta lieta ir tā, ko Irma Bračs
bija atklājusi. Un visas tās orģijas priekšgalā ir
students. Tas ir bēdīgi, Reinharda kungs. (G. Reinhards no vietas: «Es taču neesmu vainīgs!») Es
ar Jums runāju, kā ar augstskolas pārstāvi, jo Jūs
ari agrākās Saeimās arvien esat uzstājušies kā
augstskolas pārstāvis. Cik tālu noiet korporeļi ne
tikai ar savu žūpošanu, bet ar visām savām goda
tiesām, to mēs nupat piedzīvojām tanī prāvā, kur
duelī viens otru nošāvis. Tur atdzīvojušies un ir
vēl dzīvi vecu vecie paradumi no asinsatriebības
laikiem. Citādi es to nevaru izskaidrot. Vai ari no
viduslaiku Dieva tiesas laikiem? Tikai tā to var saprast, Ja tiesas priekšā students apliecina: es citādi
nevarēju, tas ir studentu goda tiesas lēmums, man
ir jāiet šauties. Jā, tas ir drusku par daudz. Un šādu, es teiktu, mežonību, tomēr vēl aizstāv kā augstskolas administrācija, tā augstskolas mācības spēki.
Te tomēr būtu jaietklāt ar ciešākiem un nopietnākiem līdzekļiem. Kā jūs gribat uzturēt mošu un ar
sātīgu garuvidusskolas jaunatni, ja augstskolas studenti dod tādu paraugu? Kurš vidusskolas skolēns
treša un ceturta klasē jau netur savu acu priekšā
par paraugu savu bijušo skolas biedri, kas tagad
ir augstskolas students un staigā krāsās? Kura no
vidusskolas skolniecēm neskatās uz tām studentēm,
kas ir jūsu «Varavīksnēs» un citās korporācijās un
vienotnes? Ne tikai jūsu vīriešu korporācijās, bet
ari sieviešu vienotnes, «Varavīksnēs» un oitur parādās ne tikai iedzeršana, bet dzeršanas kults. Mārtiņu vai budēļu vakaros sievietes pārģērbjas par
vīriešiem un sēžas uz ielas automobiļos ar alus
kausiem rokas. Nekrīt svara, vai šie kausi ir tukši,
vai pilni, bet gan pats skats: ar alus kausu rokā. Ko
tad mēs pārmērīsim tām skolniecēm, kas ari ies visam tam pakaļ un darīs to pašu? Ko teiks par visām '
tādam orģijām, ko apraksta Irma Bračs? Sevišķi.
ja students savu imāsu ved līdz uz izpriecām, uz
naktslokāliem.
Piegriežoties izglītības ministrijas pagājušā gada
darbībai, jāsaka, ka to var raksturot šādiem , vārdiem: visā izglītības resorā valda nedrošība!— Nedrošība valda pašā centrā un pārvaldē. (Starpsaucieni pa labi.) Koalicijā galu galā ir tā pati, viņas
sastāvs, kāds bija II Saeimas beigās, ir ari tagad —
III Saeimā, ļzglītības ministrijā ir tikai mainītas
personas. Mes zinām, kā rīkojās Tenteļa kungs:
parorganizeja visu ministriju. Prom Reini Liepiņu,
Melnalksni u. t. t. — lietderība un taupība! Lietderība un taupība prasīja ari vicediirektoru skaita samazināšanu. Profesors Tenteļa kungs no šīs vie-
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;as apliecināja, ka visu to prasot lietderība un taupība. Mēs redzējām, ka lietderības un taupības deļ
inspektoru skaitu samazināja no 22 uz 18. 22 inspektori esot par daudz, pietiekot ar 18. Nāca šīs
pašas koalīcijas cits ministris. Lietderība un taupība nu prasīja, lai direktora vietā, kas bija atlaists,
nāktu viceministris. Lietderība un taupība prasīja,
lai Taivana vietā tomēr nāktu cits vicedirektors.
Lietderība un taupība prasīja, lai nāktu atpakaļ visi
22 inspektori, un šī gada budžetā tie visi ir paredzēti. Divi jau faktiski strādā, bet otri divi vel nāks.
Tā tad gan ne lietderība un taupība, bet — personīga izrēķināšanās. Kurš ierēdnis tad nu var but
drošs, ka viņš šinī resorā varēs strādāt ilgāku laiku? — Tagadējie izglītības ministrijas darbinieki un
ari inspektori sajūt visu ko, tikai ne drošību Kamēr
^ droši,
pastāvēs šī koalicijā, šī valdība, viņi var but
bet tiklīdz svaru kauss sāks svērties uz otru pusi — var rasties vislielākā nedrošība. Protams, ja
kreisais spārns nāks vairāk pie varas, tas sekos
Tenteļa kungam, Ziemeļa kungam u. 1.1. Nezin, vai
Ziemeļa kungs izpildīs Saeimas seno lēmumu, ka atjaunojot vietas jāņem atpakaļ tie paši atlaistie ierēdņi. Vai Maciņš un Rubenis tagad nāks atpakaļ
par inspektoriem? (Starpsaucieni pa labi.)
Izglītības ministrijā ir kāda nodaļa — folkloras
krātuve, kuras uzdevums vākt visas tautas idejiskas
gara mantas. Šofolkloras nodaļu pievienoja pie .pieminekļu valdes. Pieminekļu valdes uzdevums ir
apsargāt, glabāt materiālās kultūras pieminekļus.
Visā pasaulē šīs divas nodaļas nekur nav apvienotas. Vislielākie speciālisti izteikušies, ka nav visa
pasaulē neviena cilvēka, kurš varētu būt speciālists
abās nozarēs, ir materiālās kultūras pieminekļu
vākšanā, ir idejiskās kultūras pieminekļu vākšana un
apstrādāšanā. Mums abas apvienotas, bet garīga krātuve atradās tomēr īpašas kolēģijas vadība, kuras
nriekšgalā ir profesors Endzelīns, locekļi: profesors
Šmits un docents Kauliņš. Krātuvei atrasta darbiniece, kas šai lietai nodevusies ar sirdi un dvēseli,
iepazinusies ārzemēs ar visiem folkloras arķivīem,
personīgi stājusies sakaros ar folkloras darbiniekiem Skandināvijas zemēs un citur. Ta ir doktorande un gatavojas uz doktora disertāciju. (Starpsauciens pa labi: «Bet tagad tur ir doktors!») Tikai
doktors citā nozarē! Pieminekļu valdes vadītājs
tika paaugstināts par satiksmes ministri; viņa vieta
ielika par vadītāja vietas jzpildītāju teologu Pauli
Gailīti. Jā, liekas, nav tāda aroda, kura teologs
nebūtu speciālists! Vienmēr viņš speciālists visas
nozarēs. Ari speciālists, saprotama lieta, archaioloģijā, vēsturē, folklorā. Tas sāk citādi nostāties.
Ar iepriekšējo vadītāju šī folkloras darbiniece varēja sastrādāt, bet tagad viņai jāiet. Viņu izmet no
viņas darba istabas, Mek priekša, piespiež iesniegt
atlūgumos. Te saka, _ ka viņas vieta esot iecelts
doktors. Es gribētu jūs iepazīstināt ar to, ko profesors Endzelīns saka, kādas ir viņa domas šai lieta.
Rakstiņš nav gajŠ, rakstīts izglītības ministrim:
«Pieminekļu valdes priekšsēdētaja vietas izpildītājs mācītājs Pauls Gailītis, nepaskaidrojot motivus,
uzaicinājis š. g. 15. IV latviešu folkloras krātuves
pārzini Annu Bērzkalni nekavējoties iesniegt atlūgumos no sava amata, nemaz par to iepriekš neziņodams krātuves kolleģijai. Ta ka _ saskaņa ar noteikumiem par latviešu folkloras kratuvi, _ kas publicēti 81. panta kārtībā 1927._ g. 29. aprilī, folkloras
krātuvi pārzin un tas darbību vada sevišķa triju
speciālistu kolleģija, kuras locekļus, ko ieteikusi pieminekļu valde saziņā ar universitātes filoloģijas un
filosofijas fakultāti, ir apstiprinājis izgjītības ministris, tad no ta skaidri redzams, ka krātuves pārzinim jābūt tieši padotam .kolleģijai... Tas, ka agrāko
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kolleģijas locekli (no sakuma to bija pieci) Annu
Bērzkalni, kas vadījusi krātuvi jau no pašas nodibināšanas (3. IX 25.), apstiprināšanai pārzines amatā 1926. g. maijā izglītības ministrim priekša_ likusi
nevis kolleģija, bet pieminekļu valdes priekšsēdētājs
Fr. Ozoliņš, ir bijusi _ tikai formalitāte, unkra^tuves
kolleģija nav paredzējusi, ka tai varētu but tas sekas, ka tagad par krātuves pārzines rīcību_ noteic
nevis viņa, bet pieminekļu valdes priekšsēdētājs.
piemivisus
Anna
Bērzkalne ir izpildījusi
kad
tad,
ari
rīkojumus
nekļu
valdes
nav varējusi tiem no krātuves viedokļa piekrist,
tādēļ tās atsvabināšanai no amata kolleģija neredz
pietiekoša iemesla un lūdz Jus, ministra kungs, personīga rakstura incidenta starp pieminekļu valdes
priekšsēdētāja vietas izpildītāju P. Gailīti un krātuves pārzini Annu Bērzkalni uzklausīt ne tikai vienu,
bet ari otru pusi, un atļaut Annai Bērzkalnei ņemt
savu piespiesto atlūgumos atpakaļ. Folkloras krātuves darbs mūsu tautas dzejas un valodas liecību
krāšanā ir ļoti steidzams un prasa sava technika
speciālu zināšanu, tādēļ kolleģijai jāaizrāda, ka pat
starp mūsu universitātes macības_ speķiem pagaidām nav tādu personu, kas tik-tālu iestrādājušas
krātuves darbā un kas varētu pietiekoši daudz laika
šai lietai atlicināt kā Anna Bērzkalne, kas personīgi
iepazinusies ar visiem ievērojamākiem Eiropas folkloras archiviem un strada saziņa ar to vadītajiem.»
parakstījis folkloras krātuves kolleģijas
Rakstu
folkloras
Endzelīns.
profesors
priekšsēdētājs
pie dažādam
darbs
milzu
vākšanas
padarīts
krātuvē
dziesmām un citām tautas gara mantām, pie kam
vietu
sistemātiski ņem priekša pagastu no pagasta,
no vietas; šo darbu ir ievadījusi un vadījusi Bērzkalne. Krātuvē strādā vairāki jauni un ari vecāki
cilvēki, piemēram Mazversītis, vākdami viņiem vajadzīgos materiālus. Kataloģizēšana — viss vākšanas un apstrādāšanas darbs ir norisinājies Bērzkalnes vadībā. Patlaban profesora Endzehna vadība
izstrādāts plāns apvidu vārdnīcas sastādīšanai. Viun
sa Latvija sadalīta vairākos izlokšņu iecirkņos,
ievadījusi
To
visu
vārdnīcai.
nu vāc datus apvidu
un veikusi Bērzkalne. Reti esmu atradis cilvēku,
dvēkas tā kā viņa nodotos savai lietai, ar sirdi un
speķu.
ne
ne
enerģijas,
laika,
seli, netaupīdams ne
Šo cilvēku nevar, nedrīkst padzīt. Ja tas notiek,
kas tad var būt drošs kāda cita nozare, ar sirdi un
dvēseli, ne algas, ne baiļu pec, bet pec sirdsapziņas
sadursmes
strādādams,
ka viņu nepadzen nieka
vienkārši kādas
Šinī gadījumā Bērzkalne padzīta
dot Bērzkalgribējis
nelietpratējs
dēļ,
kur
sarunas
nei kādus priekšrakstus, un viņa, _ varbūt, skarbāki
atbildējusi. Izglītības resora drošības nav, tur valda vislielākā nedrošība.
Tālāk, ja ņemam operu, vai tur ir drošība? Ja
prasītu vienam vai otram valdības vai koalicijas loceklim, kāpēc operas vadība pārgājusi citas_ rokas
vai nevienās, kāpēc ta izņemta no vecam rokam, —
es domāju, ka koalīcijas lideri paši nedotu saskaņotas atbildes, katrs teiktu ko citu, attēlotu citādi, kas
tur noticis. Avīzēs raksta, ka izglītības ministrim
stādīts tikai viens noteikums: ka jaunai vadībai jārīkojas tāpat, kā rīkojusies ve_ca vadība. Vai ta ir?
Tā stāv avīzēs! Koalicijas lēmums esot, ka jaunai
vadībai jāturpinot strādāt tāda-paša gara, tāda paša
virzienā, kādā strādājusi līdzšinēja vadība. Ja tas
tā ir, kā tas saprotams: vai tāpat lai ļauj_ kasierim
aizmukt ar kasi; vai tāpat lai nepiedzen rēķinus ka
nepiedzina no Leonidova; vai tāpat 30 operu vieta
lai dod tikai 20 operas gada, vai 5 jaunu inscenējumu vietā tikai 3, no kuriem 2 vairs neiet, vai tāpat lai -padzen visus mušu labākos dziedoņus, kas
vēl te atlikuši; vai tāpat vislabākajā sezonas laika
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lai dod viesizrādes, pat ziemassvetku _ laika, _ kad
visā pasaulē nevienā pašā teātrī, nevienā operā nav
viesu izrāžu? Vai tā pati politika lai turpinās? Vai
operā var būt kāda drošība darbiniekiem? Vai Kaktiņam ir kāda drošība, ka viņš paliks Latvijā? Kaktiņš ir cilvēks, kas pie mums izaudzis un attīstījies
par mākslinieku, viņš ir cilvēks, kas pie Latvijas
saistīts ciešāk nekā kurš katrs cits, kam visgrūtāk
būtu panest, ja nāktos šķirties no Latvijas. Vai tam
ari nebūs tāds pats liktenis, kā Brechman-Štengelei
un Niedram, kuru vietā tagad jāņem vietnieki, jo
mums pašiem tādu nav, tagad, jāizraksta no Kaunas
kāds trešās vai ceturtās šķiras dziedātājs, kas nav
Niedras cienīgs.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt Dēķen, kartības rullī paredzētais runas laiks iztek. —
Iesniegts priekšlikums —
pagarināt deputātam Dēķenam

runas laiku par 30 minūtēm

Vai augstajam namam būtu kādi iebildumi pret
to? (Saucieni no vietām: «Nav, nav!») Iebildumu
nav. Priekšlikums pieņemts. Lūdzu turpināt runu.
JC Dēķens (turpina): Nedrošība ari mācības
iestādēm. Nupat Kuldīgas vidusskolas direktors ziņoja, ka palicis bez skolas ēkas. (Starpsaucieni pa
labi: «Nav dzirdēts!») Nu paklausaities. Kuldīgas
vidusskola ieņem bijušā skolotāju semināra ēku,
kas bija pareizticīgo brālības īpašums. Tā bijusi
nodota kā manta bez īpašnieka aizgādnim, kas ēku
iznomājis izglītības ministrijai. Tagad ir nodibinājusies un atjaunojusi Latvijā darbību vietējā pareiz-

ticīgo brālība, un mūsu tiesu iestādes nospriedušas,

ka šīs ēkas pieder šai pareizticīgo brālībai. Tāds
esot ari senāta spriedums. Tagad Kuldīgas vidusskola paliek _ bez ēkas. Mums ir likuma ierosinājums, ko mēs iesniegsim vakara sēdē, kur liksim
valdībai priekšā izstrādāt likumu par brālības nekustamas mantas atsavināšanuKuldīgas vidusskolai
par labu. Bez katras citas ēkas Kuldīga varētu iztikt, bet bez šīs semināra ēkas nevar. Jāievēro
ari tas, ka valsts šai ēkā ir ieguldījusi lielas naudas
sumas.
Būs jāsper attiecīgi soļi šādas nedrošības novēršanai. Ari tas, ka zemes piešķiršanas lietas apšauba, var attiekties ari uz skolu ēkām. Uz senāta
lēmuma pamata agrariietās draud atņemt Kuldīgas
vidusskolas — bijušo bruņniecības ģimnāzijas ēku.
Tas ari nāk no tā paša 15. marta sprieduma. Tā var
notikt ne tikai Kuldīgā, bet ari citur.
_Ne tikai no šīs puses draud nedrošība mācības
iestādēm, bet ari no citas puses, no paša augstā nama, no tagad valdošās koalicijas. Es jau sacīju, ka
budžeta komisija likvidēja vienu no mācības iestādēm, proti — centrālo paidagoģisko institūtu. Jautājums, vai kāda mācības iestāde vajadzīga, vai nevajadzīga, cik skolotāju mums vajaga un cik nevajaga, vislabāk laikam būs zināms izglītības ministrijas darbiniekiem; tas, vai ir mums skolotāju pārprodukcija, vai nav, un kašo pārprodukciju novērst,
visvairāk rup un visvairāk par to domā izglītības
ministrija. Skolotāju pārprodukcija nav tikai pie
mums, ta ir ari citās zemēs, sevišķi Šveicē; bet nekur es neesmu dzirdējis, ka Šveices likumdevēji
butulemuši samazināt skolotāju pārprodukciju, likvidējot vienu vai otru mācības iestādi, kādu no saviem semināriem. Tas viss taču galu galā atkarājas no izglītības ministrijas. Izglītības ministrija ir
jau izvedusi sašaurinājumus institūtos, bet nav domājusi kādu likvidēt. Bet budžeta komisijas vairākums, pret ministrijas pārstāvju gribu, tam pat protestējot, nolēmis likvidēt. Ministrijas pārstāvis liecina, ka šī mācības iestāde darbojas labi; vēl vairāk — ka šimbrīžam bez tās nevar iztikt. Kas būs
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turpmāk darāms, to izglītības ministrija pati zinās;
tomēr budžeta komisijas vairākums nolemj to likvidēt un pie šī likvidēšanas lēmuma pieņemšanas piedalās ari minoritatu pārstāvji. Es gribētu zināt, ko
teiktu minoritatu pārstāvji, ja latviešu vairākums
budžeta komisijā būtu nolēmis likvidēt kādu viņu
iestādi. Nekā nezinot, nobalsotā ir likvidējama un
to likvidē. Kura mācības iestāde tad var turpmāk
būt droša? Vai jūs domājat, ka mūžam valdīsiet?
Jūs, varbūt, valdīsat 3 gadus, bet kas būs pēc tam?
Un vai jūs domājat, ka tad, ja kreisais spārns tiks
pie varas, tas nelikvidēs ari jūsu skolas? Es brīdinu jūs no šī bīstamā precedenta. (Starpsauciens:
«Varbūt to prasa lietderība!») Annusa kungs varbūt
ir lietpratējs tirdzniecības lietās, politiskā ekonomijā un sabiedriskos jautājumos, bet jautājumā par

mācības iestāžu likteņa izlemšanu viņu par lietpratēju uzskatīt nevar un nevar likvidēt kādu mācības
iestādi uz viņa ierosinājumu. (A. Brieša starpsauciens.) Par kādu budžetu? (A. Briedis no vietas:
«Ministrija ir rīkojusies pareizi, bet komisija ir vainojama!») Tas ir komisijas budžets, ne tikai ministrijas budžets.
Otra lieta, kas rada nedrošību, ir Valmieras komercskolas pārņemšana spaidu ceļā. Valmieras pilsēta komercskolas lietā ir pildījusi līgumu, kas
slēgts ar valdību, un līgums vēl tagad ir spēkā, tas
nav vēl notecējis. Līgumā ar pilsētu nav paredzēts,
ka valdībai būtu tiesība, atteikties no līguma, un

tomēr budžeta komisija ar izteicienu: «vai mums
kas neiespējams, vai tad mēs nevaram to tūliņ likvidēt» , to ari izdara, jorunas vīriem ir spēks rokā.
Redzēsim, ko teiks kristīgie labajā spārnā. Vai viņiem būs tā sajūta, ka ari šinī ziņā vajadzētu ievērot devīto bausli? Pret Valmieras pilsētas gribu,
tai nekā neprasot, nekā nevar atņemt, nevar ar
vieglu roku skolu likvidēt. Aizrāda, ka valdība dod
veselus 90% no šīs skolas uzturēšanai vajadzīgās
sumas. Kungi, parādait man, vai ir kāda tāda sabiedriska skola, kurai valsts nedotu vairāk kā 90%
klāt. Tad jau valstij būtu jāpārņem ari visas lauksaimniecības skolas, kurām ari valsts piemaksā vairāk kā 90 % _no visas vajadzīgās sumas. Tad jau
valstij būtu jāpārņem ari Olava komercskola un daža laba Rīgas privāta ģimnāzija un vidusskola, kuram ari valsts piemaksā vairāk kā 90% no visiem
izdevumiem. Tā tad tas nav nekāds arguments.
Ta ir tikai politiska prasība — likvidēt šo skolu. Aiz
politiskiem iemesliem jūs gribat atņemt pašvaldībai
skolu. Kungi, neaizmirstiet, ka to darāt jūs, ka jūs
šo precedentu radāt. (Starpsaucieni pa labi. Sauciens pa labi: «Kam tasnams pieder?») Nams uz
vairākiem gadiem- iznomāts pilsētai. (Sauciens pa
labi: «Kam tas_ pieder?») Es domāju, ka nomas
līgums ir vel spēkā.
Tālāk man jārunā par nedrošību skolotājiem.
24._ oktobra noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju tiesību iegūšanu aizrāda, ka vajaga tā un tā
sagatavoties, un tad skolas departaments var piešķirt tādu vai tādu skolotāja cenšu. Nav teikts, ka
departaments piešķir, bet «var piešķirt». 15. pants
saka, ka skolu departaments par paidagoģiskiem
un krimināliem pārkāpumiem var samazināt vai atņemt cenšu. Pārkāpumi! Kur tad nevar atrast paidagoģiskus pārkāpumus? Vai tas ari nav krimināls
pārkāpums, ja iemaisās kādā preses prāvā? Preses
prāvas var izcelties vienam otram skolotājam, kas
vispār raksta kādā avīzē. Te skolu departamentam
ir dota pilnīga vaļa rokās. Lielākas nedrošības
vairs nevar but. Tur, kur cenšu varētu atņemt vai
samazināt tikai ar tiesas spriedumu, skolu departaments piesavinājies sev šo tiesību. Tāpat kā tiesību
ziņa, valda nedrošība ari materiālā ziņā. Uz laukiem
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slēdz skolas, ja nepatīk skolotājs; slēdz klases, atlaiž skolotājus, neizmaksā algas. Arvien vēl ir žēlošanās, ka neizmaksā gan dzīvokļu piemaksas, gan
citas algas. Skolotājiem nav tiesiskas un materiālas
drošības.
Nedrošība ir tālāk ari skolēniem. Par skolas
beigšanu un eksāmeniem gandrīz katru gadu ir citi

bet ir bijuši ari tādi gadījumi, kur skolēni piekauti -līdz asinim, pat aizgājuši uz viņpasauli. (Starpsaucieni pa labi.) Piemēram — Tīģeris Jaunvale.
Jau vārds, laikam, viņu _ raksturo._ (Sauciens pa labi: «Vai tas ir skolotājs?») Ja, skolotājs, Rīgas
paidagoģiskā institūta audzēknis. Viņš ir piekāvis
vairākus skolēnus, bet tā kā viņš ir aizsargiem tuvu stāvoša persona — viņš vadot aizsargu kori —,
tad loti viegli ticis cauri. Skolu_ valde nemaz nav
gribējusi viņu sodīt, bet uz pretējās puses _ uzstāšanos viņš tikai brīdināts. Viņu gan vajadzētu nodot
tiesai un atcelt no skolotāja amata. Tādi skolotāji
mums nebūtu ciešami. Ne tikai fizjska iespaidošana, bet ari garīga iespaidošana var but kaitīga. Ta ir
novedusi skolēnu, jauneklilīdz pašnāvībai. (G. Reinhards no vietas: «Nu. es jau to gadījumu zinu!»)_ Ja visi apstākļi, Reinharda kungs, būtu Jums pazīstami,
Jūs tā nerunātu. Gadījums, kas tur bijis, ir diezgan
maz izmeklēts. Sestdienā pēc stundām skolēns aiziet sarūgtināts uz māju un pirmdien saka tēvam, ka
uz skolu vairs neies. Pirmdienu viņš nodzīvo mājā
pie tēva. Otrdienas rītā tēvs piedraudējis ar žagaKrajumS Saeimas stenografiska
birojā, Rīgā, Saeimas laukuma.
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inspektoram, pat skolu departamenta direktoram un
ministrim vajadzētu just sirdsapziņas pārmetumus
un prasīt sev: vai es esmu visu darījis, kas no manis atkarājas, lai šādas lietas nenotiktu. (/ Breikšs

menus. Par eksāmeniem daudz ko varētu runāt, bet
te nav tā vieta, kur iztirzāt šo diezgan sarežģīto

bez tiesībām iestāties kādā augstākā skolā, un tādos, kas eksāmenus liek un kam tiesības iestāties
augstākā skolā. Šāda dalīšana pati par sevi_ nav pieņemama. Tā lemj par turpmāko jaunā cilvēka likteni. Varbūt tagad vecākiem nav iespējams bērnu
sūtīt augstākā skolā, vai ari tagad, pārejas gados,
bērns pats negrib mācīties, bet pec gada vai diviem
gadiem viņam, varbūt, rodas griba mācīties, un viņš
grib iet augstākā skolā. Bet nu pamatskola eksāmeni nebūs nolikti, un viņam nebūs tiesības iestaties augstākā skolā. Tas ir viens no viskl^umīgakiem soļiem, kādu šinī lietā var spert. Ja kāds nespēj nolikt eksāmenus, tad tā ir cita lieta; bet mes
nedrīkstam vienkārši pateikt: tu vidusskola neiesi
un, ja negribi, neliec eksāmenus. Bērns tagad domās, ka nav vajadzīgs eksāmenus likt un nenoliks,
bet pēc gada vai diviem gadiem viņam, _ varbūt,gadīsies griba turpināt izglītību, bet nu bus par _ velti.
(Starpsaucieni pa labi.) ? — Viņam tad viss_ bus japārmācās. Tas apgrūtinās iestāšanos augstāka skolā, un šādi bērni nebaudīs priekšrocības, kādas ir citiem bērniem, kas ir nolikuši eksāmenus.
Skolēniem ir nedrošība fiziskas iespaidošanas
ziņā. Daudzi skolotāji palaiž rokas. Ir bijuši vairāki gadījumi, kur skolēni dabūjuši plauku pa ausi,

sēde

riem, ja rīt uz skolu neiešot. Taisni šis soda mērs,
šis piedraudējums pārejas laikā daudz ko nozīmē.
Zēns neiet uz skolu, bet iet un pakaras (starpsaucieni). Es domāju, ka skola te lielā mērā vainīga.
Ja izmeklēšanā skolotājs inspektoram liecinājis, ka
viņam nav nekādu sirdsapziņas pārmetumu, tad tas
vien jau norāda, ka šis paidagogs nestāv paidagoga
uzdevumu augstumos. Ne tikai skolotājam vien, ari

noteikumi. Jaunais ministris nerespektē vecā ministra noteikumus un arvien ieved stingrākus eksāpaidagoģisko un pa daļai ari sabiedrisko jautājumu.
Tomēr viena lieta jāatzīmē. Katra drošība prasa,
lai būtu noteiktība, lai noteikti būtu zināms, kas gaida, skolu beidzot. To vajadzētu zināt ne tikai šogad
ap ziemas svētkiem, bet jau 3 un 4 gadus atpakaļ,
kas kādu sagaida. Bet noteiktības nav. Arvien nāk
pārgrozījumi, arvien nāk jauni un arvien stingrāki
noteikumi. Vecos laikos bija citādi. Tad grūtākos
gados eksāmenus atcēla. Bet mums šogad, pēc visiem bada un neražas ļaunumiem, nelaimēm un likstām eksāmeni bija nodomāti pārāk bargi. Tagad
gan, laikam, tie mīkstināti, reducēti uz_ agrāko gadu prasībām. Bet noteiktības šinī ziņā nav. Nav
pareizi ari, ka skolniekus dala tādos, kam izdod apliecību uz gada atzīmju pamata bez eksāmena un

14.
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no vietas: «Kur tas notika?»). Tirzā. Tā ir varizejiska atbilde no skolotāja puses: es esmu visu
darījis, kas bija iespējams. Tomēr jauneklis nav
aizsargāts no šī soļa. Pēc manas saprašanas, taisni
šī atbilde skolotāju notiesā. (G. Reinhards no vietas: «Kāpēc viņš nav gribējis iet uz skolu?») Tur
bijusi viņa apkaunošana sestdienā.

Loti bēdīga ir lieta, kad policija laužas skolā.
Te droši vien runās no jūsu puses un paskaidros,
kāpēc policija lauzās skolā. Notiek_ aģitācija, ko-

munistu aģitācija pēc stingri izstrādāta plāna, pec
stingri noteiktas instrukcijas. Tā iespiežas skolā
un tad tur sāk gatavot nemierus, parādās proklamācijas u. t. t. Nu nāk policija un skolēnus apcietina.
Apcietina skolā un liek cietumā. Vairakitadi gadījumi bijuši Rēzeknē; Rīgā IV vidusskolā policija
nav bijusi — bet gan Aizputē. Skolas vadība izslēdz
nevien tos, ko policija apvaino, bet ari citus kreisāk
noskaņotus, sevišķi Rēzeknes vidusskolā. Ja kāds
ir aizdomās, ka viņam ir sakari ar sociāldemokrātisko darba jaunatni, tad skolas vadība to ņem stingri priekšā. Kas tad ir tie pierādījumi, kas rada aizdomas? Nu, atrasti varbūt daži konfiscēti «Darba
un Maizes» numuri, kādi «Sarkanās gvardes» eksemplāri, bet policija atņem ari tādas «nelegālas»
grāmatas, kā Kautska rakstus, «Komunistu mani-,
festu», — konfiscē pilnīgi legālus sociāldemokrātu
izdevumus. Saprotams, skolas priekšniecība iet tanī
ziņā vēl tālāk. Zīmīgs ir, piemēram, gadījums žīdu
vidusskolā. Tur priekš stundām kāds skolēns pienesis direktoram proklamāciju, kas rakstīta krievu
valodā—žīdu skolā krievu valoda—un kur galvenais
Žīdiem
lozungs ir «hojioh nonon h cBHiueHHHKOB»
nav ne «popu» ne «svjaščeņiku». Šīs proklamācijas
laikam domātas Latgalei, bet tā ka nav varējuši tās
turp aizšķūtēt, tad tās izdalītas tepat. Skolas direktors prasa skolēnam: «Kur tu to dabūji?»—«Man bija
mētelī iebāzta.» — Direktors iet leja_ apskatīties, vai
ari citiem tās nav sabāztas kabatas. Garderobes
pārzinātājs paraugās ari_ citās skolēnu kabatas, un
izrādās, ka apmēram kādas 100 proklamācijas sabāztas kabatās. Tās no kabatām izņem, un skolas direktors šīs proklamācijas sadedzina, domādams, ka neviens no skolēniem par to nedabūs zināt. Viņš domā paziņot tikai mācības valdes nodaļai ministrijā; bet otrā dienā viņam ir pieprasījums
no politiskās policijas, pieprasījums no ministrijas,
un pat parādās jau raksts «Darba un Maize». Politiskās policijas aģents, kas tur atnācis, atnes līdz
vēl 7 proklamācijas. Kur viņš tas nemis? Laikam
tas pats, kas skolēniem proklamācijas kabatas sabāzis, būs tās ari viņam iedevis, jo citādi tas nav
izskaidrojams: neviens no skolēniem no proklamācijām nekā nedabūja zināt, proklamācijas tika sadedzinātas; bet te uzreiz trīs iestādes reize to zin.
To būs darījis tas pats proklamāciju izdalītais. Viņš
būs paziņojis ir Landavam, ir politiskas pārvaldes
priekšniekam Ozoliņam, ir Zlaugotnim vai Miezim,
kas tobrīd «Darbu un Maizi» vadīja. «Darba un
Maizē» sacel lielu brēku par skolēnu apspiešanu žīdu vidusskolā. Vakarā tai pašā skola sanāk va15
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kara skola. Te atkārtojas tas pats. Musina uz
streiku, bet nekas neiznāk no streika. Izsvaidītas
proklamācijas, kuras salasa un sadedzina.
Man liekas, ka visas šīs lietas nokārtojamas
paidagoģiskā ceļā, audzināšanas cefcā. Nu sakait,
kungi, kas iznāk ja tā, kā Rēzeknē un citur, izslēdz
kādu zēnu vai meiteni no pēdējās vidusskolas Masēs? Ko viņš lai dara? Ja tas taisnība, ka komunisti labi atalgo savus aģenttus, tad viņiem ir jāiet un
jākļūst par komunistu aģentiem. Citādi būs, ja, kā
jau teicu, visas tās lietas nokārtos paidagoģiskā ceļā,
skolotājiem noskaidrojot visas lieltas apstākļus. Tas
būtu lietas pareizais atrisinājums. Tā būtu pareiza
rīcība.
Laimiņa kungs laikam delvis pēdējā laikā rīkojumu, lai policija pati neiet skolas telpās, kā tas bijis
Aizputē, kur skolas pārzinim! vajadzējis nodot savu
skolnieci policisltam, lai to aizvestu uz cietumu. Tā
ir visnepiedodamākā rīcība.
Ir vēl kāds cits veids policistu saukšanaiuz sko-

sesijas

14.

sēde

1929. gada

3. maija.

452

to izslēdz no skolas. Pasaka skaidri un gaiši: tā ir
katoļu skolā, kur mazāk dod mācību nekā ciltās skolās, beit vairāk reliģijas. Māca Dieva bijāšanu. Kas
neiet ar mums, tie nedabūs apliecības. Vai šīm apliecībām, ko izdod departaments, var-būt kāda nozīme? Tām nav objektīva dokumenta rakstura. Ja
jau izdod liecību uz tā pamata, ka katrs no viņiem
apmeklējis baznīcu, ja skatās uz to tā: «Religion
sehr gut, Kopfrechnen schwach», tad bez šaubām,
šādai liecībai inievar būt nekādas objektīvas nozīmes. Es domāju, ka mums pēc likuma nav katoļu
baznīcas skolas, ir tikai viena skola, un ja tai ir realģiminazijas raksturs, tad viņai ari ir jābūt ar rea.1ģimnazijas programu un kārtību. Bieit dievbijļību
netraucē gadījums, ka audzēkņi piedzeras. Netraucē
dievbijību, ja audzēkņi paamizējas ar meitām. Man
saka, ka dzeršanu šās skolas dzīvē piekopjot liela
mērā.
Priekšsēdētājs

P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Dēķen, Jūsu runas laiks beidzies.
K. Dēķens (turpina): Es tūliņ beigšu. — Kā jau
lu. Kādā Liepājas vidusskolā skolas direktors sateicu,
dzeršana tur ir pilina spēkā, par to neviens nenāk konfliktā ar kādu no skolotājiem. Viņš aizsūta
' un pat profesori, kuri sevi; tā liekas sauuztraucas,
pirmdienas rītā skolotājam telegramu, lai tas vairs
piedalās
dzeršanā. Sakait, kungi, vai tāda ir
nenāk uz stundām. Saprotama lieta, vidusskolas kties,
^ pienostiprināšana, kādu
audzināšanas
tā
reliģiskās
skolotājus var atsvabināt no pienākumu izpildīšanas
skolā?!
tikai izglītības ministrija, tāpēc minētais skolotājs kopj garīgā
P. Kalniņš: Vārds depultatam
Priekšsēdētājs
policisltus,
lai
izved
ierodas skolā. Direktors aicina 2
skolotāju! no klases». <No policijas iecirkņa (atsūtīts Kārlim Balodim.
Es
patiešam atK. Balodis (darba savienība^
viens. Daži skolnieki liecinājuši, ka- policista rokā
aņozicija, tes
Būdams
stāvoklī.
rodos
mazliet
neērtā
redzējuši revolveru, citi tā nav redzējuši. Policists
tomēr šoreiz nevaru būt vienis pratis ar kreisas opoieiet klasē; skolnieki uztraukušies, kliedz un vaimanā. Skolotāju izved no klases. Nāk izmeklēšana, zīcijas runātāju Dēķenu. (Skaļas sarunas zale.)_
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Es lūdzu
ministrijas pārstāvji revidē klasi, skolotāju pašu klāt
pārtraukt
skalās sarunas.
paidagoģinepieaicinot. Skolotājam aizrāda dažus
K. Balodis (turpina): Ari es tiku aicināts uz Lasķus trūkumus, uini to atlaiž no vietas, bet direktors
tviju noorganizēt Latvijas universitāti, un toreiz es
dabū tikai vāju piezīmi. Tā tad atkal redzami, ka
biju
tiki liels muļķis, ka ticēju šim aicinājumam un
skolotājiem nav nekādas drošības. Ja skolotājam
Latvijā. Toreiz izrādījās, ka Latvija nav
ierados
tad
var
ar
rodas ar priekšniecību nesaskaņas,
viņu
kulturelu valstu paņēmienu. Toreiz Arveds Berga
policijas palīdzību izvest no skolas.
kungs paskaidroja, ka tagad esot cits ministris. um
Ja !tik rosīgi darbojas skolā ārējā policija un politimans uzaicinājums neesot vairs_ speķa. Kulskā policija, tad jo rosīgi darbojas garīgā policija, tāpēc
turelās
valstīs tā nerīkojas. Es biju tāds muļķis, ka
un sevišķi rosīgi Latgalē. Te visspilgtāk parādās
atsacījos
no visiem saviem amatiem Vācija. Nu,
tas virziens, ko apzīmēja ministru prezidents savā
vienalga,
vismaz profesors esmu palicis un ari ka
deklarācijā, ka vajagot stiprināt baznīcas varu. Ir
organizācijas padomle's loceklis universitātē lūkoju
priekšraksti skolēniem apmeklēt baznīcu ari ziemas
labot, cik iespējams. Loti daudzko nevarēju panākt,
laikā, sūdzēt grēkus u. It. t. Sevišķi spilgti tas izpaubet to gan, domāju, esmu panācis, ka vismaz 36.
žas vienā Latgales skolā. Katru rītu skolēniem jāiet pants netika attiecināts uz augstskolas mācības spebazimīcā. (Sauciens no vietas: «Tas ir ļoti labi!») ķiem,
tāpat kā tas netika attiecināts uz tiesnešiem.
Labi? Vienu kilometru vai; vismaz puskilometra
Taisni par augstskolas saltversmite ir bijis daudz
atstatu! J.ūs zināt, kāds vienam, otram' skolēnam
runu.
Man tomēr vispirms būtu ļaaizrada uz tiem
uzvalks un apavi. Baznīcā jānostāv veselu stundu.
kas, attiecībā uz mūsu izglītību, ļoti
jautājumiem,
Var putināt, var salt, bet jāiet ir. Varbūt no relipacelti
no kreisas puses. Ta jr (tendenstipri
tiek
ģiskā viedokļa (tas labi, bet no higiēniskā viedokļa...
kas
tagad
iziet
uz izglītības samazināšanu, tence,
labi!»)
Arilabi?
Man
(Sauciens no vietas: «Ari
eksamielnus
un, ta sakot, nolīdzināt, padence
atcelt
citādas domas! — Lūgšanas ne tikai lūgšanas reiaugstskolas
vispār tautas izglītības līzeminālt
un
zēs, bet lūgšanas, lūgumi un svēti lasījumi ari pustāda
tendence
valda visstiprākā mēmeni.
Diemžēl,
dienas laikā. Kamēr ēd, lasa priekšā, lai nevarētu
Dēķena
kungs
aizrādīja uz baznīcām, ka tas
sarunāties, lai nedomātu par grēcīgām lietām. No rā. Te
ņemot
sev
par
daudz
tiesību.
Es atminos, ka pirms
maija sākot, jāiet uz baznīcu un jāpaliekbaznīcā vetiesības, tas tobija
vēl
lielākas
kara,
kad
baznīcai
selu stundu ari katru vakaru. Tad mācības gada samēr
izaugt
revolucionāriem,
un es nenetraucēja
kumā un priekš lieldienām 5 dienas rekolekcijas —
zinu, vai Itie tur neradīsies, jo lielāka būs opozīcija.
aizliegtas visas laicīgās grāmatas, ari mācības grāmatas, —? klusēšana, dievlūgšana. 2 dienas priekš Bet tā ir lieta par sevi.
Attiecībā tiklab uz vispārējās, kā ari augstskolas
vasarsvētkiem, kad nāk lielais ļaužu saplūdums Agizglītības
līmeņa pazemināšanos, jautājums ir tāds,
Skolēni
vairāk
dzīlonā, saprotams, ari mācību nav.
vo pa baznīcu nekā savā skiolā. Saprotams, zēni ka mums uz visnopietnāko jāpadomā, kā šo nelaimīgrib ari izmukt pa logu ārā uz mežu — p'rojaui, lai go virzienu, kas no Latvijas dibināšanas pirmajiem
laikiem ieviesies, vairēitu izlabot. Es domāj_,_.kla
aizbēgtu no baznīcas; bet viens no mācītājiem uzkāpis tornī un skaitās, kur šieaizgājuši. Uzmana un esmu kā profesors, varbūt, visvairāk eksaminējis,
un tā tad man ir bijusi vislielākā iespēja kvantitatīva
atzīme; skolēnam pašam jāierakstās mel;nā grāmatā. Kas vairākas reizes ierakstīts melnā grāmatā, ziņā iepazīties ar latviešu studentu zināšanām. Esmu
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sava laika noeksaminējis vismaz 7000—8000 studentu. Skaits liekas liels, bet tas sanāk, jo katru gadu
jāeksaminē kādi 1200 cilvēku, ne tikai juristi un
ekonomisti, bet tautsaimniecības ievadā ari agronomi, inžeinieri, _ paidagogi un vēsturnieki. Man atliek
tikai konstatēt, ka esmu atduries taisni uz šausmīgu
nezināšanu, kas, varbūt, ir sakarā ar mūsu vidusskolu programu samazināšanu samērā ar to līmeni, kāds
bija pirms pasaules kara. Es atzīstu par ļoti vēlamu
unskaistu lietu, ka mums ir vienota skola, ka ir iespējams no tautskolas pāriet tieši uz vidusskolu. Bet
kas no ta ir iznācis? No tā ir iznācis tas, ka mūsu
vidusskolas beigušo izglītības līmenis ir zemāks, neka agrāk. Agrāk tautskolu beigušie varēja beigt
vidusskolu 6 vai 7 gados, nobeidzot 6 vai 7 klases.
Tagad vidusskolās ir 4 klases, vidusskolu var beigt
4 gados. Kas ar to ir panākts? — Vidusskolās valodas māca 4 vai palt 3 stundas nedēļā. Pa 4 gadiem
12—16 gada stundas. Agrāk bija divreiz tik daudz.
Kādas mu ir sekas? — Taisni latviešu tautības vidusskolu abiturienti neprot pat savu valodu, nemaz ne^runājot par citām valodām. Iznāk tā, ka viņi labi
neprot nevienu valodu. Pēdējos gados mēs esam
ieveduši pie iestāšanās universitātē papildu pārbaudījumus. Man, eksaminējot vēsturē, ir bijis jāuzduras uz visšausmīgāko nezināšanu. Vidusskolās gan
vismaz teorētiski vēsture ir līdz augstākai klasei
2—3 vai 4 stundas nedēļā. Es atdūros uz tādiem
vidusskolu beigušiem eksemplāriem, kas nezināja,
kas atradis Ameriku, un kas nezināja izšķirt Aleksandru Lielo no krievu ķeizara Aleksandra I, kas
atbrīvoja latviešus. Nezin, piemēram, kas ir Aleksandrs I un kas Aleksandrs II. (Sauciens no vietas:
«Nu, nu!») Diemžēl, tādi bēdīgi fakti ir jāpiedzīvo.
(Starpsaucieni.) Eksaminējot tautsaimniecības, ie vadā un vēsturē, es painteresējos, vai eksaminējamie
daudz maz zin vidus laika vēsturi, vai viņi kaūit ko
zin par tirdzniecības ceļu attīstību. Man bija jāuzduras uz tādu lietu. Es jautāju, kāda pasaules daļa
ir pret dienvidiem mo Eiropas, un pēc ilgas domāšanas man eksaminands atbildēja: Dienvidamerika.
Tālāk prasīju, kādā pasaules daļā atrodas Ēģipte, jo
tur saiet tirdzniecības centri, kas man jāiemāca. Ēģipte? Ēģipte — Mazazijā! Šis piemērs jau norada,
cik stipri viņi ir ģeogrāfijā. Āfrika un vēl citas lietas viņu saprašanā nemaz neeksistē. (Smiekli un
starpsaucieni.) Es savās lekcijās pastāstu parfranču merkanltilistiem, par Kolberu, kā tas uzbūvējis
kanāli, kas savieno divas jūras, Atlantijas un Vidusjūru. Iedomājaties, kādu atbildi es dabūju no eksa^
mimanda, kad es jautāju, starp kādām jūrām:Kolbieirs
izbūvējis kanālu! Starp Kluso okeānu. Jadoma, ka
katram tūlīt jāpadomā, vai tad Francija atrodas pie
Klusā okeāna. (Smiekli.) Tur. vainīgs nekas_ cits,
ka laikam tās nepietiekošās zināšanas tautskola, nepietiekošās vidusskolas zināšanas. Agrākos laikos
kaut kas tamlīdzīgs bija pilnjgi neiespējams. _Agrakās draudzes skolās absolvējot, zināja vairāk no
vēstures un ģeogrāfijas nekā' tagadējie vidusskolu
beigušie. Protams, caurmērā. Izņēmumi bija ari
tanīs laikos. Vēl ir daudzas ģimnāzijas un vidusskolas, kuras nav tikušas līdz agrākam, priekškara minimumam. Blakus nezināšanai ģeogrāfija utni vēsturē ir vēl tāda lieta, ka nezin valodas. Valodu nezināšana man sevišķi uzkrita ^pirmos gados, kad es
mācīju Latvijā. Pie manis nak semināra dalībnieki.
Viņi grib dabūt kādus rakstu darbus referātu izstrādāšanai seminaraml Es jautāju, kādu valodu
viņi vislabāk pārvalda.. Vai vācu? Vāciski — ne.!
Nu ko tad? Krieviski gaini Jā, jnīļie kungi, kur lai
es ņemu krievu literatūru, jo tās literatūras vairs
nav. Vēlākā, laika ir gan parādījusies lielinieciska
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literatūra. Es esmu interesantā stāvoklī. No vienas puses lielinieciskb literatūru pie mums uzskata
kā tādu, kas aizliegta, no otras puses, man nav iespējams dot studentiem darbus, tāpēc ka viņi neprot vācu valodas. Pēdējos pāris gados vācu valodas prašana ir kļuvusi labāka, toties abiturienti neprot krievu valodu. Šī parādiba ir ļoti bīstama vispārējam kultūras līmenim un vispārīgi, varētu sacīt, mūsu tautas konkurences iespējamībai. Pirms
kara Čeķijā, Bohernijā un Moravijā visas ierēdņu
vietas pamazām ieguva čeki. Kāpēc? Tāpēc, ka
pastāvēja stingrs noteikums, ka valsts ierēdņiem,
tikpat komunāliem:, kā citiem, jāprot divas valodas:
vācu un čeku. Vācieši sevi dēvēja par tik augstiem,
ka viņi neiešot mācīties tādu pusmežoņu valodu ka
čeku valodu, un nemācījās. Iznākums bija tāds, ka
taisni vāciešus izsituma no ierēdņu vietām. Tagad
mēs esam tāda posma priekšvakarā, kad var notikt,
ka latviešu absolventus izstumj no vietām tapec, ka
minoritatu piederīgie prolt vismaz vienu lielo kultūras valodu, ko latviešu vidusskolu absolventi
daudzkārt neprot. Universitātē ar lielām pulem- lūkojam panākt to, ka vismaz līdz universitātes beigšanai studenti iemācītos vismaz divas no lielam kultūras valodām. Te nu ir tas suns aprakts. Tiei ir tas
noslēpums, kāpēc pārmet, ka universitāte nepildot
savu uzdevumu, jo- beidzēju esot ļoti maz._No 7000—
8000 studentiem lielākā daļa kalpo viena vai otra
resorā, vai mu valsts, vai privāta, un tiem nu nemaz
nav iespējams beigt 4 gados. Viņu dēļ es ļoti nevelētos, ka tikltu paaugstināts 6 stundu darba laiks dažādos valsts un komunālos resoros, jo tad viņiem
pavisam nebūs iespējams strādāt līdzi universitāte.
(K. Ulmaņa starpsauciens.) Ulmaņa kungs, Jus taisni
to gribat. Jūs tad daudzus no saviem piekritējiem'
izslēgsat. (K Ulmaņa starpsauciens.) Tiem, kas
kalpo dažādos resoros, ir neiespējami beigt universitāti likumīgos 4—5 gadosLabi vel, ja viņi varēs
beigt 6—7, pat 8 gados. Jāatzīst, ka viņu starpa ir
daudz tādu, kuru priekšā jānoņem cepure, jo viņi,
^
neskatoties uz savu nepilnīgo izglītību pie _ iestāšanas
naktīm,
svīzdami
cauram
strādā
augstskolā, pūlas,

iailīdz universitātes beigu eksāmenam līdzinātos

agrāko gadu absolventiem. Tas ir tapec, ka viņiem trūksit pāris valodu. Pirms kara vidusskolas
mācīja 4 valodas. Iznāca pat Sjvalodas. Kad es
absolvēju vidusskolu, tad man iznāca pat 6 valodas:
latiņu, grieķu, vācu, krievu, franču un latviešu. Tas
vajadzēja prast. Neviens nežēlojās par to, ka skolniekus pārāk apgrūtina, ka viņi nevar beigt skolas,
ka tos nomoca, ka vajaga samazināt programu. Zināms, ite ir gan viena starpība. Agrato absolvēja vidusskolas zināma skolnieku izlase, ja ari ne visi apdāvinātie, tad vismaz uzcītīgie skolnieki. Tagad
mēs esam vidusskolu līmeni pazeminājuši, un tagad
vidusskolas beidz caurmēra skolnieki. Agrāk vidusskolas beidza 1/g vai 1U daļa iestājušos skolnieku,
tagad beidz 80% līdz 90%. Sekas nu ir tādas, ka
skolnieki, ietikuši augstskola, _ pirmos gadus nevar
sekot un vēlāk tik ar lielam pulem pierod pie šī darba. Tad ari iznāk, ka beigušo skaits ir daudz ma-

zāks nekā varēltu būt.
Pēc maniem- piedzīvojumiem ņemot, gan būtu
pilnīgi nepieciešami, ja ari vidusskolas kursu nevarētu pagarināt par vienu gadu, tad_ vismaz ierīkot
kādu papildu klasi. Agrāk pastāvēja ta saucama
selekta, kur mācīja 2 valodas pamatīgi. Tagad vidusskolās ari māca 2 valodas, bet absolventi tas
nepiesavinās tik tālu, lai varētu brīvi,lasīt gramah;
tas. Ja es dodu kādam studentam grāmatu VftSttjVjalo-.
dā, tad viņam daudz jāsvīst un jāpūlas*;.lai,ar vardnī- :
cas palīdzību to saprastu. Zināms, es j atzīsi ka
15*
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viena daļa skolnieku ir labāk mācījušies, bet caur-

mērā ņemot, viņi var lasīt tikai ar vārdnīcas palīdzību, lai saprastu kādu rakstu, kas tiem nepieciešami jāzin. Dānijā katram vidusskolas absolventam obligatoriski jāpārzin, un pie tam pamatīgi japārzin 2 svešvalodas, vai nu tā būtu angļu un vācu, vai ari angļu un franču valodaTur viņi tas ari
prot un var sekot. Ja mums būtu tādas papildu
klases — selektas, kur neko citu nemācītu, ka varbūt kādas 9 stundas valodas, 6 stundas vēsturei, 6
stundas matemātiku u. 1.1, tad mēs ari dabūtu tādus
studentus, kas universitātē spētu sekot priekšlasījumiem. Es zinu, ka ari Padomju Krievijā piekopa
tādus uzskatus: priekš kam augstskolas apmeklētājiem vidusskolas izglītība? Katrs strādnieks varot klausīties un saprast. Tagad, kopš vairāk gadiem, ir atzīts, ka bez priekšzināšanām nav iespējams sekot augstskolas priekšlasījumiem, ja negrib
šos priešmetus pazemināt tā, ka tie nebūs vairs
augstskolas priekšmeti, ka augstskolu beigušie nebūs vis augstskolu 'beigušie, bet tautas augstskolu
beigušie. Tā ir izgājs ari Krievijas augstskolai,
kur beigušie techniķi un agronomi, nonākot dzīvē,
ir izrādījušies par pilnīgi nederīgiem un nepiemērotiem tāpēc, ka viņiem nav bijušas vajadzīgās
priekšzināšanas.
Kas attiecas uz matemātiku, tad šinī priekšmetā neesmu eksaminējis, bet es zinu no tiem
kungiem, kas vidusskolēnus ir eksaminējuši matemātikā, ka šinī ziņā ir atklājusies vislielākā nezināšana. Teorijā programā stāv, ka šī programa
gandrīz pilnīgi līdzinās agrākai programai; bet,
varbūt, Ausēja kungs zinās pastāstīt, ka tie, kas
stājas universitātē, nav pat pratuši apieties ar logaritmiem, ko agrāk vidusskolās zināja jau tā sauktā
tercija. Vienīgi dabas zinātnēs ir ievesta fizika, ari
ķīmija; bet cik tur iemāca tās fizikas un ķīmijas,
tas man ari, neskatoties uz programu, izliekas ļoti
šaubīgi. Būtu labāki, ja šo fiziku un ķimiju atstātu
augstskolai un papildinātu vispirmā kārtā matemātikas, vēsture_s un ģeogrāfijas kursus; bet ari pārējie kursi būtu papildināmi. Tas būtu viens.
No otras puses, kā iet mūsu valsts dzīvē augstskolas_ absolventiem? Te, diemžēl, ir ieviesusies
tāda bēdīga paraša, ka pie iestāšanās valsts amatos
neizšķir vis lietpratīgi, neizšķir Pēc diploma, bet
izšķir katrreiz resora priekšnieka partijas kartiņa.
Ta tas ir, diemžēl, kā pie labiem, tā ari pie kreisiem.
Man ir zināmi vairāki gadījumi, 3—4 gadījumi tikai
pedeja gadā vien, kur tautsaimniecības fakultāti
ļoti sekmīgi beigušie diplomandi pieteicās mazās
vietiņās ar 6000 līdz 8000 algas mēnesī. Bet kas
iznāca?
Viņi vietas nedabū, bērt tās
dabū
cilvēki ar partijas kartiņām. Pie tam šie absolventi nepiederēja ne pie vienas partijas. Es vēl
saprastu, ja pieteikušies augstskolas absolventi piederētu pie
sociāldemokrātu partijas un resora
priekšnieks būtu zemnieku savienības cilvēks vai
ari Arveda Berga cilvēks; tad tāda atraidīšana būtu
saprotama. B;et šinī gadījumā šie augstskolas diplomandi bija vēl bezpartejiski cilvēki, viņi savu -studiju laiku bija cieši mācījušies, un viņiem nebija
bijis laika izšķirties par kādu partiju. Es domāju,
ja mes runājam un žēlojamies par korupciju valsts
dzīvē, tad šādiem paņēmieniem, kur skatās uz partijas kartiņu un nevis uz lietderību un lietas prašanu, ir ciešs sakars. Augsti godātie deputātu kungi! Es nedomāju, ka būtu jāizstumj laukā tagadējie
ierēdņi no viņu vietām un jādod šīs vietas autrstsļkolas absolventiem. To es nebūt nedomāju. Vispār man jāsaka, ka mēs varētu savu ierēdniecību
stiprā mērā labot. Tagadējiem ierēdņiem ir jāpaliek savās vietās, un es ari aizstāvu to prasību, lai
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ierēdņiem tiktu ieceltas disciplinārās kameras jeb
disciplinārās tiesas, kurās piedalās ari paši ierēdņi,

?lai tādā kārtā nevarētu atlaist nevienu ierēdni bez
dibināta iemesla. Es aizstāvu to, ka visiem līdzšinējiem ierēdņiem ir jāpaliek savos amatos, ari
tiesnešiem ir jāpaliek savos amatos, bet uz vakantām vietām lai būtu konkursa iespējamība, Jai būtu
lietderības un lietprašanas konkursa iespējamība.
Līdz šim tas nav bijis. Tā tad šinī ziņā ir daudz
kas labojams.
Dēķena kungs šeit aizrādīja uz dažiem defektiem augstskolas dzīvē. Viņš aizrādīja, ka mums
neesot Latvijas kultūras vēstures katedras. Saprotams, es ari būtu par to, ka tiklīdz mums būs
attiecīgs pietiekoši zinātniski kvalificēts mācības
spēks, lai tad šī katedra tiktu nodibināta, jo tā vēl

nav dibināta.
Tāpat mums būtu nepieciešama katedra pasaules
kara vēsturei, jo taisni Latvijā, kura ir izaugusi tikai
pēc pasaules kara, studentiem būtu svarīgi šinī ziņā
vairāk ko zināt.
Trūkst ari krievu literatūras vēstures priekšstāvja. Es ari no savas puses Ito nožēloju. 1922./23.
gadā bija profesors Arabaž-ims, bet viņš no jauna
netika ievēlēts, un ari neviens cits viņa vietā netika

ievēlēts. Bet to varētu labot kura katra ministrija,
vienkārši stājoties sakarā ar universitāti.
Redziet, universitātei daudz kas pārmests, ka
viņa ir autonoma un, tā sakot, nerēķinoties ar tauta
stipri valdošiem virzieniem. Es domāju, ja gribētu,
tad varētu daudz ko grozīt. Varētu grozīt ari universitātes satversmi. Es nebūt neturu tagadējo satversmi par ideālu. Es zinu, ka tur ir daži juridiski
defekti, kas ari praktiskā ziņā ir diezgan svarīgi.
Bet atcelt šo satversmi, kā tas tika prasīts Dirms
pusotra gadiem, es nekādi nevēlētos. Labāk neoilnīgu'satversmi, tomēr satversmi, nekā tādu, uz kuras
pamata būtu iespējams, kā tas ir Padomju Krievijā,
kādam pirmā kursa studentam Cvibakam iecelt vai
atcelt profesorus. Padomju Krievijā 1925. gadā šis
Cvibaks Peterpilī bija kurators. Tautība nespēle
lomu, jo tomēr tas ir nožēlojams un bīstams fakts.
Taisni pirms vairāk kā gada bija ļoti asi uzbrukumi
universitātei no kreisās puses, ka tā neievērojot
vienu otru mācības spēku. Proponēja satversmes
atcelšanu. Kas nu ar to panākts? Panākts ir tas,
ka viena daļa no universitātes mācības speķiem,
kas agrāk turējās pilnīgi neitrāli un bezpartejiski,
tagad ir pārgājuši labā pusē un, iestādamies labas
puses partijās, ir ļoti asi noskaņoti. Viņi ir bijuši
tādos uzskatos, ka .vajadzīgs taču pieslieties kādai
lielākai partijai, kura varētu viņus sargāt pret uzbrukumiem no kreisās puses. Redziet, tā ir nožēlojama lieta. To ir panācis kāds kungs, ko es šeit
negribu saukt vārdā, ar uzbrukumiem universitātes
autonomijai. Daudzi nemaz nezin, cik liela vara
būtu valdībai, ari kreisam kabineltam, par augstskolu, ja Itikai šo varu izlietotu lietderīgi. Saskaņā
ar universitātes satversmi ministru kabinetam nav
tiesības atcelt profesoru, tāpat nav tiesības iecelīt jautm profesoru. Mūsu satversmei uzbrūk, aizrādot, ka
Vakareiropā, piemēram Vācijā, ministru kabinetam
esot tiesības inodibinālt jaunu katedru, protams, ar
parlamenta piekrišanu, un pirmo reizi šai jaunnodibinātai katedrai profesoru var iecelt valdība. Velak
gan valdībai šo tiesību nav, itad tikai universitāte var
likt prielkišā profesoru apstiprināšanai. Valdībai ir
tiesība viņu apstiprināt, vai nē. Valdībai ir tiesība
ari visu universitātes padomi apstiprināt, vai neapstiprināt, tāpat rektorus un dekānus valdība var apstiprināt, vai neapstiprināt. Tā tad valdībai ari Latvijā ir diezgan lielas tiesības. Es domāju, ja mūsu
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kreisais kabinets sava laikā_ būtu stāvējis lietpraltības augstumos, viņš ari būtu panācis kaut kādas
iecelšanas tiesības, ja tikai no savas puses būtu
citos virzienos pretim gājis universitātei. Nav ko
šaubīties, ka mušu universitātē trūkst vēl dažas
katedraskas būtu vēlamas. _ Es jau aizrādīju, ka
mums trūkst pasaules kara vēstures, papildu latviešu literatūras vēstures katedras, ari krievu literatūras vēstures katedra varētu būtt. Bez tam varētu
but ari vel dažas citas katedras. Piemēram, ekonomijas fakultāte varētu būt apvienota loģikasetikas katedra. Vārdu sakot, šinī ziņā mums daudz
kas labojams.
Pārrunājām ari universitātes kā lieliskas, modernas orgamlzacijas1 Ir solīta zinātņu akadēmija.
Šinī ziņa man būtu jādebatē ar Dēķena kungu. Dēķena kungs nožēloja, ka pie mums latviešu kultūras

laba universitāte neko nedarot. Redziet, latviešu
kultūru varētu izkopt, nodibinot zināmu akadēmiju,
kādu toreiz — 1919./20. gadā, solīja. Tam, laikam,
piekrita ari Ulmaņa kungs. Vismaz Kasparsons,
toreizējais izglītības ministris cieši nosolīja. Nākošais izglītības ministris, profesors Plāķis, ari nodibināja jau_ zinātņu komisiju, kurā mēs kādi 6—7 tikām ievelēti no valdības. Tur bija profesori Endzelīns, Krimbergs un citi, visi agrākie priekškara laika
profesori. Un mēs ari kādu gadu strādājām. Mēs
domājam, ka varēs izstrādāt plašāku programu (starpsaucieni). Atlīdzība bija niecīga, pat ne tik daudz
ka ierēdņu komisijām. Un tad par finansu ministri
nacaRingolds Kalnimgs, un tas atbīdīja pie
malas ne tikai šo zinātņu akadēmijas jautājumu bet ari
pašu zinātņu komisiju. R i n g o 1 d s K a 1 m i n <g s
izteicies: kur nu tādus niekus, kā zinātni. T ā L a tvijā neesot vajadzīga. Kam vispār! augst-

skola vajadzīga? Ari augstskola toreiz atradās zem
Damokļa šķēpa, viņas eksistence karājās asmeņa
galā. _ Kad priekš pusotra vai divi gadus atpakaļ nor
dibinājās -kreisais kabinets, tad es toreizējam izglītības ministrim liku priekšā atjaunot šo Latvijas dibināšanas lia/ika ideju. Bet nekas tamlīdzīgs nav noticis. Es tikai vēlāk dabūju zināt, ka toreizējais ministru kabinets bijis pretim tāpēc, ka universitātes
kungi esot reakcionāri. Nevarot atļaut viņiem kaut
ko dibināt (smiekli). Tāda nu ir tā zināmā lieta. Es
jau atzīmēju, ka ir notikusi dažu universitātes mācības speķu novirzīšanās uz labo pusi, bet taisni sakara ar uzbrukumiem universitātei; tie ir taisni tie, kuri
agrāk centās ieturēties neitrāli. Jāaizrāda,ka būtu vajadzīgi daži labojumi, bet tikai ne, diemžēl, sagraujot
universitātes satversmi. Ja tā ir nepilnīga, tomēr

tā jr zināms pamats, un uz šī pamata var būvēt
tālāk. Katrai ministrijai de facto ir iespēja iejaukties, ir iespēja aprunāties ar universitātes prezidiju,
ar dekāniem; ir iespēja ari.savā virzienā ko panākt
un darīt. Starp citu, piemēram, ir aizrādīts, ka tautsaimniecības fakultātē atkal neesot katedras marksismam. Redziet, mūsu tautsaimniecības fakultātē
ir trīs profesori, kas lasa tautsaimniecību. Nu, es
esmu tas kreisākais, bet neesmu marksists. Tie pārējie divi kungi ir stingri pilsoņi. Attiecībā uz marksismu jāatzīmē, ka marksisms pat nav visā visumā
sociālisms, bet ir sabrukuma teorijas mācība. Cik. tālu marksisma mācība ir sabrukuma
teorija, es to pilnīgi atzīstu. Es atzīstu, ja
(Slēgta pīkst.
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pilsoniskā valstī netiek izvesta socialpolitika, ja
netiek pietiekoši izvests mantas nodoklis, tad tiešām
attīstība ir tāda, ka bagātība saplūst arvienu mazāka
skaita rokās, tā ka beidzot jānāk) katastrofai. Bet
to var attālināt uz ļoti ilgu laiku, ja rīkojas tā, kā
rīkojas kultūras valstis, proti, — izved plašu sociālo
politiku, strādnieku apdrošināšanu, ieved progresīvo ienākuma nodokli, ka
tas ir Anglijā, pamatīgu kara peļņas
n o d o kll i u n a u g s t u m a n t o š a n a s n o d o k 1i.
Attiecībā uz marksismu jāsaka, ka marksisms nemaz nav mācījis, kas būs pēc katastrofas.
Te ir tas defekts. Man ari ir savi grēki šinī
ziņā. Esmu sarakstījis grāmatu par nākotnes valsti,
proti, kā varētu tālāk rīkoties tad, ja
valsts
priekšgalā atrastos; Platona
f i I o s o f i, t. i. izglītotākie, nesavtīgākie
u n p a r v i s ā m ii ila t ā m 1a b ā k i e 1i e t p r at ē j i.
Bet, redziet, faktiski dzīvē iznāk tā, kā Krievijā,
kur ir sabrukums; lai gan tur nākuši pie valdības
marksisti, un kaut ari viņi ir p Ļe a i c i n ā j u š i
lietpratējus, (tā sauktos «s\pecus», viņi
taisni pēdējā laikā tiek uzskatīti par ļoti šaubīgiem cilvēkiem, tiek vajāti. Iznākums ir tas,
ka Krievijā labklājības līmenis nav paaugstinājies,
bet
IT tautsaimniecisks sabrukumsPaši
Pad'omijas
laikraksti aitzīst,
tagad Krievijā tautas labklājīka
bas līmenis ir zemāks nekā pirms
kara, neskatoties uz t or ;e) i z ē j o kapitālistisko
valdību.
Tā tad ar to
marksismu ir tā, ka faktiski dzīvē daudziem iznāk
citādi.
Piemēram, sociālistu rakstnieks C e r valdības
novs, agrākais Kerenska
zemkopības ministris sarakstījis grāmatu
«KoHCTpVKTHBHbiH couHajM3M», kurā tas kritizē marksismu. Fnancijā kāds Desciniers sarakstījis «Delivrons nous du marxism» —• atsvabināsimies no marksisma. Es no savas puses atzīstu valsts sociālismu. Pilsoniskā valstī to var izvest dažās nozarēs un, man liekas, taisni par labu zemkopībai,
lauksaimniecībai. Es nevaru saprast, kā mūsu zemkopības pārstāvji var būt tik ārkārtīgi pretim visiem
valsts uzņēmumiem. Toreiz, kad Latvijas valsts nodibinājās, un vēl 1920. gada programā, zemnieku savienība atzina, ka valsts ienākumi stiprā mērājāsadabū no valsts
monopoliem un u z ņ ē muļmi em. Tagad
šie kungi domā, ka tikai spekulanti
drīkst rīkoties valstī. Tātad, e sdomaju,
ja prātīgi pārdomā, tad gan varētu būt saprašanās no kreisās līdz labai pusei un varētu būt saskaņotāka rīcība.

Visā visumāman atliek teikt, ka es
atzīstu izglītības resoru un tāpat ari
universitātes daudzos defektus, bet
tomēr man kā universitātes mācības
spēkam jāsaka: labāk ņemsim ar defektiem, nekā neko.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie izglītības ministrijas budžeta pieteikušies vēl vairāki runātāji.
Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu
nav? Pieņemts. Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5
pēc pusdienas.
Sēde slēgta.
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Saeimas sēde atklā-

ta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības ap- .
spriešana.—Pie dienas kārtības iesniegti divi priekšlikumi. Vienu priekšlikumu ar vajadzīgo parakstu
skaitu iesnieguši deputāti N. Kalniņš, F. Cielens, V.
Bastjānis u. c.:
«Dienas kārtības 3.., 11., 15. un 24. punktus
kā 2., 3., 4. un 5. dienas kārtības punktus.
Lūdzam katru punktu nobalsot atsevišķi.»

skatīt

cauri

Oltru priekšlikumu iesniedzis deputāts G. Mīl-

bergs:
«Dienas kārtības 18. punktu — pārgrozījumi un papildinājumi likumā par karaskolu — likt dienas kārtībā kā 3. punktu.»

Pie dienas kārtības vārds deputātam, Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Likumprojekts par kara
skolu atrodas mūsu Saeimā jāu ilgāku laiku; ievērojot to, ka tanī paredzēti ievērojami pārgrozījumi, uz
kuriem nepieciešama sagatavošanās, lai tos varētu
realizēt, es lieku priekšā apspriest to kā 3. dienas
kārtības punktu. (Saucieni: «Kā otro!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie dienas kārtības
vēl vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Nebūtu nekā ko
iebilst pret Mīlberga. kunga priekšlikumu pacelt 18.
dienas kārtības punktu augstāk. Bet motīvi, kāpēc
to darīt, ir vēl svarīgāki 3. dienas kārtības punktam.
Tas jāceļ pirms 2. dienas kārtības punkta, tāpēc ka
pārgrozījumi noteikumos par strādnieku un citu algoto darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos ir
jau uzņemti dienas kārtībā pirms Mīliberga aizstāvētā dienas kārtības punkta. Šie pārgrozījumi attiecas uz visiem strādniekiem, kuri līdz šimnav nodrošināti ne slimo kasēs, nedz nodrošināti saskaņā ar
likumu par laukstrādnieku apdrošināšanu slimības
gadījumos, tā tad ir ļaudis, kuri atrodas ārpus visiem
likumiem. Vienkārt senāts viņus ir izsledzis_ ārā tāpēc, ka viņi esot laukstrādnieki un slimo klasēs nevarot tikt apdrošināti. No otras puses viņus nevar apdrošināt ari pamatojoties uz likumu par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos,^ jo tas attiecas uz visiem iedzīvotājiem ārpus pilsētu adminr
straltivām robežām. Šie cilvēki nostādīti pavisam
ārpus likuma, un man šķiet, ka būtu laiks izbeigt nenormālo stāvokli, kādā viņi pašreiz atrodas.
Tāpat būtu apspriežams likums par darba laiku
Un likums par algotu darbinieku nodrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos. Bez tam vēl būtu
apspriežams viens ļoti svarīgs _kums,_proti — likums
par zemes piešķiršanu brīvības cīnītājiem, kuram
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jāizšķir jautājums, vai landesvēristi ari turpmāk baudīs 1. kategorijas tiesības, kādas tiem piešķīrusi valdošājkļoalicija. Visi šie likumprojekti, kurus ies minēju, būtu jāizskata cauri pirms preses likuma, kura apspriešana var ievilkties vēl diezgan ilgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāks nobalsošana deputātu Nikolaja Kalniņa, Cielēna u. c.
priekšlikums —
nobalsošanu par katru punktu izdarīt atsevišķi.

Vai būtu kādi iebildumi pret katra priekšlikumā
minētā punkta nobalsošanu atsevišķi? Iebildumu nav.
Tas pieņemts. Balsošanas kārtība būs līdzšinējā.
Likšu uz balsošanu atsevišķus punktus pēc kārtas.
Vispirms priekšlikums —
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jaunojas, par jaunu nodibinājās, vietējā brālība, un
tā savos statūtos ir uzņēmusi noteikumu, ka bijušās
Baltijas _ pareizticīgo brālības īpašumi pāriet viņas
īpašuma. Mūsu attiecīgās valdības iestādes jr ap-

stiprinājušas šos statūtus. Uz šo statūtu pamata brālības pārstāvji ir griezušies pie aizgādņa, lai tas atdod brālības īpašumus. Aizgādni ir iecēlusi valdība,
un viņš ir turējis par pienākumu atbildēt tiklai valdībai, tadeļ īpašumus nav atdevis. Tad brālības pārstāvji ir sūdzējušies administrativās tiesās, lai aizgādni atceļ. Lieta nonākusi līdz senāta administratīvam departamentam. Senāta administratīvais deipartamenlts nolēmis, ka aizgādni nevar atcelt, jo statūti nevar atcelt likumu. Tad pareizticīgo brālības

pārstāvji gājuši civilprocesa ceļu un sūdzējuši aizgādni par to, ka viņš neatdod viņiem piederošos īpašuLūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
mus.
Lieta nogājusi līdz tiesu palaltai. Tiesu palāta
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikusūdzību noraidījusi, pamatodamās uz senāta adminimu. Beidzot lūdzu pacelties tos. kas atturas. Tādu
stratīvā departamenta lēmuma, ka statūti nevar atnav. Par šo priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret —
42 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Nākošais celt likumu. Senāta civilais departaments tiesu palātas spriedumu ir atcēlis un licis pārlemt to otrreiz,
priekšlikums —
motivējot ar to, ka ja tāds noteikums statūtos ir uz11. dienas kārtības punktu skatīt caļuri kā 2.
ņemts un ja valdība statūtus ir apstiprināijusi, tad
Liekiu to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas statūtiem ir juridisks spēks. Še atkal redzams, ka
ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, mūsu senāta dažādi departamenti pieņem dažādus
kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties
lēmumus. Uz pēdējā lēmuma pamata ir pieņemts, ka
tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo priekšlikumu minētie nekustamie īpašumi pieder pareizticīgo brānodotas 25 balsis,pret — 43 balsis. Šis priekšlikums lībai, un tie vidusskolai ir atņemti. Latvijas valdība
noraidīts. — Nākošais priekšlikums —
ir ieguldījusi lielus kapitālus šo ēku remontos. Bet
15. dienas kārtības punktu skatīt cauri kā 2.
galvenais ir-tas, ka no šī mācības gada beigām vidusLūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. skola paliek bez telpām. Lai to novērstu, atliek tiklai
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot viens ceļš — cita ceļa es nezinu — piemērot likumu
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo par nekustamu īpašumu atsavināšanu. (Sauciens pa
priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret — 43 balsis. Ari labi: «Gādāt telpas!») Šīs telpas ir vienas no labātas noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā deputāta kam, un valdība tur ir ieguldījusi ļoti lielus līdzekļus
Mīlberga priekšlikums —
remontos. Tāpēc vienīgais ceļš ir izmantot īpašumu
dienas kārtības 18. punktu skatīt cauri kā 3.
atsavināšanas likumu — valstij par labu. Te tas būtu
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. pilnīgi vietā, lai vidusskola varētu turpmāk! strādāt.
Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts. — Beidzot Tāpēc mēs liekam priekšā mūsu priekšlikumu pieņemt.
nāk nobalsošanā priekšlikums —
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
dienas kārtības 24. punktu skatīt cauri kā 2.
Aliberingam.
par
tos,
šo
priekšlikumu.
pacelties
kas
ir
Lūdzu
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deTagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
putātu
kungi! Man liekas, kia ierosinājums ir pilnīgi
priekšlikumu
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šo
jo
lieks,
kault gan tur agrāk ir bijis skolotāju semipret
atturējušies
5.
— 34 balsis,
nodotas 28 balsis,
paziņot,
Tas noraidīts. Tā tad ar vienu pārgrozījumu dienas nārs, bet tagad valsts vidusskola, es varu
nelikvidēšanu,
ka
valdība
nepielaidīs
vidusskolas
kārtība skaitās par pieņemtu.
nekādas pārmaiņas, un vidusskola ka tur
pielaidīs
Stājamies pie 1. dienas kārtības punkta — pr ebija, tā tur ari paliks. Te nevajadzēs nekādu atsez i d i ja ziņojumi.
višķu likumu, jo valdība varēs nokārtot šo jautājumu
Deputāti K. Dēķens, V. Bastjānis, M. Rozentāls bez sevišķa likuma.
u. c. iesnieguši priekšlikumu, kas _savā laikā ir jau
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ne3. dienas kārtības punktu) skatīt cauri kā 2.

izdalīts augstā nama locekļiem. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

«Saeima nolemj: uzdot valdībai desmit dienu laikā izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par pairelzticīgo
brālības nekustamo īpašujmi Kuldīgā atsavināšanu valstij par
labu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Dēķenam.
K. Dēķens (sociāldemokrāts): Cienījamie1 deputātu kungi! Jau šorīt savā runā par izglītības ministrijas budžetu es aizrādīju, ka Kuldīgas vidusskola
draud palikt bez telpām. Lieta tā, ka Kuldīgas vidusskola ievietota bijušā Baltijas skolotāju semināra telpās, kas piederēja Baltijas pareizticīgo brālībai. Šī
brālība ir stāvējusi ķeizarienes protelktoratā, um uz
Latvijas-Ķrievijas miera līguma pamata tādu ?organizāciju īpašumi piekristu valdībai. Bet mūsu valdība
līdz šim nebija šos īpašumus pārņēmusi savā valdīšanā. Bija iecelts tikai aizgādnis kā bezīpašnieka
mantai. Bet uz arķibiskapa Jāņa ierosinājumu at-

viens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Nobalsošanā nāk deputātu Dēķena, Bastjāņa u. c. iesniegtais
priekšlikums:
«Saeima nolemj: uzdot valdībai desmit dienu laikā
izpar pareizticīgo
brālības nekustamo īpašumu Kuldīgā atsavināšanu valstij pair
labu.»
strādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, klās ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos. kas atturas. Par deputāta Dēķena
u. c. iesniegto priekšlikumunodotas 21 balsis, pret—
47 balsis, atturējušies 3. Priekšlikums noraidīts. —

Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
p ār gr ozījumli prie)s)es liikuimā.
Turpinās
vispārīgas debates. Vārds deputātam Pommeram.
Deputāta Pommera nav zālē. — Vārds deputātam Pastoram.
A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija): Augstais nams! Ilgāku laiku šeSaeimā strīdas
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ap preses likuma grozījumu, un proti, vai Saeimas
deputāts var būt par atbildīgo laikraksta redaktoru,
vai nē. No kreisā spārna un sevišķi no komunistiski
noskaņotā spārna mēs redzam uzstāšanos pret šiem
grozījumiem, motivējot šo uzstāšanos tā, ka šī grozījuma pieņemšana, ka Saeimas deputāts vairs nevar
būt par atbildīgo redaktoru — nesaskan ar demokrātisma principiem. Lieto cat obstrukciju, tādus līdzekļus, kādus augstais nams nav ilgu laiku piedzīvojis.
No otras puses pilsoniskais spārns aizstāv uzskatu,
ka deputāts nedrīkst būt par atbildīgo redaktoru un
sevišķi politiskiem laikrakstiem, jo tas taisni apdraud
demokrātisma principus. Lai lietu nesarežģītu, kreisais spārns ieteic paturēt līdzšinējo stāvokli. Ja apskatīsim šo stāvokli, tad būs viegli slēgt, kurā puse
patiesība. Patreizējais stāvoklis ir tāds, ka politiska
laikraksta atbildīgais redaktors atrodas vienā pilsēta,
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un tās notiek tieši starp Marksa piekritējiem. Viņš
taču zin, kas tagad notiek Krievija, kur pie varas ir
Marksa piekritēji, viskreisākais spārns. Eliasa kungam taču būs zināms, ka tur notiek cīņas un ka tur
vienā otrā gadījumā liek cilvēkus pie sienas. Ari
Latvijā notiek tāda pat cīņa Marksa piekritēju starpā. Liekas, kla tagad gan būtu lieki pārmest to, kas
agrāk noticis, un tāpēc Eliasa kungam nav nekāda pamata vēl uzbrukt baznīcai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Uz kārtības ruļļa
66. panta pamata iesniegts šāds priekšlikums:
«Liekam priekšā runātāju sarakstu
par pārgrozījumu preses likumā slēgt.»

vispārīgās debatēs

Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs — pret
šo priekšlikumu. Vārds deputātam Gielēnam pret
šo priekšlikumu.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Ir pieteikušies vēl vairāki runātāji, un
šis jautājums ir pietiekoši svarīgs, lai mēs to vispusīgi un plaši apgaismotu. Tāpēc es, sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā, izteicos pret debatu slēgšanu.

bet faktiskais redaktors otrā un faktiskais redaktors
nezin, ko dara atbildīgais. Tādā kārtā, ja ari atbildīgais redaktors būtu objektīvs cilvēks, viņš nevar
būt nomodā par faktu pareizu apgaismošanu. Ja ņemam politiskā laikraksta faktisko neatbildīgo redakPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
toru, tad, skaidra lieta, šinī laikrakstā var notikt faktu sagrozīšana, lai sabiedrības priekšā zināmā mēra Breikšam par šo priekšlikumu.
mazinātu savu pretinieku autoritāti. Tāpēc, kā ziJ. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstajs
iesniegti
nams!
Par šo likumprojektu vispārīgās debatēs pēc
prakses,
daudzos
gadījumos
nām no
tiek
lūgumi laikrakstu atbildīgos redaktorus izdot tiesātās statistikas, ko ir vedis prezidijs, ir izteikušies 20
šanai, un cietušās personas gaida, ka augstais nams runātāji, un viņi ir runājuši gandrīz 3 mēnešus. Otrs
to darīs. Bet lai gan šeit Eliasa kungs teica, ka viņš motivs ir tāds, ka runas brīvība pie šī likuma nav liegta ari pēc mana priekšlikuma pieņemšanas, jo tie,kas
daudzās lietās izdots tiesāšanai, tas laikam gan bus
vēlas runāt par šo likumu, vēl var pieteikties pievārnoticis tāpēc, ka tas bija .īsi pirms Saeimas velēšada; bet augstais nams ari vēlas konstatēt, cik runātāju
nām, jo parasti tas nenotiek. Parasti lietas noguļ ilvēl runās un cik ilgu laiku šī likumprojekta apspriegāku laiku deputātu lietu izmeklēšanas komisijā un
kad nāk priekšā plenārsēdē, tad ļoti retos gadījumos šana aizņems.
deputātus izdod tiesāšanai. Kreisais spārns parasti
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms Jīkšu uz
ir pret deputātu izdošanu tiesāšanai. Vienā otra gabalsošanu deputātu Breikša, Rubuļa, Ausēja u. c.
dījumā, varbūt, laimīgāks šinī ziņā ir Berga kungs, iesniegto priekšlikumu. Ja to pieņems, es uzaicinākas dažās lietās ir izdots tiesāšanai. Ta tad, ija kāds šu pieteikties pie vārda visus tos, kas vēlas izteiklaikraksts ir sagrozījis_ faktus, apvainotais nevar daties šinī lietā, saskaņā ar kārtības ruļļa 63. pantu. —
būt iespēju tiesā pierādīt, ka viņš ir nevainīgs, ka Lieku uz balsošanu deputātu Breikša, Rubuļa u.
_ c.
viņš ir apmelots. Tā tad no vienas puses viņš nevar iesniegto priekšlikumu — runātāju sarakstu slēgt.
dabūt gandarījumu, bet no otras puses no tā cieš ari
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmprese. Sevišķi Latgalē ir izplatīts uzskats, ka laikredzot vairākums. Tas pieņemts. Tagad lūdzu pierakstos esot nepareizas ziņas un tāpēc neesot_ vērts teikties, ievērojot kārtības ruļļa 63. pantu, tos. kas
laikrakstus lasīt. Tas ir tāpēc, ka tauta, redzēdama
vēlas vēl runāt šinī jautājumā. Pie vārda vairāk nefaktu sagrozīšanu laikrakstos un neredzēdama apvaiviens nepieteicas. Runātāju saraksts slēgts. Pie vārnoto attaisnošanu, negrib lasīt laikrakstus, jo redz, da ir pieteikušies deputāti Jeršovs, Rozentāls, Opvnka laikraksti sludina nepatiesību. Tas, skaidra lieta, eans un Pommers, kas pirmīt, izsaucot viņus, nebija
kaitē tai pašai presei un kaitē ari tai personai, kas nozālē. — Vārds deputātam Jeršovam.
. melnota, jo viņa paliek sabiedrības acīs tāda, kādu to
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
pataisījusi prese. Trešā lieta, ko tauta redz, ir ta, runā krieviski)").
ka deputāti slēpjas aiz imunitātes un viņus nevar
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputatamRosaukt pie atbildības par presē pielaistām nepareizīDeputāta Rozentāla nav zālē. — Vārds
zentālam.
bām. Tādā kārtā deputāti zaudē tautas acīs savu
autoritāti. Ja pieņemam, ka deputāti ari turpmāk
var būt par atbildīgiem redaktoriem, tad tas nesaskan ar demokrātiskiem principiem. Tapec mušu
frakcija aizvien ir balsojusi par deputatuizdošanu tiesāšanai un balsos ari tagad par ierosinājumu, ka deputāti nedrīkst būt par periodisku izdevumu atbildīgiem redaktoriem. Mēs to darām, lai nezustu preses prestižs un lai neciestu kā privātas, tā amatpersonas.
Pagājušā sēdē Eliasa kungs sava runa aizskāra
ari baznīcu. Es nesaprotu, kāds sakars baznīcai ar
preses likumu. Cik no viņa runas sapratu, tad viņš
laikam to domāja attiecībā uz pirmo kristīgo Jaikiem,
kad bija ļoti asas cīņas, kad viena partija cīnījās pret
otru. Viņš teica, ka tagad tādas cīņas neiešot, un nopelnus par to pierakstīja kreisajam spārnam, progresīviem, laikam domādams sociāldemokrātus. Bet
Eliasa kungam vajaga zināt, ka tagad ari notiek cīņas,

deputātam Opyncanam.
J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku frakcija): Augstais nams! Ir
novērota tāda parādība mūsu augstajā namā, ka runās, ar kurām šeit uzstājas, stipri atšķiras viens deputāts no oltra. Daži no viņiem runā tikai demagoģijas dēļ, lai būtu ko izrunāties, daži atkal runā tanī
pārliecībā, ka viņu runa ir pareiza. Ar šādu pat pārliecību, var teikt, uzstājās pie šī likumprojekta ari
Beldava kungs, kurš šeit runāļa ar lielu patosu, norādot uz to, ka ja deputāti ir atbildīgi redaktori, tad
viņus pa lielākai daļai neizdod tiesāšanai. Ari tāda
gadījumā, ja kādu ino viņiem izdod tiesāšanai, augstais nams viņu tomēr neizdod soda izciešanai. Tāda
kārtā tie pilsoņi, kas avīzēs noķengāti, nevar dabūt
gandarījumu. Uz tā pamata tad ari Beldava kungs
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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kapa uz šī katedra un ar līdu patosu uzstājās par
garantē tiesnešiem šo neatkarību, nosakot, ka viņi
preses likuma grozījumu. Man šķiet, ja viņš būtu vienīgi likumam padoti, tiek apstiprināti no Saeimas
šinī jautājuma vairāk iedziļinājies, tad viņš nebūtu
un ir neatceļami.» — Bet vai pašreizējos apstākļos
tā uzstājies, jo paralēli ar šo viņa domu līdzšinējā — es uzsveru: pašreizējos apstākļos —• tiesneši var
praksē ir novērojams, ka ja nu ari deputātus katru
justies droši savos amatos un neatkarīgi savos spriereizi izdotu tiesāšanai, tad tiesas pie mums nav
dumos? — Diemžēl, šim jautājumam nevaram attik objektīvas, ka tām varētu uzticēties, ka tās visus
bildēt ar noteiktu «ja». Bet lieta ir daudz nopietnāka,
redaktorus vienādi sauks pie atbildības. Mēs paši un mēs to pilnīgi saprotam un ceram, ka to sapratīs
zinām no iesniegtā tiesnešu biedrības memoranduma
ari darba tauta, strādniecība un zemniecība. VarSaeima, ka mums ir atkarīgas tiesas, ko konstatē būt mēs to nespēsim tik pilnīgi apgaismot darba tauari paši tiesneši, un ja reiz mums ir atkarīgas tiesas,
tai, jo mums grūti to izdarīt, tāpēc ka labā spārna
tad atkarīgam jābūt ari spriedumam. Ja nu tas ir tā,
vīri traucē sapulces un mēģilna ierobežot presi. Mēs
tad, bez šaubām, sociāldemokrātiskā pilsoņu daļa
tomēr ceram, ka, pateicotieslabai organizācijai, mēs
nevar uzticēties šīmtiesām, un tāpēc ari strādniecībai panāksim savu, un. balsodami pret šo pārgrozījumu,
jāpanāk savu tiesību nodrošināšana, jāpanāk, lai viņas mēs esam pārliecināti um mūsu sirdsapziņa ir tīra,
prese būtu nodrošināta pret daždažādiem uzbrukuka balsojam par to, lai Latvijā pastāvētu brīvības,
miem. Ja no vienas puses ņemsim Beldava kunga pārkas izpaustos, piemēram, preses brīvībā u t. t, lai
liecību, ka patiešām mūsu prese bieži vien nerēķinās
darba tauta tiktu pie sava aizstāvoša vārda un lai
ar sabiedrības morāli un ar to, ka vajadzīgs cienīt preilabāk varētu virzīt veselīgas saimnieciskās un politiniekā cilvēku, bet gan mēģina viņu daždažādi noķentiskās dzīves attīstību demokrātiskā Latvijā.
gāt, tad j'āsaka,ka šī viņa doma, bez šaubām, ir pareiPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Runātāju saraksts
za. Tomēr šīķengāšana, varbūt, vēl lielākāmērā valda izsmelts. Vārdu var dabūt vēl deputāts Pommers,
ari tanīs avīzēs, kuru atbildīgie redaktori nepavisam kas nebija zālē. Ari tagad deputāta Pommera nav
nav deputāti, bet gan cilvēki, kuru šeit augstajā namā zālē. — Vārds deputātam Rozentālam, kas ari nebija
nav un kuri nav ari apbruņoti ar imunitāti. Tādā kārzālē.
tā mēs redzam, ka tas nav tas galvenais. Jāsaka:
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
ja Beldava kungs būtu konsekvents un tik liels taisnīTiklab referents, kā ari pilsonisko frakciju runātāji
bas mīlētājs, tad viņam ari šeit vajadzētu cīnīties ar motivē šī likuma grozījuma vajadzību ar to, ka devisām tām ļaunām parādībām, kuras taisni izau? un putāti ar savu neaizskaramību veicinot goda laupīno gada uz gadu tiek veicinātas labajā spārnā. Tur, šanu pilsoņiem, vispār radot demoralizaciju sabiekur labā spārna deputāti nodarbojas ar vislielāko taudrībā, bet par to viņus nevarot saukt pie atbildības,
tas izsūkšanu, ar daždažādām kombinācijām, ar speun pilsoņi nedabūjot nekādu gandarījumu. Ja nāk
kulācijām, ar korupciju, tur šis lielais taisnības un ar tādiem motiviem. tad jāteic: kas (tad liedz atteikpatiesības mīlētājs nav nie pirksta pielicis, lai iznīcināties mūsu pilsoņu laikrakstu redaktoriem — deputu spekulāciju, ko ir atbalstījušas dažādas labā spārtātiem? Mums taču ir tāds godājams pilsoņu deputāts
na valdības, kas inav spērušas soļus, lai cīnītos ar
Augusts Kalniņš, kas vēl līdz šai dienai nav domājis
daždažādām panamām, ar valsts kases iztukšošanu.
atteikties no «Brīvās Zemes» redaktora pienākuŠinī jautājumā viņš nav it nekā darījis. Liet tagad miem, tāpat airi deputāts Bļodnieks nav nolicis savas
asaras par it kā preses apbruņošanu, liet asaras par pilnvaras. Deputāts Breikšs aizvien vēl parakstās
to, ka ja deputāts ir par atbildīgo redaktoru, tad viens kā atbildīgais redaktors «Centra Balsij», un vel
otrs pilsonis netiek! pie gandarījuma, nozīmē liet kro-' šodien viņš uzstājās un sirsnīgi aizstaveja šo pār_
kodiļa asaras. Ja šis cilvēks būtu patiešām konsekgrozījumu. Brieža kungs ari paraksta kādu laikvents, viņš gan neķertos pie preses likuma, bet gan
rakstu. (A. Brieža starpsauciens: «Nav nieikad tiepie tā, pie kā patiešām ir jāķeras, kur ir jāapkaro nesāts, nedz ari saukts pie atbildības.») Nu, deputāta
veselīgā atmosfēra un jānovērš daždažādas pārestīkungs, par to saukšanu pie tiesas atbildības varētu
bas un nelikumības. Bet tas nav darīts. Kāpēc? Tādabūt piemēru no tiem laikiem, kad Jus parakstījāt
pēc, ka Beldava kungs — vai nu viņš ir par to pārZiņas». Tur daudziem cilvēkiem tika gods
«Tukuma
liecināts, vai, varbūt, viņš nav tik naivs —, karojot laupīts, bet iie cilvēki nevarēja dabūt gandarījumu.
pret redaktoriem-deputatiem, vispirmā kārtā karojot
(A. Brieša starpsauciens.) Protams, ka šiem vienkārpret kreisās strādniecības presi, lai tādā kārta, ja šiem lauku cilvēkiem grūti izpildīt visas formalitātes,
strādniecības presi neparakstīs redaktors-deputats,
lai tiktu Jums klāt, un tāpēc viņiem gribot negribot
ātrāk to iznīcinātu, lai ātrāk tiktu ar to galā, lai strādbija no tā jāatsakās, lai viņi varētu tikt pie Jūsu vaniecības prese būtu apdraudēta. Kā viena demonjāšanas tiesas ceļā. Bet tas ir viens pieradīlums,
strācija, spilgts piemērs ir tas, par ko. jau agrāk es
ka
nevar tiki daudz pārmest strādnieku laikrakstu
jums šeit atgādināju, proti — tiesnešu biedrības ieredaktoriem, ka viņiem nevarot piekļūt un ka viņi
sniegtais memorandums. Tur ir_ uzsvērta tiesu atnodarbojoties ar goda laupīšanu pilsoņiem; tas vaikarība no valdības, tāpēc ari mēs, sociāldemokrāti,
rāk piekrīt pilsonisko laikrakstu redaktoriem.
cīnāmies, lai katram mūsu pilsonim, ari deputātam,
Te tika aizrādīts, ka deputātus nevarot izdot
būtu tiesība būt redaktoram. Šinī memoranduma tas
ir skaidri pateikts. Tas skan tā: «Augsti godātam tiesāšanai, tāpēc ka sociāldemokrāti balsojot pretim.
Ja palūkosimies mūsu līdzšinējā prakse, tad redzētieslietu ministra kungam Latvijas itiesnešu biedrības
sim,
ka tas tā nav. Ja Pastora kungam šie gadījumi
padevīgais
memorandums.
Valsts
suverena
valdes
ir aizmirsušies, tad ies atļaušos nolasīt 1925. gada 10.
vara demokrātiskā Latvijas republika, ka to nosaka
Pastars no vietas: «Tas
satversmes 2. pants, pieder mušu tautai. Viņa izvel marta sēdes stenogramu._ (A.
Ta_ tad_ jums ir
vēlēšanām!»)
bija
pirms
sluvārdā
tiek
'Saeimas
likumdevēju iestādi — Saeimu, viņas
dināti augstāko un zemāko tiesu spriedumi, kā tiesas divas sirdsapziņas: viena pirms velēšanām, otra
un taisnības izpaudumi pilsoņu brīvības, goda un — pēc vēlēšanām; kad Jūs esat iekļuvuši Saeima,
tad Jūs varat tautai dotos solījumus ari nepildīt. —
mantas lietās. Tiesām tā tad ir uzticēti ļoti svarīgi
nepieciešamas
noTā
tad 10. marta sēdē par Augusta Kalniņa izdošanu
pareizi
kuru
pienākumi,
veikšanai
tiesāšanai nodotas 33 balsis, par Kristapa Eliasa izstādītas neatkarīgas tiesu iestādes, bet līdz ar to ari
varas pilnīgi neatkarīgi, došanu — 37 balsis, par Kristapu Eliasu otrā lieta
no
administratīvās
Satversmes
83. un 84. panti
— 37 balsis, par Kristapu Eliasu trešā lietā — 35
neatceļami tiesneši.
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balsis; par Ansi Rudevicu vienā lietā nodotas 34
balsis, otrā lietā — 37, trešā lietā — 32 un ceturta
36 balsis. Tā tad jūs 'redzat, kas tad ir tie, kas
balso par izdošanu. Jūs sakāt, ka strādnieku partija balso pret izdošanu, tā tad jus balsojat par izdošanu. Kur tad radās tāds skaits: 36, 42 un 34,
kur jūs tās pārējās balsis likāt? Tālāk — par Jāņa
Mazvērsīša izdošanu tiesāšanai nodotas vienreiz 42
balsis, otrreiz — 30 balsis; lietas nāca vieto pec
oltras, bet kur jums tās balsis tā uzreiz pazuda?
Par Arveda Berga izdošanu nodota 41 balss, par
Anša Rudeivica — 42 balsis,_ par Jezupa Rubuļa izdošanu (nodotas 34 balsis. Tās balsis taču visasnak
no labā spārna, no jūsu partijām;. Ko tas nozīme, ka
jūs nevarat izdot nevienu, deputātu?
Pastora kungs sacīja, ka tas bijis purns vēlēšanām, un ka pēc vēlēšanām tā lieta ir citāda. Te ir
otra lieta par 1926. gada 10. decembri. _ Pastora
kungs un visi pilsoņi atzīs, ka tas ir pec velēšanām.
Un šinī sēdē par Morducha Dublina izdošanu tiesāšanai nodotas 36 balsis, par Anša Rudevica izdošanu — 31 balss, par Kristapa Eliasa izdošanu —
36 balsis; par Arveda Berga izdošanu vienā lieta
40 balsis, otrā lietā — 36, trešā lietā — 35, ceturta 38 un piektā — 34balsis. Visas šīs lietas nāk no vietas. Sakait, kur tad paliek jūsu balsis, kad deputāti
ir jāizdod tiesāšanai! Tālāk ari Augusts Kalniņš ir
nācis izdošanā, un par viņa izdošanu tiesāšanai nodotas 33 balsis, par Bruno Kalniņa izdošanu tiesā-

šanai nodotas 33 balsis, par Kristapu Eliasu — 28
balsis, par Arvediu Belrgu — 31 balss. Redziet,
tādas ir" tās jūsu balsis. Ja nui paskatāmies, kā jus
esat balsojuši pret izdošanu, tad redzam, ka pret
Kristapa Eliasa izdošanu tiesāšanai nodotas 52 balsis, t. i. vairāk kā puse Saeimas deputātu; pret
Augusta Kalniņa izdošanu tiesāšanai nodotas 50
balsis, pret Arveda Berga izdošanu tiesāšanai nodotas 46 balsis, pret Kristapa Eliasa izdošanu — 54
balsis. Redziet, tāda ir tā patiesība par jūsu balsošanu deputātu izdošanas lietās. Tā tad visi jūsu
apgalvojumi un motivi par labu preses likuma grozījumam nav vairāk nekas cits, kā tikai liekulība.
Aiz visa tā slēpjas pavisam cits nolūks un nevis prese
aizskarto pilsoņu goda aizsargāšana. Tā ir vienkārša cerība un griba izrēķināties ar strādnieku
presi.
Man liekas, ka ari Beldava kungs, kurš šeit
uzstājās it kā augstākās patiesības vārda, nevar but
tiki naivs, ka viņš nesaprastu, ap ko lieta grozās;
jeb varbūt viņš ir tik gudrs un savu saprašanu, noslēpj aiz šādiem bērnišķīgiem vārdiem. Es gribu
atgādināt Beldava kungam tādu gadījumu, kas notika ar mani pašu personīgi 1923. gada, kad Latvijas pilsonība, sevišķi iekšlietu ministrija, bija dažas
preses lietās atņēmusi vienam otram deputātam
redaktora tiesības. 1923. gadā ie|k!š!ljetu mlimistris
bija Breikša kunga frakcijās biedrs Birznieks. Šinī
laikā es biju pieteikts par Kuldīgas laikraksta redaktoru. Pagāja ilgāks laiks, bet iekšlietu ministris
vēl nebija devis nekādu skaidrību šinī lietā; tāpēc
es griezos pie Birznieka kunga un lūdzu paskaidrot,
kāpēc tāda vilcināšanās. Viņš teica: «Redziet, tas
nav pareizi, ka deputātus apstiprina par atbildīgiem
redaktoriem. Mums vispār iekšlietu ministrija ir
tāda doma, ka būtu labāk, ja deputāti nebūtu par
redaktoriem un neparakstītu nevienu laikrakstu.»
Tas 'bija toreiz, 1923. gadā, kad preses likuma vēl
nebija. Preses likumu izdeva 1924. gadā. Bet tanī
pat 1923. gadā iznāca laikraksts «Latvijas Vēstnesis», kuram par redaktoru bija apstiprināts viens
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demokrātiskā centra loceklis, Jānis Vesmanis. Kad
aizrādīju, uz šo divējādo mērauklu, ka viņš sociāldemokrātu nevar pielaist par
laikraksta atbildīgo redaktoru, bet demokrātiska
centra deputātu var pielaist, tad Birznieks teica, ka
tur notikusi kāda pārskatīšanās vai neuzmanība,
bet vēlama tā lieta neesot. Protams, mušu konfliktu likvidēja 1924. gadā izdotais preses likums,
kur ari deputātiem bija nodrošinātas redaktoru tiesības un nekādi aprobežojumi nebija paredzēti. Šis
piemērs varētu noderēt Beldava kungam, Lai paradītu, ka ari apspriežamā likumprojektā galvenais nolūks ir ierobežot strādnieku preses brīvību un nevis pilsoņu preses brīvību.
Vēl te daži runātāji izteicās, ka tikai no tā laika,
kamēr Saeimā parādījusies strādnieku un zemnieku
frakcija, pacēlies šis preses brīvības aprobežošanas
nodoms. Es jau aizrādīju, ka pirms preses likuma
izdošanas pastāvēja tāda admistrativā prakse, ka
strādnieku deputātus labprāt negribēja pielaist par
atbildīgiem redaktoriem. Pēc tam, 1926. gada, ka
atminēsaties tika izstrādāts attiecīgs likumprojekts,
par kuru daudz tika runāts un kur atkal tika pievesti tikpat plaši motivi par goda laupīšanu un goda
aizsargāšanu, kā tagad, 1929. gadā, tas redzams,
ir skaidrs, ka 1926. gadā šie nodomi nevarēja realizēties un izstrādātais projekts nevarēja tapt par likumu, jo toreiz visa strādniecība vienprātīgi uzstājās pret šiem reakcionāriem nodomiem. Ja reakcija tagad ir spēcīgāka, tad to var pierakstīt par nopelnu strādnieku un zemnieku frakcijai, kas ar savu
uzstāšanos ir radījusi strādniecībā skaldīšanos un
strādniecības dažādos novirzienos ievadījusi sīvu
apkarošanos. Uz tā pamata reakcija tagad jutas
daudz stiprāka un ir pārgājusi uzbrukuma. Man
gribētos cerēt, ka šie reakcijas prieki ilgi nevilksies
un ka beztiesīgie deputāti drīz atgūs savas redaktoru tiesības tāpat, kā tas bija līdz šim.
Priekšsēdētājs P. Kalnup: Vispārīgās- debates par pārgrozījumu preses likuma izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents V. Rubulis: Augstais nams! Šīs garās debates nav devušas nekādu jaunu pamatotu
motivu. Man, kā referentam, slēdzot šīs garas debates, jāatkārto tas pats, ko teicu jau sākuma, kad

Birznieka kungam

Taču
šo likumprojektu sākām apspriest,
skaidrs, ka neviens nedomā un negrim panākt un
ari likuma saturs nav tāds, kas būtu vērsts pret

katram

deputātu brīvību, kas gribētu to ierobežot. Lieta
grozās pavisam ap ko citu, proti ap to, lai deputāti
ar savu neaizskaramību, ko viņiem piešķir likums,
neslēptu noziedzības, lai viņi neslēptu aiz savas platas
muguras — ja tā varētu izteikties — tos, ikas apvaino, aizskar citas privātas personas. Šinī likumprojektā paredzēts aizliegt deputātiem but tikai atbildīgiem redaktoriem, t. i. parakstīt avīzes, atbildēt
par- avīzes saturu, vienalga, vai avīzē rakstījis pats
deputāts, vai kāds cits, kura rakstu deputāts, kas
parakstās par atbildīgo redaktoru, bieži vien ne>maz nav redzējis un tā saturu nemaz nezin. Tāpēc nav nekāda pamata runāt par to, ka ar šo _ likumu gribētu ierobežot deputātu brīvību. Brīvības
ziņā domāts ieturēt līdzšinējo stāvokli. Bet līdz
šim bija tā, ka apvainotās privātās _personas nevarēja dabūt gandarījumu. Viņas varēja nosaukt par
zagļiem, meļiem, vai kā citādi, bet viņām bija jāklusē, jo nav taču nekādas praktiskas nozīmes deputātu saukt pie atbildības, ja viņa izdošana tiesāšanai Jāpieprasa Saeimai un ja lieta nāks tiesāšana
pēc 3 vai vairāk gadiem, kurā laikā nepatiesi-apvainotā persona nevar dabūt nekādu gandarījumu. Pats
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noziegums līdz ar to jau sen aizmirsts. Tas, kas
bija savā laikā atmiņā un kas meta ēnu uz aizskarto
personu, ir zaudējis savu nozīmi. Kāda nozīme ir
tam, ja viens vai otrs deputāts šinī gadījumā balso
par vāi pret izdošanu. Šeit daudz tika pārrunāts, kā
kurš spārns ir balsojis. Nav svarīgi, kā katrs atsevišķā gadījumā balsojis, bet ir svarīgi, ka rezultāts
ir bijis viens un tas pats; tomēr ir svarīgi, ka Saeimā
ir liela daļa deputātu, kas principiāli stāv pret deputātu izdošanu tiesāšanai ari preses lietās. Un kreisais spārns, kas še uzstājās ar Visādiem pārmetumiem par nekonsekventu balsošanu, katru reizi
konsekventi ir balsojis pret deputātu izdošanu tiesāšanai. (Sauciens no vietas: «Jums taču ir vairākums!») Nav nozīmes tam, vai pašlaik vairākums te
vienam vai otram! spārnam. Mums pašlaik ir viens
vairākums, bet kreisās valdības laikā bija cits vairākums, un tomēr lietas bija tādas pašas. Šim vai-

rākumam nav nekādas nozīmesTomēr nevar nostādīt privātu personu tādā stāvoklī, ka uz viņu
var mest apvainojumus, viņu var apmelot, jtpmetat
ar dubļiem, bet šī persona nevar dabūt nekādu gandarījumu. Tāpēc ari nav nekādas nozīmes šīm garām debatēm, un tās nav devušas nekāda _pamatojuma paturēt līdzšinējo stāvokli. Šeit aizrādīja, ka
tie noziegumi neesot tik lieli. «Sociāldemokrāta» atbildīgam redaktoram esot piespriestas tikai divas
nedēļas. Nav jāaizmirst, ka pie vairākiem noziegumiem sodu piespriež kopsuma par visiem. Ja nu
lietas uzkrāj par 3—6 vai pat 9 gadiem, tad ari var
dabūt to pašu sodu, ko par vienu lietu un, proti —
divas nedēļas. (Starpsauciens: «Vai Jums ir žej_?»)
Man nav žēl, bet es norādu, ka nostādot lietu šāda
veidā, aizskartās personas nevar dabūt gandarījumus..
Komisijas vārdā es uzturu šo likumprojektu.
^
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Lņdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu jasīšauu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par pāreju uz
pantu lasīšanu nodotas 54 balsis, pret — 30 balsis,
atturējies 1. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. —
Lūdzu nolasīt likuma Virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
„Pārgrozīiums

preses likumā."

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par virsraksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par virsraksta pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret — 29 balsis. Virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma testu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Preses likuma (lik. kr. 1924. g. 60.) 2. panta 2. piezīmi izteikt šādi:
2. piezīme. Saeimas deputāts, kā ari ministru kabineta loceklis nevar but par periodiska izdevuma
atbildīgo redaktoru.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Ciellēmam.

Vārds deputātam

F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Augstā nama vairākums taisās
pieņemt šo pārgrozījumu preses likuma, ar ko pec
sociāldemokrātu frakcijas domam tiek ierobežotas
deputātu tiesības pretēji mušu satversmes noteikumiem, kas neparedz iespēju ierobežot deputātu tiesības. Mēs zinām ari tos politiskos nolūkus, kapec jus
gribat šīs deputātu tiesības ierobežot. Tas nestāv
ne mazākā mērā sakarā ar to, ka attiecīgas privāt-
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personas, kas justos aizskartas kādā preses orgāna,
nevarētu paredzētā kārtībā un veidā griezties pie tieslietu ministrijas resp.pie Saeimas, Iiaij attiecīgo depu-

tātu sauktu pie tiesas atbildības. Mūsu kārtības rullis,
mūsu satversme paredz, ka katru deputātu augstā
nama vairākums var izdot tiesāšanai, var izdot soda
izpildīšanai. Tāpēc visi argumenti pēc būtības ne
mazākā mērā nespēlēnekādu lomu, ka ar šo likumprojektu it kā gribot aizsjāvēt privātpersonu godu,
kas tiekot aizskarts presē. Jus gan gribat panākt,
lai ar šo likumprojektu zināmā mērā ierobežotu depritatu tiesības, lai varētu cīnlti_es_ ar opozīciju,
kas jums dažreiz diezgan lielā mērā bijusi nepatīkama, sevišķi 1926. gadā, kad sociāldemokrātiska
prese atklāja daudzas un dažādas nebūšanas mušu
valsts dzīvē, par kurām atbildīgi esat jus, -labais
spārns. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Tapec,
izsakot šodien no šīs katedras sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā kategorisku protestu pret
deputātu tiesību ierobežošanu, kategorisku protestu
pret to veidu, kā jūs indirektācelā domājat, vismaz
savā prātā, ierobežot politiskās preses brīvību Latvijā. Mēs jums varam pateikt, ka tas jums neizdosies. Pirmā gadījumā še augstajā nama, kad mums
būs lielāks iespaids, _kad attiecīgais vairākums sastādīsies citādāki, mēs šo pārgrozījumu preses likumā, runājot ar cienījamā kolēģa deputāta Eliasa
vārdiem, paņemsim aiz «šivorota» un izsviedīsim
no preses likuma ārā! (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!») Nedomājiet, ka jūs ar_ šo «šivorota» likumu

aizbāzīsat muti kreisajam spārnam, " opozīcijai, sociāldemokrātu frakcijai, kas 25 -gadu laika ir_ cīnījusies un izcīnījusi Latvijas preses brīvību. Mes cīnīsimies tālāk,par visiem saviem mērķiem un tikpat
asi, lai ari tas izsauktu šādas vai tādas represijas.
Mēs savā brīvā vārdā sevi neierobežosim, kaut ari
mūsu frakcijās vai partijas biedriem naktos iepazīties ar Latvijas cietumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par likuma
tekstu izbeietas. Likuma teksts nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma teksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
itos, kas atturas. Par likuma teksta pieņemšanu
nodotas 54 balsis, pret — 32 balsis, atturējies 1. Likuma teksts pieņemts. — Nobalsošana nak likums
visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos.kas ir par
likuma pieņemšanu visuma. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par likuma pieņemšanu_ visumā nodotas 54 balsis, pret — 32 balsis, atturējies
1. — Likums visumā pieņemts.— Redakcijas
komisijas ziņojums bus nākoša sēde. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — pārpapildinājumi likuma
grozījumi
un
par karaskolu.

Referents. G. Mīlbergs. Vārds

referentam.
Referents G. Mīlbergs: Tautas vietnieki! _ Līdz
ar Latvijas valsts nodibināšanos noorganizējas ari
mūsu kara skola. Sākuma, kara laika skola bija
saīsināts kurss, bet, iestājoties mieram, ari kara
skolas kurss tika pakāpeniski piemērots miera laika
apstākļiem, Vispirms ieveda 3-gadīgu kursu, bet
tad kara skolā, sakara ar diezgan augstām prasībām
pie uzņemšanas nebija pietiekoši daudz apmeklētāju.
Tad kara resors lika priekša saīsināt kara_ skolas
mācības laiku, lai .pievilktu kara skola vairāk jaunekļu. ' Kurss bija' 3-gadigs, bet vienu gadu jaunekļus piekomandēja pieatsevišķam karaspēka daļām,
un no tām tad viņi nāca atkal atpakaļ kara skola.
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Šis paņēmiens piekomandēt jaunekļus pie dažādiem nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vardu nepulkiem un pēc tam savest atpakaļ kara skolā izrādījās ne visai praktisks. Nebija pietiekoši daudz viens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
gribētāju iestāties kara skolā. Tad nāca nākošais lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
lūzums un ieveda kara skolā divgadīgu mācības
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
laiku. Šis divgadīgais kurss pastāv ari tagad. Iepie
uzņemšanas
skoveda ari dažus atvieglinājumus
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
lā. Bet ari šie jaunievedumi nav īsti piemēroti mušu
Sekretārs J. Breikšs:
apstākļiem. Pirmkārt divu gadu laikā nav iespē«Pāgrozījumi un papildinājumi likumā par kara skolu.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
jams visā pilnībā sagatavot virsniekus, jo viņi ienāk skolā nekā nezinādami par kara dienestu, par
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludisciplīnu un pēc 2 gadiem aiziet pulkos galīgi nedzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
sagatavoti, tā kā bieži vien vecākie instruktori spieTādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts viensti dot aizrādījumus jaunākiem virsniekiem. Bez tam balsīgi pieņemts. — I nodalījums. Ievada teksts.
ari uzņemšanas pārbaudījumi bija samērā ļoti vieIevada tekstu prezidijs liek priekšā nobalsot pec atgli, un sakarā ar to kara skolā radās ļoti liels piesevišķu pantu nobalsošanas. — Lūdzu nolasīt 4.
plūdums. Pagājušā rudenī, piemēram, šis pieplūpantu.
dums bija tik liels, tā ka varēja uzņemt tikai apmēSekretārs J. Breikšs:
1
ram /6.
«Skola atrodas kara ministrijas pārziņā. To vada skolas
priekšnieks, kurš padots armijas komandiera staba priekšnieIevērojot to, ka mums paredzama kara dienesta
kam. Skolas padotību saimniecības ziņa nosaka kara minilaika saīsināšana, kad vajadzēs piegriezt intensīvāku
stris.»
vērību armijas apmācībai, ievērojot to, ka 2 gados
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie .4. panta
tomēr nebūs iespējams pienācīgi sagatavot katru neviens nevēlas? 4. pants nāk nobalsošana, Ludzu
jaunekli par pilnīgu virsnieku, kara resors ierosināja
pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
pagarināt virsnieku sagatavošanas laiku jpar 1 gadu,
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi piepatiesību sakot par 15_ gada, sekojošā kārta. Proti: ņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu.
kara skolā turpmāk uzņems tikai tādus jaunekļus_,
Sekretārs J. Breikšs:
kuri ir izgājuši obligatorisko dienesta laiku. Sakara
«Skolas uzņemšanas noteikumus, mācības kursu prograar to viņi skolā ieies jau pilnīgi sagatavoti un kara
mas, gada mācības plānus un noteikumus par kadetu pārbaujau
galvenā
kārtā
teorētiskam
nodoties
skolā varēs
dīšanu, pārvedot no I kursa uz II un skolu beidzot, izstrādā
zināšanām un tieši tām. vajadzībām, kas viņiem ir
armijas komandiera štāba
skolas priekšnieks un apstiprina
priekšnieks.»
nepieciešamas kā virsniekiem; tā instruktoru zināšanas viņiem jau būs.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nak nobalsošana. Ludzu
Bez tam skolā ar jauno likumprojektu paredzamas pārmaiņas ari padotības kārtībā. Līdz pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tāda
nav. Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi piešim kara skola bija padota galvenā štāba priekšnieņemts. — Lūdzu nolasīt 8. nantu.
kam, bet tas radīja zināmas grūtības, tāpēc ka gal- Sekretārs J. Breikšs:
venā štāba priekšniekam nebija padota apmācības
daļa un galvenā štāba priekšniekam bija_ loti maz
«Kara skolā uzņem tikai aktivā dienestā un atvaļinātos
gada 1. septembrī sasnieguši 18
sakaru ar apmācību sagatavošanu. Tāpēc jaunais karavīrus, kas uzņemšanas
nav vecāki par 27 gadiem un ir nobeiguši instruktoru
gadus,
projekts attiecībā uz gal.veniem līdzšinējiem punkrotas (baterijas, eskadrona) kursu: 1) Latvijas universitātes
tiem paredz sekojošos grozījumus: 1) kara skola
diplomus ieguvušos — bez pārbaudījumiem; 2_) ar gatavības
uzņemami tikai tādi jaunekļi, kas izgājuši apmācīapliecībām par virsnieku vietniekiem paaugstinātos — ar savstarpēja konkursa pārbaudījumiem latvju valoda (rakstiski un
bas kursu jau armijā; 2) kara skola tiek padota armutiski): 3) karavīrus ar gatavības apliecībām ,bet virsnieka
mijas komandieram resp. armijas komandiera štā- vietnieka akāpi vēl neieguvušus — ar konkursa pārbaudījup.
bam, kas vajadzīgs tāpēc, lai militārā sagatavošana miem latvju valodā un matemātika (algebra, ģeometrija un
"
trigonometrijā) — rakstiski un mutisku 4) karavīrus bez noun apmācība kā armijā, tā ari citās militārās vie-

nībās būtu vienāda.
Šie pārgrozījumi, ja tie tiks pieņemti, būs viens
solis uz tālāko, proti — uz ikara mācības iestāžu
apvienošanu, kā tas jau ir dažās citās mūsu kaimiņvalstis, kur kara skola, virsnieku kursi, akadēmiskie
virsnieku kursi un citas militārās mācības iestādes
vai kursi, kādi varētu rasties, ir apvienotivļenas
rokās, vienā vadībā, kas savukārt pilnā mērā sasniegtu armijas sastāva sagatavošanu. Bez tam ar
to būtu. radīts valstij ari zināms ietaupījums.
Jaunais projekts paredz ari dažas priekšrocības algas ziņā kadetiem, paredz dažus papildinājumus pie tām devām, ko saņem jaunie virsnieki,
beidzot kara skolu.
Šis likumprojekts kara lietu komisijā apspriests
vispusīgi, pieaicinot klāt kara resora lietpratējus
un ari pašas kara skolas pārstāvjus. Kara lietukomisija šo likumprojektu pieņēma vienbalsīgi, tāpat
vienbalsīgi pieņēma ari lēmumu lūgt augsto namu
izskatīt šo likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nak steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu

beigtas vidusskolas izglītības — pec pārbaudījumu izturēšanas
sekojošos priekšmetos: latvju valoda un matemātika (algebra,
ģeometrijā, trigonometrijā)— rakstiski un mutiski, bez tam
— mutiski — fizikā un mechanika, ķimija, vēsture, ģeogrāfija
un vienā svešvalodā (vācu, franču, krievu vai angļu — pec

kandidāta
gramas.

izvēles).

Pārbaudījumi

notiek

pec

sevišķas

pro-

Ja kandidātu izrādītos vairāk ka brīvu vietu. _tad_ viņus
uzņem tanī nodaļā, uz kādu viņi pieteikušies, šāda kartība:
1) ar Latvijas universitātes diplomiem; 2) vīrsnieku vietniekus
ar gatavības apliecībām — latvju valoda dabūtas konkursa
atzīmes kārtībā, un 3) pārējos karavīrus — pārbaudījumos '
latvju valodā un matemātika dabūto atzīmju kopsumas konkursa kārtībā.
Kandidātus, kas palikuši pari_ viena nodaļa, var uzņemt
citā nodaļā uz palikušām vakantām vietām, nostādot viņus
kandidātu sarakstā pēc tiem kandidātiem, kas pieteikušies šajā
nodaļā.

Artilērijas nodala uzņem karavīrus vienīgi no artilērijas
dalām .
Virsnieku vietniekiem, kuriem nav gatavības apliecības,
bet kuri izturējuši uzņemšanas pārbaudījumus, rezervējamas
10% vietu no āirpus konkursa uzņemamo skaita, bet pārējie
pārbaudījumus izturējušie uzņemami latvju valoda un matemātikā dabūto atzīmju kopsumas konkursa kārtība.
Piezīme I. Vidusskolu sarakstu . kuru absolventus
var uzņemt skolā vienīgi ar savstarpēja konkursa pārbaudījumiem, izsdrāda kara ministrija sazjņā
ar izglītības ministriju un izsludina «Valdības Vēstnesī» .
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2. Uzņemšanas pārbaudījumu komisiju

iecel

skolas priekšnieks.
Piezīme 3. 1929. gadā skolā var uzņemt ari civilpersonas ar nobeigtu vidusskolas un augstāku izglītību, kā ari karavīrus, kas nav nobeiguši instruktoru rotas (baterijas, eskadrona) kursu, piemērojoties šī panta 3. punkta noteikumiem, izņemot Latvijas universitātes diplomu ieguvušos, kurus uzņem bez pārbaudījumiem.
Uzņemamo kandidātu

sarakstā civilpersonas nostādāmas

pec karavīriem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 8. panta
8. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 8. panta pieņemšanu.

neviens nevēlas?

Tādu nav. Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 9. pantu. (Saucieni no
vietām: «Nevajaga nolasīt!») Vai augstais nams
nevēlas pantu nolasīšanu? (Saucieni no vietām:
«Nevēlas!») — Nobalsošanā nāk 9. pants.
(Karavīri, kas vēlas iestāties skolā, līdz 1, septembrim
iesniedz ziņojumu savai priekšniecībai, kura to līdz ar atsauksmi nosūta kara skolas priekšniekam, pievienojot: 1) dienenesta gaitas sarakstu; 2) vecuma zīmi;_ .3) dokumentu par izglītību, un 4) apliecību par psichotechnisko pārbaudi. Atvaļinātie karavīri līdz minētam laikam iesniedz lūgumu tieši kara
skolas priekšniekam, pievienojot: 1) vecuma zīmi; 2) apstiprinātu karaklausības apliecības" norakstu; 3) dokumentus par
izglītību; 4) apriņķa priekšnieka (pilsētās — prefekta) izdotu

apliecību, ka lūdzējs nav sodīts un neatrodas zem tiesas un izmeklēšanas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas sodāmi ar
cietuma vai citu bargāku sodu; 5) apliecību par izdarītu psichotechnisku pārbaudi; 6) nepilngadīgiem, bez tam, apstiprinātu apliecību,; ka viņu vecāki vai aizbildņi dod savu piekrišanu iestāties skolā. Civilpersonas iesniedz atvaļinātiem karavīriem paredzētus dokumentus, izņemot atvaļinājuma apliecī-

bas norakstu.
Karavīru komandēšanas laiku un kārtību

uz karaskolu

nosaka armijas komandiers.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 9. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 10. pants.
(Skolā pieteikušos

veselības stāvoklī pārbauda

sevišķa

komisija, kas sastāv no skolas nodaļas priekšnieka, skolas ārsta
un trim ārstiem pēc kara sanitārās pārvaldes priekšnieka norīkojuma. Komisijas darbību nosaka sevišķa kara ministra apstiprināta instrukcija.)

Vārdņ neviens nevēlas? 10. pants nā(k nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, Ikas ir pret 10. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 10.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 13. pants.
(Skolā uzņemtie karavīri jāpārvieto uz _ skolu, bet atvaļinātie karavīri jāiaskaita aktivā kara dienesta no skola uzņemšanas dienas; civilpersonas, kam jānodien obligatoriskais kara
dienesta laiks, jāieskaita aktivā obligatoriskā dienestā saskaņa
ar karaklausības likumu.)

Vārdu neviens nevēlas? 13. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 13. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 13. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 15. pants.
(Par skolā uzņemtiem karavīriem skolai jāpaziņo karaspēka daļu priekšniekiem, bet par atvaļinātiem uri civilpersonām — attiecīgam kara apriņķa priekšniekam.)

Vārdu neviens nevēlas? 15. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 15. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 15.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 18., pants.
(Kadetu uzvešanās novērtējama pēc 12 atzīmju sistēmas. Uzvešanās I šķjrā ietilpst kadeti ar atzīmi, ne zemāku
par 10; II šķirā — ne zemāku par 8 un III šķira — ne zemāku

par 6.)

Iebildumu nav?

15.

sēde

iegūtās
Kadeti.

dienekaprāpaaug-

3.

maijā

1929. gadā
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Piezīme. Kadet-instruktori sadaļas: kadet-virsseržantos, kadet-seržantos un kadet-kapraļos. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 20. pants.

(Skolā māca šādus priekšmetus:

taktiku, kara

vēsturi,

artilēriju, kara ģeogrāfiju, fortifikāciju, kara topogrāfiju, kara
administrāciju, sakaru mācību, kaujas gāzes, bruņotās mašinas,

aviāciju, strēlniecību, likumu zinātni, Latvijas valsts tiesības,
militāro paidagoģiju, militāro psicholoģiju, kara higiēnu, militāro hipoloģiju, ķimiju, reglamentus un ieročus un krievu, vācu
vai franču valodu pēc kara ministra nosacījuma, kā ari speciālo sagatavošanu ierindas dienestam visās nozarēs.
Artilērijas nodaļā bez tam vēl māca matemātiku, mechaniku, technisķo zīmēšanu un tēlojošo ģeometriju.
Piezīme
1. Skolas kursa priekšmetu sarakstu var
grozīt ministru kabinets.
Piezīme 2. Kadetu sekmes mācībās novērtē pēc 12
atzīmju sistēmas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 21. pants.

(Skolas kursu beigušos kadetus pēc dabūtām atzīmēm sadala trijās šķirās:
a) I šķirā iedala tos, kuriem vidējā caurmēra atzīme, ka ari
caurmēra atzīme kara zinību priekšmetos un atzīme katra
speciālā priekšmetā atsevišķi, ierindā un par uzvešanos
ir ne zemāka par 10, katrā atsevišķā priekšmetā — ne zemāka par 7;
b) II šķirā — tos, kuriem vidējā caurmēra atzīme ir ne zemāka par 7, caurmēra atzīme kara zinību priekšmetos,
katrā sņecialā priekšmetā atsevišķi, ierindā un par uzvešanos — ne zemāka par 8; katrā atsevišķa priekšmeta
—? ne zemāka par 6;
c) III šķirā — kas neietilpst I un Iī šķira, bet kuriem atzīme katrā atsevišķā priekšmetā un par uzvešanos ir ne
zemāka par 6.
Visi pārējie, kas neietilpst nevienā no augstāk minētam
šķirām, uzskatāmi kā skolu nebeiguši un ir atvalināmijio aktivā
kara dienesta, izņemot tos, kurus atstāj virsdienesta, saskaņa
ar likumu par virsdienesta karavīriem.
Ar skolas priekšnieka atzinumu un ierosinājumu viņi paaugstināmi par virsnieku vietniekiem.
Piezīme 1. Par speciāliem priekšmetiem uzskatāmi:
kājnieku nodaļā — taktika un automātiskie ieroči,
artilērijas nodaļā — taktika un artilērija.
Piezīme 2.
Par skolu beigušiem uzskatāmi ari tie
karavīri, kas skolu neapmeklējot iztur pārbaudījumu šī likuma ,20. pantā paredzētā kursa apmērā.
Pārbaudījumu laiku un kārtību viņiem nosaka armijas komandiers. Uz minētiem karavīriem neattiecas šī likuma 27., 29. un 30. pants.
Piezīme 3.
1926., 1927. un 1928. gadā uzņemtie kadeti skolu nobeidz pēc šī (21.) panta pirmās daļas
noteikumiem līdzšinēja redakcija.
Svarīgāko priekšmetu izcelšanai, kadetus
izlaiduma sarakstā. ^ armiļas komandierim, sākot ar 1929. gada kadetu uzņēmumu, ir tiesība ievest atzīmju koeficientus.

Piezīme

4.

ierindojot

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 24. pants.

(Ar III šķiru beigušos uz pašu vēlēšanos _atvalina no aktivā kara dienesta vai iedala karaspēka dalās ka virsnieku vietniekus. Tiešā priekšniecība pēdējos var _stadīt priekša paaugstināšanai pirmā virsnieka dienesta pakāpe ne agrāk ka pec
sešu mēnešu izdienas karaspēka daļa, ja no šī laika viņi ne
mazāk kā Četrus mēnešus ir sekmīgi izpildījuši vada seržanta
vai virsseržanta pienākumus. Vecakums pirmā virsnieka dienesta pakāpē viņiem skaitāms no. paaugstināšanas dienas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 25. pants.

(Ar III šķiru beigušos un karaspēka daļās iedalītos atvaļina no aktivā kara dienesta, ieskaitot par virsnieku vietniekiem, ja viņi gada laikā, skaitot no izlaiduma dienas, nav paaugstināti pirmā virsnieka dienesta pakāpe.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 26. pants.

(Ar III šķiru beigušie, iedalot karaspēka dajās,
virsnieku vietnieku tērpu. Algas, uztura un tērpa, kā ari
jo dienesta nosacījumu ziņā viņi pielīdzināmi attiecīgiem
das virsdienesta instruktoriem ari tanī gadījumā, ja viņi

valkā
pārēievu,
neie-

ņem štatu vietas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 19. pants.

(Karavīri, iestājoties skolā, patur karaspēka daļās
instruktoru dienesta pakāpes, izņemot arējās nozīmes.
kas līdz uzņemšanai skolā nav paaugstināti instruktoru
sta pakāpē, pārskaitot uz otro kursu, paaugstināmi par
ļiem.
Labākos II kursa kadetus skolas priekšnieks vair
stināt uz vakantām vietām par kadet-instruktoriem.

sesijas

Pieņemts. — 28. pants.

(Virsnieki, kas beiguši kara skolas pilnu kursu, var

iestāties Latvijas univeisitatē kā vidusskolu beiguši.
Piezīme.
Iestājoties
universitātē no pārbaudījumiem
latvju valodā atsvabināmi
tie, kas kara skolā uz;ņerr ti ne vēlāk par 1928. g. septembri un nobeiguši skolas kursu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 32. pants.
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(Virsdienesta un obligatoriskā dienesta, kā ari no aktivā
dienesta atvaļinātie karavīri, iestājotieskara skolā, saņem algu
un ģimenes piemaksu pēc tā amata, kādu viņi saņēmuši pirms
iestāšanās skolā, vai pirms atvaļināšanas no aktivā kara dienesta.
Kadeti, kas paaugstināti

par armijas

kaprāļiem, saņem

algu kā obligatoriskā dienesta kaprāli.
Paaugstināti par kadet-instruktoriem, saņem algu kā ob-

ligatoriskā

sesijas

ieskai-

tāmas par kadetiem ar obligatoriskā dienesta kareivju algu.)

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

ģērbu,kas sastāv no 1 mēteļa, 1 ziemas svārkiem, 1 īsām
biksēm un 1 garām biksēm, 1 parādes cepuri, 1 darba
cepuri, 1 pāri garo zābaku, 1 pāri kamašu (artilērijas no-

daļu beigušie ari 2 pāri piešu), 3 pāri veļas, 2 dvieļus, gultas segu, 4 palagus, virsnieku vidus jostu, reglamentu komplektu un lauku somiņu;
2) neatmaksājamu pabalstu jaunākā virsnieka 2 mēnešu at-

algojuma apmērā;
3) brīvu ceļu līdz dienesta vietai.
Piezīme 1. Izsniedzot 1. punktā minēto apģērbu un
apavu vietā naudu, tie aprēķināmi pēc armijas sagatavošanas cenām, kādas noteiktas virsnieku tērpam. '

2. 1924. un 1925. gadā uzņemtie _ kadeti

sa-

ņem šinī un 34. pantā paredzēto apgādi, izņemot
tos priekšmetus, kas šinī pantā no jauna ievesti,
bet 1926. gadā uzņemtie — visus šai panta uzskaitītos priekšmetus.)

tiesī-

tā pienākumi.)

Iebildumu nav?
(Mācību

pulka komandiera

Pieņemts. — 40. pants.

pārzinis

ir skolas priekšnieka tuvākais palīgs
mācības nozarē — ar bataljona komandiera tiesībām un pie- .
nākumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 43. pants.

(Štatos paredzētos lektorus izvēlas no virsniekiem, kuri
baudījuši augstāko militāro vai augstskolas izglītību. Lektorus
amatā apstiprina armijas komandiera štāba priekšnieks.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 48. pants.

(Nodalu priekšniekus ieceļ amatos no bataljonu, divizio-

nu un līdzīgu vienību komandieriem — kandidātiem pulka komandiera amatam, pēc iespējas no virsniekiem, ar augstāko

(Jautājumus

Pieņemts. — 50. pants.

pēc iespējas no virsniekiem ar augstāko militāro izglītību.)

Pieņemts. — 52. pants.

(Ložmetēju nodaļas priekšnieku izvēlas no ložmetēju rotu
komandieriem — kandidātiem bataljona komandiera amatam,
pēc iespējas no virsniekiem ar augstāko militāro izglītību. Viņš
tieši padots kājnieku nodaļas priekšniekam, bauda rotas komandiera tiesības un pilda tā pienākumus; viņam padota ložmetēju komanda, un viņš pāirzin nodaļas zirgus.)

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

ar

vienkāršu

Pieņemts. — 72. pants.

(Jautājumus disciplīnas komiteja izšķir

su vairākumu.

ar vienkāršu bal-

Ja balsis dalās vienlīdzīgi, tad izšķirošā

ir

priekšsēdētāja balss. Ja skolas priekšnieks nepiekrīt balsu vairākumam, viņš pieņem lēmumu pēc saviem ieskatiem, bet

zņo par to armijas komandiera štāba priekšniekam, pievienojot
ziņojumam

disciplīnas

komitejas

sēdes protokola norakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
I nodalījuma ievada teksts.
(Likuma par kara skolu (lik. kr. 1927^_ g. 54.) 4. un 5. pantu, 8. pantu ar piezīmēm, 9„ 10.; 13., - 15. un IK. pantu, 19. pantu ar piezīmi, 20. pantu ar piezīmēm, 21. pantu ar piezīmēm,
24., 25. un 26. pantir 28. pantu ar piezīmi, 32. pantu ar piezīmi,
33. pantu ar piezīmēm, 36., 40., 43.. 4:8., 49., 5-0.; 51.; 52:; 53:;
54. un 57. pantu, 58'. panta 2. punktu, 68. un 72. pantu izteikt

Lūdzu pacelties tos. kas ir pret I nodalījuma ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. I nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pieņemts.
— II nodalījums. Ievada tekstu pagaidām atstāsim
nenobalsotu. — 19. pants.
(Mācību pārtraukuma laiku, ar armijas komandiera atļauju, kadeti var pavadīt atvaļinājumā. Disciplīnas reglamenta

9. pantā paredzētie apbalvojuma atvaļinājumi piešķirami augstāk
minētā laikā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —. 54. pants.

(Ložmetēju nodaļas priekšnieka . palīgu izvēlas no ložmetēju1 rotas vada komandieriem.
Viņš tieši padots' nodaļas
priekšniekam, ar vada komandiera tiesībām un pienākumiem.)

Pieņemts. — 23. pants.

(23
Piezīme.
Kara skolā 1923'., 192-4.. 1925. un 1926. gadā
uzņemtiem un trīsgadīgo mācības kursu nobeigu-

šiem kadetiem izdiena paaugstināšanai otrā virsnieku dienesta Pakāpē saīsināma: ar I šķiru beigušiem — par 2 gadiem, bet ar II un III šķiru bei-

gušiem — par 1 gadu, pie kam 1929. gada izlai-

duma trīsgadīgā sastāva II šķirai virsnieku vecakums stādams augstāk nekā tiem, kas tanī paša
gadā nobeiguši divgadīgo apmācības kursu ar I

šķiru.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 30. pants.

(30

4. Virsdienesta karavīriem, kas izstājas no
skolas uz pašu vēlēšanos vai tiek izslēgti nesekmības dēļ, jāatdien par skolā pavadīto laiku, paliekot virsdienestā.)
—

Piezīme

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 45. pants.

(45
Piezīme

1. Štata lektoru

mācības gadā obligatoriskās

lekciju normas nosaka kara ministris.
P i e z ī m e 2. Ja štata lektors mācības gadā savā priekšmetā nav nolasījis obligatorisko lekciju pilnu normu, tad iztrūkstošā daļa atskaitāma uz tā atalgojuma rēķinu, kas viņam pienāktos par klases
darbu labošanu, asistēšanu citu zinību pasniedzēju
priekšmetos un lauku darbu vadīšanu.)

Pieņemts. — 53. pants.

(Ložmetēju nodaļas priekšnieka pienākumi ir apmācīt kājnieku un artilērijas nodaļu kadetus rīkoties ar visu sistēmu
kājnieku smagiem ieročiem.)

Iebildumu ņav?

izšķir

'a balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķiroša

jot ziņojumam paidagoģiskās padomes sēdes protokola norak-

Pieņemts. — 51. pants.

(Grupu vadītāji ir viņiem uzticētās vienības tiešie priekšnieki, air rotas (baterijas) komandieru tiesībām un pienākumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 68. pants.

stu.)

Pieņemts. — 49. pants.

Grupu vadītājus ieceļ no rotu un -bateriju komandieriem
kandidātiem bataljona vai diviziona komandiera amatam,

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 58. pants.

ir priekšsēdētāja balss.
Ja skolas priekšnieks nepiekrīt b.lsu
vairākumam, viņš pieņem lēmumu pec saviem ieskatiem, bet
ziņo par to armijas komandiera štāba priekšniekam, pievieno-

tiesības un pilda tā .pienākumus.)

—

Pieņemts. — 57. pants.

paidagoģiskā padome

balsu vairākumu,

(Nodaļu priekšnieki tieši padoti skolas priekšniekam un ir
viņa tuvākie palīgi. Viņi tieši vada savas nodaļas apmācību un
audzināšanu.
Nodaļu priekšnieki bauda bataljona komandiera

Iebildumu nav?
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2) sistemātiska kājnieka un artilērijas nodaļu kadetu apmācīšana vingrošanā, paukošanā un citās fiziskās audzināšanas nozarēs.)

militāro izglītību.)

Iebildumu nav?

1929. gada

šādi:)

Pievemts. — 36. pants.

(Skolas priekšniekam piešķirtas
bas un uzlikti

maijā

58

Iebildumu nav?

paaugstinātie saņem vienreizēji:
1) par brīvu — zobenu ar zobena pušķi, automātisko pistoli
ar maksti, prizmatisko tālskatu un aizsargu krāsas ap-

Iebildumu nav?

3.

(Fiziskās audzināšanas instruktora amatam kandidātus
izvēlas no personām, kurām ir vajadzīgās zināšanas un prakse fiziskā audzināšanā. Viņu apstiprina amatā armijas komandiera štāba priekšnieks. Viņš tieši padots kājnieku nodalās
priekšniekam.)

Pieņemts. ?— 33. pants.

(Kara skolu ar I un II šķiru beigušie un par virsniekiem

Piezīme

sēde

Iebildumu nav?

dienesta instruktori, ja viņi jau nesaņem līdzīgu,

vai augstāku atalgojumu.
Piezīme.
1929. gadā uzņemtās civilpersonas

15.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 47. pants.

(47
Piezīme. Skolas ariiatpersonām mēneša laikā nolasīšanai pielaižamo lekciju normu nosaka kara mi-

nistris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts 49. pants..
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(Artilērijas nodaļas vecāko virsnieku ieceļ no bateriju komandieriem—kandidātiem diviziona komandiera amatam, pēc iespējas no virsniekiem ar augstāko militāro izglītību. Viņš tieši

. padots nodaļas priekšniekam, bauda baterijas komandiera tiesības un pilda tā pienākumus. Viņam padota artilērijas komanda, un viņš pārzin nodaļas zirgus.

Iebildumu nav?

Pieņemts.

—

Nobalsošanā

nāk II nodalījuma ievada teksts.
(To pašu likumu papildināt ar jaunu 19. pantu, 23. panta

piezīmi, 30. panta 4. piezīmi, 45. panta 1. un 2. piezīmi, 47. pan-

ta piezīmi, 49. pantu, VIII, nodaļu — 65'., 65"-. un 65". pantu,
67. panta piezīmi, 70'. panta piezīmi un 71 panta 5. punktu un

piezīmi.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma
ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. II. nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — VIII, nodalījums.
„Skolas virsnieku priekšrocibas".

Iebildumu pret šo virsrakstu nav? VIII, noda-

lījuma virsraksts pieņemts. —? 65. pants.

(Skolas štata virsniekiem katri skolā nokalpotie 4 mēneši
izdienā paaugstināšanai nākošā dienesta pakāpē un pensijas

aprēķinos

skaitāmi par 5 mēnešiem.

Paaugstināšana dienesta

pakāpēs notiek, neapejot kandidātus, kas
uz līdzīgu ierindas amatu.)

Iebildumu nav?

vecāki un

attesteti

Pieņemts. — 65. pants.

(Pārvietojot skolas virsnieku dienesta labā uz citu karaspēka daļu, viņam pēc iespējas piešķirams amats, kas līdzīgs
tam, kādā viņš atradies skolā bet ne zemāks par to, kādu tas
ieņēmis pirms pārvietošanas uz skolu, kā ari pec iespējas jāatļauj izvēlēties garnizonu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 65. pants.

(Ierindas cenza papildināšanai vai atjaunošanai skolas virsnieki, uz armijas komandiera štāba priekšnieka rīkojumu, japiekomandē karaspēka daļai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 67. pants.

(67
Piezīme, Paidagoģiskas padomes lēmumus par kadetu
izslēgšanu apstiprina armijas komandiera štāba

priekšnieks.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. - - 70. pants.

(70
Skolas priekšniekam ir tiesība pieaicināt
Piezīme.
sēdē ari pārējos skolas virsniekus bez balsstiesībām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. - - 71. pants.

(71

5) lemj pair kadetu izslēgšanu disciplināra kārtā.
Piezīme. Disciplinārās komitejas lēmumus par kadetu izslēgšanu apstiprina armijas komandiera štāba
priekšnieks.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visuma. Kas atturas? Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu
visumā. Par likuma pieņemšanu visuma nodotas
56 balsis, pret — 5 balsis, atturējies 1. Likums visu-

mā pila ņemts. — R edakcijas komisijas ziņojums
būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījums no te ik'uraos par strādnieku un
citu algo tu darbinieku nodrošinās anu
slimības gadījumos. Referents N. Kalniņš.
Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.
Referents N. Kalniņš: Šis likumprojekts saskaņo divus likumus, kas izdoti dažādos laikos un kas
nav savā starpā saskaņoti. Proti, mums tagad ir
spēkā likums par algotu darbinieku nodrošināšanu
slimības gadījumos no vienas puses uim ir likums par
lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos
no otras puses. Pirmais likums, tā saucamais slimo
kasu likums izslēdz no (nodrošināšanas ļpersonas,
kas nodarbinātas lauksaimniecība, uz_ tālbraucēju
kuģiem un atrodas aktivā kara dienesta. No otras
puses lauku iedzīvotāju. ārstēšanas likums attiecas
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tikai uz lauku iedzīvotājiem, uz tiem, kuri dzīvo
ārpus pilsētu robežām. Tādi iznāk, ka tie strādnieki,
kas nodarbiinātji frauksa'immiecības uzņēmumos vai
tās nozarēs pilsētas teritorijas robežās, ir palikuši
ārpus jebkura likuma. Piemēram pilsētas_ teritorijas
robežās ir dārzniecības. Tur nodarbinātie strādnieki slimības gadījumos nav jnodrošināti ne slimo
kāsēs, ne ari ar lauku iedzīvotāju ārstēšanas likumu.
Pat kapu uzkopējus pilsētās_ pēc senāta tulkojuma
uzskata par (lauksaimniecībā inodaribiiiiatāim personām, un tā tad viņi nav nodrošināti slimības gadījumos. Tāpēc sociālās likumdošanas komisija uz
attiecīgiem ierosinājumiem no ieinteresēto puses
grozīja pastāvošo likumu par strādnieku un citu
algotu darbinieku nodrošināšanu slimības _gadījumos,
ievedot 1. piezīmē vārdus «ārpus'pilsētu administratīvām! robežām». Tā tad pilsētu administrativās
robežās nodarbinātās personas bus padotas likumam
par algotu darlbifnjeku nodrošināšanu slimo kases,
jo citur viņas nevar nodrošināt. Citu iestāžu pilsētas
nav.
Šis pārgrozījums so-cialās likumdošanas komisijā
pieņemts vienbalsīgi. Tāpēc lieku priekšā pieņemt
to steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek prieknaķ
steidzaNobalsošana'
šā steidzamību.
pret
ir
pacelties tos, kas
mībai
Lūdzu
Ari
nav.
atturas?
steidzamību. Tādu nav. Kas
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — _ Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens neveļas?— Nobalsošanānāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantulasišanu. Tādu nav. Kas atturas? Āri nav. _ Pāreja uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums noteikumos par strādnieku
darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos.»

un citu

algotu

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk -nobalsošana. Ludzu pacelties tos, ikas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādņ nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Noteikumos par strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos 1. panta 1. piezīmi izteikt
šādi:
Piezīme 1. Šie noteikumi nezīmējas uz personām, kuras nodarbinātas lauksaimniecība ārpus pilsētu administratīvām robežām, uz tālbraucēju kuģiem un
atrodas aktivā kara dienesta.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
teksta neviens nevēlais? Likuma teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. _ Likuma
teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts.
— Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēde.
— Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījums sodu likumos. Referents
M. Lazersons. Vārds referentam.
Referents M. Lazersons: Augstais nams! šis
likuma pārgrozījums sodu likumos liek priekša grozīt tagadējo 332. pantu. Tagadējais 332. panta teksts
skanēja tā:
«Kas sarīkojis atklātu loteriju bez pienācīgas
atļaujas vai pārkāpjot uz to attiecošos noteikumus,
sodāms ar naudas- sodu.»
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Tagadējā panta redakcijā ir paredzēts naudas
sods, bet apstākļi rāda, ka ir nepieciešami grozīt
šo pantu, jo tagad bieži sarīko loterejas krāpšanas
nolūkos. Paredzētais sods — 300 latu nevarēja atbaidīt attiecīgas personas ino Išādu Hotereju rīkošanas.
Iekšlietu ministrija savā laikā bija iesniegusi
priekšlikumu paaugstināt sankciju un pie tam loti
ievērojamā kārtā, proti, ka par šādu pārkāpumu
draud ne tikai naudas sods vien. bet arests un dažos
gadījumos ari abi sodi kopā. Iekšlietu ministrijas
iesniegtais priekšlikums pēc komisijas uzskatiem
bija paaugstinājis sodu pārāk plašā veidā, ijto vairāk
tāpēc, ka 331. pantā, kur ir runa par saistošu noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz vērtspapīriem, ir
paredzēts, tikai naudas sods, bet valdības projekta
332. pantā bija paredzēti abi sodi kopā. To ievērojot, komisija uz manu priekšlikumu nostājās_ uzta
viedokļa, kā vārdi «vai ar abiem sodiem kopā» būtu
strīpojami, lai paliktu alternatīva: vai naudas sods,
vai arests. Galīgā sankcija skan, ka attiecīgas personas sodāmas ar arestu vai ar naudas sodu, ne
augstāku par 500 latiem. Svarīgos gadījumos, kur
būtu grūti konstatēt krāpšanu, bet kur ir tomēr
skaidri saredzams noziedzīgs nolūks, var lietot šo
augstāko brīvības aprobežošanas sodu.
Izejot no šī viedokļa, lieku priekšā pieņemt šo
likumprojektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P). Kalniņš: Referents ' liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas Ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums

preses likumā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sodu likumu 332. pantu izteikt šādi:
332. Kas sarīkojis atklātu loteriju bez pienācīgas atļaujas vai pārkāpjot uz to attiecošos noteikumus, sodāms:
ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti
latiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
teksta neviens nevēlas? Likuma teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas ? _ Nav.
Tas vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. —
Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — satiksmes ministrijas iekārta. Referļonts M.
Lazersons. Vārds referentam.
Referents M. Lazersons: Satiksmes ministrijas
iekārta tagad būtu pārlabojama un veidojama citādāki nekā tas bija iepriekš. Satiksmes ministrijas
iekārtas likumprojekts savos pamatos atspoguļo to
iekārtu, kāda pašlaik pastāv ministrijā. Tā tad šeit,
izejot no tīri praktiska viedokļa, ir pārstrādāts satiksmes ministrijas projekts tādā veidā, lai atspoguļotu tagadējo faktisko stāvokli satiksmes resorā. Satiksmes ministrijas iekārta, t. i. pastāvošā iekārta ir dibi-
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nāta uz noteikumiem, kurus savā laikā izdeva ministru
kabinets. Attiecīgie noteikumi bija izdoti jau 1921.
gadā, un ari attiecībā uz šoseju un zemesceļu valdi
bija izdoti atsevišķi noteikumi, proti — noteikumi
par šoseju un zemesceļu valdi. Tas bija 1922. gadā.
Izstrādājot tagadējo likumprojektu ievēroja ari visus vēlākos papildinājumus un grozījumus, kādi bija
izdarīti, un ievietoja tagadējā satiksimes ministrijas
iekārtas likumprojektā.- Ari ierēdņu klasifikācijas
ziņā šis satiksmes ministrijas iekārtas projekts ir
izstrādāts, ievērojot vispārējos noteikumus.
Vislielākā uzmanība, izstrādājot satiksmes ministrijas iekārtas projektu, tika piegriezta līdz šim pastāvošai galvenai direkcijai dzelzceļu virsvalde.
Bija pacelts jautājums par to, vai būtu vajadzīgs satiksmes ministrijas resorā paredzēt galveno direkciju kā atsevišķu iedalījumu, jo vairāk tādēļ, ka citās ministrijās tādu nodaļu nav. Bet ievērojot to, ka šī
galvenā direkcija ir tomēr vajadzīga aiz tā iemesla,
ka satiksmes ministrijai ir padots ārkārtīgi daudz
ierēdņu, dzelzceļu virsvaldei bija jāpiedod sevišķa
nozīme. Ievērojot to, galvenam direktora m pielika
vienu palīgu, kas veic galvenā direktora noradītos
uzdevumus un viņa prombūtnes laikā izpilda direktora pienākumus.
Kas attiecas uz citām direkcijām, tad viņasir
uzbūvētas tādā pat veidā, kā pārējo ministriju iekārtās, un tāpēc šinī ziņā nekas sevišķs nebūtu sakāms.
Gribu tikai atzīmēt, ka, runājot par pasta-telegrafa
virsvaldes ierīkošanu, tika pastrīpots, ka ari šai
lietai jāpiegriež selvišķa uzmanība, ka visam šīm
pārvaldēm jāpiedod sevišķa nozīme, proti — satiksmes ministrijas saimnieciskai daļai un pārejam
daļām. Man vēl jāaizrāda, ka pasta-telegrafa departamentā ietilpst ari radio instances, kuras līdz
šim nebija ietvertas satiksmes ministrijā. — Tas tad
ari būtu viss.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Pie satiksmes
ministrijas iekārtas man jāaizrāda, ka priekša celta
veidā šī iekārta ir ļoti nepilnīga, pat chaotiska un
neiztur kritikas. Es pat nezinu, vai būtu vajadzīgs
augstajam namam pieņemt šodien šo iekārtu un vai
tā nebūtu jānodod tai komisijai, bez kuras caurskatīšanas, patiesību sakot, neviena ministrijas iekārta
nevarētu nākt dienas kārtībā, t. i. budžeta komisijai.
Es, deputātu kungi, gribu grieztjūsu vērību uz dažām pretrunām, kas ir šinī iekārta. Vispārējais princips attiecībā uz dzelzceļu pārvaldīšanu šeit ir tas, ka
dzelzceļus pārvalda dzelzceļu virsvalde. Ja dzelzceļu virsvalde pārvalda dzelzceļus, tad tai vajaga
būt vienai koleģiālai iestādei, kura ari koleģiāli izšķir visus jautājumus, kā tas sacīts 7. panta, kas
skan tā: «Dzelzceļu virsvaldei piekrīt valsts dzelzceļu pārvaldība.» Bet tiklīdz šis pants ir beidzies,
nāk tūlīt viens jauns 9. pants, kurš jau pasaka, ka
dzelzceļu galvenais direktors ir tas, kas vada visu
saimniecību, visas būves, visus jauinierosiuājumus,
un dzelzceļu padome tā tad pilnīgi pazūd. Nu dzelzceļu pārvaldība izvēršas nevis vairs koleģiāla, bet
pilnīgi personīga, jo dzelzceļus pārvalda dzelzceļu
galvenais direktors. Te ir pilnīga pretruna starp
principu un to faktisko stāvokli, kāds likumā tālāk
ietverts. Neizsakoties nemaz acumirklī par to, vai
vajaga atstāt padomi, vai ari atstāt visu noteikšanu
galvenajam direktoram, te var runāt tikai par vienu
vai otru ņo šiem principiem. Vajaga redzēt tikai
vienu principu: vai nu direktors resp. departaments,
kas visu noteic, vai ari koleģiāla iestāde, kā tāda
uzbūvēta.
Tālāk 13. pantā teikts, ka direkcijas
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priekšgalā stāvošie direktori tieši padoti galvenajam
direktoram. Kas tas vairs par koleģiālu orgānu, kur
kolēģijas locekļi pilnīgi padoti vienai vadošai personai? Tā ir viena iio galvenam pretrunām šī likuma uzbūvē.
Otrkārt jāsaka, ka likums papildināms ar da-

žiem svarīgiem jautājumiem. Mēs savā 10 gadu
ilgā praksē esam piedzīvojuši ļoti lielas neērtības
tanī ziņā, ka satiksmes resoram nav padots orgāns,
kas ari pārzin vieifl-u satiksmes daļu — jūrniecības
departaments. Mūsu ostās ar to rodas ļoti lieli sarežģījumi kā techniskā, tā ari citādā ziņā, jo tur,
kur nobeidzas dzelzceļi, kur jārīkojas dzelzceļu virsvaldei, jāsaduras ar jūrniecības departamentu, kas
pārvalda ostu, attiecīgos laukumus, noliktavas u. t. t.
Ari iekšējo ūdens un jūras ceļu saskaņošana vajadzīga, ari tas ietilpst satiksmes jautājumā, un tāpēc
būtu loģiski, ka jūrniecības departaments nepaliktu
padots finansu ministrijai, bet ka to pievienotu satiksmes resoram. Patiesībā finansu ministrijai nav
nekādas vajadzības pēc jūrniecības departamenta,
turpretim satiksmes resors ir ļoti ieinteresēts Šinī
lietā. Lai šo darbību saskaņotu, man šķiet, būtu
nepieciešami jūrniecības departamentu pārņemt no
finansu ministrijas un pievienot satiksmes resoram.
Kad šī satversme būs pieņemta, tik ātri mēs negribēsim to grozīt. Šis jautājums tomēr ir jāpārrunā un šeit jāizšķir. Tā kā satiksmes ministrijas
iekārtas projekts nav bijis budžeta kiomisijā un
^
budžeta komisija nav varējusi izteikties ari par štatiem, kas šeit ietilpst un bus ar Hkuimu jau noteikti,
tad man šķiet, būtu pareizi, ja mēs šodien nesteigtos
ar šīs satverses pieņemšanu, bet nodotu to budžeta
komisijai. Es lieku priekšā nodot šo likumprojektu
budžeta komisijai, lai komisija_ varētu to pārbaudīt
un tad nākt ar to še plenārsēde.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vispārīgas
debatēs vairāk neviens neveļas ? Vārds referentam.
Referents M. Lazersons: Jautājums, kuru pacēla Bastjāņa kungs, nav apspriests komisija, ta ka es
komisijas vārdā atsauksmi nevaru dot, jo vairāk tādēļ, ka ir bijuši gadījumi, kur iekaras pieņemtas bez
štatu apspriešanas budžeta komisija. Izejotjio ta viedokļa, liktos, ka komisijas vārda es nevarētu dot atsauksmi par šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Bastjāņa priekšlikums — nodot
šo likumprojektu budžeta komisijai apspriešanai. Ja
to pieņems, atkritīs nobalsošana par pāreju uz pantu
lasīšanu; ja deputāta Bastjāņa priekšlikumu noraidīs, nobalsošanā nāks pāreja uz pantu lasīšanu. —
Lieku deputāta Bastjāņa priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par to-. Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums pieņemts; likumprojekts
? nodots budžeta komisijai atsauksmei.
Nākošais dienas kā;rtības _ punkts — likums
par Lejasciema pilsētas adminis tr aIt i v ā m r o b e ž ā m. Referents A. Veckalns. Vārds
referentam.

Referents A. Veckalns: Lejasciems atrodasValkas apriņķī. Viņā ir ap 650 iedzīvotāju, apmēram
kādas 100 apbūvētas mājas. Kaut gan Lejasciemam
ir pilsētas raksturs, (tomēr satiksmes apstākļi ir ļoti
smagi un grūti. Tur ir jau bijušas nospraustas robežas. Tagad, izbraucot uz vietas un iepazīstoties ar
apstākļiem, pašvaldības komisija šīs robežas pa daļai pārkārtoja. Pēc pašvaldības komisijas ieskatiem,
tās mājas, kurām ir lauksaimniecības raksturs, būtu
atdalāmas nost no līdzšinējām robežām, jo ar pilsētu viņām maz kopēja.
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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Pašvaldības komisijas vārdā lieku priekša pierobežas. Tāpat uzturu steidzamību.
ņemt aprakstītās

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Nobalsošanā

nak

steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas ? Ari nav._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas ? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikgs:
«Likums par Lejasciema pilsētas administratīvām
žām.»

robe*

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«No Lejasciema pilsētas līdzšinējām administratīvām robežām atdalīt Richarda Sakša, Jāņa un Friča Kandeia nomātas
jaunsaimniecības 194. F., 195. F un 196. F un pievienot tas Lejasciema pagastam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nak. nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. — 2. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pievienojot Lejasciema pilsētas administratīvām robežām
Lejasciema luterāņu draudzes neatsavināmo dalu un dažus
valsts fonda un citu zemju gabalus,_noteikt Lejasciema pilsētas
administratīvo robežu ārējo liniju pec sekojoša apraksta:
Sākot pilsētas robežu no Gaujas pie Lejasciema luterāņu
draudzes neatsavināmās dalās ziemeļu robežas, ta iet pa šīs
draudzes zemes ziemeļu, austrumu, ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu robežu, bet tālāk pa apbūves gabalu 58.F un 59.F
austrumu robežu, pāri Lejasciema-Oulbenes ceļam un tad na
apbūves gabalu 59.F dienvidus un 60.F austrumu robežām līdz
Tirzas upes vidum. Tad pilsētas robeža pagriežas uz austrumiem un iet pa Tirzas upes vidu uz augšu līdz Zutiņa saimniecības 123.F dienvidaustrumu robežas studm, bet tad pa šīs
jaunsaimniecības un valsts fonda zemes gabala 52.F dienvidrietumu robežu un valsts fonda zemes gabalu 52.F un 148.F
ziemeļaustrumu un 151.F — 153.F dienvidus robežām līdz
jaunsaimniecības 196.F robežas dienvidaustrumu stūrim. Talak
pilsētas irobeža iet uz ziemeļiem pa jaunsaimniecību 196F, 195.F
un 194.F austrumu un pēdējās dienvidus robežu līdz Tirzas
upes vidum un tad pa Tirzas upes vidu uz leju līdz tas ietekai
Gaujā un tālāk pa Gauias v*du līdz aprakstītas pilsētas administratīvās robežas izejas punktam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu 2. pantu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas ? Ari nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Iepriekšējā pantā aprakstītās Lejasciema pilsētas administratīvās robežās ietilpstošās zemes, cik jtalu tās vēl pieder
pie apkārtējiem pagastiem, atdalīt no vietējas apriņķu pašvaldības vienības, attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju
pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? 3. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas. Ari nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. — 4. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Lejasciema pilsētas pašvaldībai 3 gad_u laikā, skaitot no
ši likuma spēkā nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā
un jāizgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna apstiprināts noraksts
uzglabājams iekšlietu ministrijā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? 4. pants nak nobalsošana. Ludzu
16

483

Latvijas Republikas

III Saeimas

III

pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pie_
ņemts. — 5. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Iekšlietu ministris nokārto attiecības un izšķir strīdus
starp ieinteresētām pašvaldībām sakarā ar Lejasciema pilsētas
robežu pārgrozīšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas ? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Ķas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā māk likums visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā.
Tādu nav. Kas atturas ? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Iesniegts priekšlikums.:
«Liekam priekšā pēc 6. dienas kārtības punkta likt sekojošos dienas kārtības punktus: 8., 9., 10., 12., 13., 14., 17.,
19. un 22: , .

(A. Dzenis no vietas: «Kas parakstījis?») Parakstījuši deputāti K. Pauļuks, A. Briedis, J. Ērglis
un J. Rancans. Tā tad iesniegts priekšlikums —
izlaist 7< dienas kārtības punktu. Pret šo priekšlikumu vārds deputātam Cielēnam.

F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Es izsakos pret šo priekšlikumu, un
proti aiz tā iemesla, ka pārgrozījumi ministru kabineta iekārtā jau sen ir dienas kārtībā. Tagad nav
ne mazākā iemesla atlikt šo pārgrozījumu caurlūkošanu, jareiz esam pienākuši pie tiem. Šai likumprojektā ir daži jauninājumi, kas ir ļoti svarīgi, un tāpēc
tos vajadzētu pieņemt steidzamības kārtībā. Es
vēlreiz uzsveru, ka mums nav nekādas vajadzības
novirzīt šo likumprojektu aiz visiem pārējiem (likumprojektiem, un kategoriski izsakos pret to.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds deputāts
vēlas izteikties par šopriekšlikumu? Vārdu neviens
nevēlas. Nobalsošanā nāk deputāta Pauļuka u. c. iesniegtais priekšlikums —
pēc 6. dienas kārtības punkta likt sekojošos dienas kārtības punktus: 8., 9., 10., 12., 13,, 14., 17., 19. un . 22. .

Lūdzu paclties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Priekšlikums, pieņemts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likupārgrozījumi un papildinājumi
mā p a r iz r ā d ē mi u n i z r ī k o j u m i e m. Referents Br. Kalniņš. Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Pārgrozījumus un papildinājumus likumā par izrādēm un izrīkojumiem ir
ierosinājusi iekšlietu ministrija. Publisko tiesību komisija tad ari grozīja iekšlietu ministrijas izstrādāto
projektu, un tagad augstajam namam priekšā celtais
. likumprojekts satur sevī tikai nedaudz pārveidojumu
un papildinājumu jau agrāk, 1924. gada, izdota likumā par izrādēm un izrīkojumiem.
Pārejot pie projekta satura, jāsaka, ka galvenais
kas šeit tiek pārveidots, ir 2. un 7. panti, kuriem dota jauna redakcija. Ar 2. panta 'jauno redakciju apriņķa priekšniekam vāi prefektam tiek piešķirta tiesība
noliegt izrādi vai izrīkojumu, ja izrīkojuma vieta
atzīstama par* nepiemērotu izrīkojumam apmeklētāju drošības ziņā.» Kas attiecas uz 7. pantu, tad še
izdarīts tas pārgrozījums, ka līdz šim bija atļauts
neattiecināt likumu par lizrīkojumiemi un izrādēm
uz tiem mācības iestāžu izrīkojumiem, kuri bija pieietami bez audzinātājiem, audzēkņiem: un Viņu piederīgiem ari to tuviniekiem. Komisijas vairākums, tāpat kā iekšlietu resors, bija uzskatījis, ka šādā kārtā
visi skolu izrīkojumi tiek atbrīvoti no šiem noteikumiem un ari no tām nodevām, kas viņiem jānes. Tāpēc -jaunajā?:'- redakcijā pieņemts pārgrozījums, ka
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likums attiecas vairs tikai uz mācības iestāžu sarīkojumiem, kuros piedalās audzinātāji, audzēkņi
un viņu piederīgie; vārds «tuvinieki» šeit strīpots.
Vēl ir ievesti daži jauni panti, un proti — likums
papildināts ar 1. panta piezīmi. Šī piezīme satur
sevī noteikumu, ka apriņķa priekšniekam vai prefektam reiz mēnesī jānosūta valsts statistiskai pārvaldei pa vienam eksemplāram no izrīkojumu un izBez tam vēl ievesti trīs jauni
rāžu prograrnām.
panti, proti: l. pants, 5. pants un 7. pants. 5.
pants nosaka, ka izrādēm un izrīkojumiem, kuros
piedalās nepieauguši bērni, jaunāki par 12 gadiem,
ja šie bērni piedalās priekšnesumos vai sacīkstēs,
nepiepiešama iekšlietu ministrijas atļauja, kuru dod
^
priekšlikumu
saziņā ar izglītības ministriju. Šādu
ierosināja un aizstāvēja komisijā pamatojoties uz to,
ka dažas bērnu draugu organizācijas to ir vēlējušās,
lai novērstu to, ka p;ivisam mazus bērnus pilnīgi nepiedienīgā kārtā izmanto dažās izrādēs vai liek viņiem piedalīties viņu spēkiem neatbilstošās sacīk-

stēs. Tālāk 5. pants nosaka iemaksu 10 latu apmērā
uz attiecīgā prefekta vai apriņķa priekšnieka depozīta rēķina, lai izsniegtu zināmu atlīdzību tiem policijas kārtībniekiem, kuri spiesti šais dejas izrīkojumos pavadīt gandrīz visu nakti, par ko viņi nekādu
sevišķu atlīdzību līdz šim nesaņēma, lai gani šinī ziņā
viņu dienesta apstākļi ir sevišķi grūti. Šāda prasība
tika motivēta ar to-, ka visi šie izrīkojumi, kas domāti
kā deju izrīkojumi, parasti tiek rīkoti lielākas peļņas
iegūšanai, un tādā kārtā organizācijas ar šādu aplikumu nebūs sevišķi apgrūtinātas. Beidzot 5. pants
nosaka, ka vainīgiem par šī likuma pārkāpšanu draud
krimināla atbildība. Šāds noteikums līdzšinējā li-

kumā nav bijis.
Tas būtu visumā tas svarīgākais, kas bija paskaidrojams par šo grozījumu un papildinājumu saturu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Kurcijam.
A. Kurci's - Kuršinskis (neatkarīgais sociālists):
Jau publisko tiesību komisijā tika aizrādīts uz dažiem noteikumiem, kas varētu izrādīties par nelietderīgiem. Pirmā kārtā šeit 2. pantā ir minēts, ka
vietējais policijas pārstāvis var noraidīt un noliegt
izrīkojumu, ja tas tiktu noturēts tādās telpās, kuras
drošības ziņā būtu apšaubāmas.
Turpat blaklus
teikts, ka nevar noturēt izrīkojumu vai sapulci telpās, kas šimnolūkam ir nederīgas un par tādām atzītas. Skaidri ir redzams, kla pietiktu ar šo otro
noteikumu. Ja ir tādas telpas, kas atzītas par nelietderīgām un nelietojamām, tad tādās, saprotama
lieta, izrīkojumu nevarētu noturēt. Turpretim, ja
pieņem pirmo noteikumu, bieži vien var rasties tāds
stāvoklis, ka zināmai sabiedrības daļai vienās un tais
pašās telpās atļauj sarīkot izrīkiojumus, turpretim
otrai daļai, kura. varbūt, stāv tālāk no vietējiem; noteicošiem elementiem, tas nebūtu iespējams.
Tālāk tika pārrunāts jaunievestais pants, ka jādabū atļauja izrīkojumiem, kuros piedalās nepieauguši, 12gadus veci bērni. Mēs sevišķi uzsveram, kā
skolas ir svarīga pašdarbība. Ari šinī gadījumā vajadzētu ievērot, ka taisni šādos izrīkojumos irto vienas puses atbalsta skolēnu pašdarbību, bet no otras
puses zināmā mērā dod iespēju uzlabot trūcīgos apstākļus un palīdzēt trūcīgiem: skolēniem. Tāpēc nevajadzētu šos noteikumus uzlikt tik stingrus. Vismaz nevajadzētu rēķināties ar 12 gadiem, bet gan
sākt no kāda lielāka gadu skaita, no 14 vai 16 gadiem. Uzfikt par pienākumu: ziņot par izrīkojumiem,
kuros piedalās 10 vai 12 gadus veci bērni, tiešām ir
pārāk rigorozs un nevajadzīgs noteikums,
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Talak 5\ pants runa par to, ka policijai jāiemaksā 10 lati, un tiklai pec šo- 10 latu iemaksas iespējams dabūt atļauju. Protams, šos 10 latus nesa.ņ'eim_ tieši_po1icija, bet tie nonāk kopējā fondā, no
ka velak, pec administrācijas ieskatiem, policija dabū gratifikācijas. Man liekas, ka pats šis izmaksas
veids ir apšaubāms. Vai ir lietderīgi, ka policijai par
to, ka policisti piedalās izrvkolumā, dod zināmas
naudas atmaksas? Šo jautājumu mēs komisijā pārrunājām, uiru tur izteica ari tādas domas, ka, varbūt,
ari pašai policijai nebūtu patīkami (K. Ulmanis no
vietas: «Naudu saņemt?») — jā, saņemt tos 10 latus, kas jāsamaksā izrīkojuma sarīkotājiem, jo tādā
gadījumā policija būs atkarīga ne tikai no savas
priekšniecības, bet ari no- izrīkojuma sarīkotājiem.
Tāda noteikuma līdz šim nav bijis, un man liekas, ka
nav nekādas reālas vajadzības turpmāk uzņemlt likumā šādu noteikumu. Ja mēs to neievērotu, tad
šo papildinājumu varētu saprast kā zināmu izrīkojumu sarīkotāju tiesību ierobežošanu, ko varētu vērst
pret strādniecību. Tāpēc šādi ierobežojumi nekādā
ziņā nav uzskatāmi par lietderīgiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazilniieks) : Augstā
sapulce! Šo pārgrozījumu 5. pants nav pieņemams
sevišķi uz laukiem dažādām lauku biedrībām. Lauku
biedrību izrīkojumu sarīkotāju stāvoklis ir pavisam
citāds, nekā tas mēdz būt pilsētā. Lielākā daļa lauku izrīkojumu sarīkotāju dzīvo izkaisīti pagasta robežās, dažreiz pat vairāku pagastu robežās. Šiem
cilvēkiem jāpatērē ļoti daudz enerģijas, lai varētu
sapulcēties un sarīkot kādu izrīkojumu. Izrīkojumu
Daudzās
sarīkošana prasa ļoti lielus izdevumus.
vietās jāmaksā par telpām, sevišķi dārgi maksā muziķa, kas uz laukiem vajadzīga katrā izrīkojuma, ja
grib, lai publika to anmeklētu. Diemžēl, tagadējais
sabiedrības attīstības līmenis uz laukiem ir tāds, kla
japēc izrīkojuma nav deja, tad tas ir ļoti maz apmielklēts. Te nu ir tā nelaime, ka deju muziķa maksa
ārkārtīgi daudz, daudzreiz prasa visus izrīkojuma

ieņēmumus. Ja tiek sarīkotas teātra izrādes, jau
vajadzīgs autora honorārs. Ja mēs pie visiem tiem
izdevumiem pieliksim vēl klāt 10 latus par labu policijai, tad tā būs smaga nasta. No daudzām pusēm
lauku iedzīvotāji: ir griezušies pie manis ar lūgumu
augstā namā aizstāvēt viņu vajadzības, ar lūgumu
nepieņemt 5. pantu, kas paredz aplikt ar 10 latu lielu nodevu katru izrīkojumu ar deju._ Šeit es negribētu runāt kādas partijas vai grupas vārda, bet noradu,
ka uz laukiem vispāri šis stāvoklis nepieņemams visām biedrībām. Varbūt, bagātākas lauku biedrības
to tik daudz mesajutīs, kā nabadzīgākas šķiras, ka
strādniecība. Bet es domāju, ka ne vienreiz vien ari
lauku bagātajai šķirai šis nodoklis bus par smagu.
Tāpēc es lieku priekšā augstajam namam strīpot 5.
pantu kā nepieņemamu lauku dzīves attīstībai.
Vārds deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Rozentālam.
-M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā man jāpaziņo, ka mums šis likums nekādā veidā nav pieņemiams, neviens no viņa
pantiem. Šie pārgrozījumi un papildinājumi rada
svarīgus jauninājumus 1924. gada izdota likuma par
izrādēm umi izrīkojumiem, kas atver durvis pilnīgai
policijas patvaļai. Piemēram noradīšu uz jauno 2.
panta b punktu: «ja pieteiktā izrādes vai izrīkojuma
vieta atzīstama par nepiemērotu izrīkojumu apmeklētāju drošības ziņā.» Kas to noteiks? Nu, protama lieta, «noteiks apriņķa
priekšnieks, vai telpa
drošības ziņā ir piemērota vai nepiemērota izrīko-
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jumiem, un nu izspriedīs šīs lietas pēc savas patikas,
skatoties pēc tā, kāda organizācija izrīkojumu sarīko, — vai tā ir kāda strādnieku organizācija, vai
saimnieku organizācija, vai ari aizsargu organizācija. Aizsargu organizācijām drošības pakāpe vienmēr būs atzīta un pieļaujama, bet strādnieku organizācijām tās nebūs. Nupat 1. maijā mums bija piemērs ar Pociema laukstrādnieku arodbiedrības izrīkojumu, kur vietējie aizsargi bija pielikuši visas
pūles, lai strādnieku izrīkojumu varētu noliegt. Izsauca pat apriņķa būvtechniiķi, kas uz vietas atzina
par nederīgām tās telpas, kur neskaitāmas reizes
līdz tam bija notikuši izrīkojumi. Tā tad šis pants
ir ievests, (tikai ar to nodomu, lai varētu atvērt
durvis pilnīgai policijas patvarībai. Tāpēc nekādā
ziņā šis pārgrozījumu un papildinājumu projekts nav
pieņemams.
Tālāk ir grozīts ari 7. pants, kurā nezin kāpēc
nostrīpots vārds «tuvinieki». Kas 4—5 gadus atpakaļ bija derīgs, tas tagad uzreiz izrādās nederīgs.
Tādu viedokli sociāldemokrātiskā frakcija nekādā
ziņā nevar atbalstīt. Tāds pat ir 5. pants par 10
latu iemaksāšanu valsts kasē uz attiecīga prefekta
vai apriņķa priekšnieka depozita rēķina. Vai ar šādu likumu augstais nams nepataisa sevi smieklīgu
tautas acīs ? Policija taču saņem algu no valsts, budžetā viņai paredzēta zināma suma, bez tam_ izrīkojumu nodoklis ari tiek maksāts. Te uzreiz nāk klāt,
ka policijai jāmaksā 10 latu no katra izrīkojuma!
Katrs izrīkojums, kuram paredzēta klāt deja, jo bez
dejas ne labprāt nāk noskatīties teātra izrādi, jau tā
izmaksā dārgi. Te nu izrādās, kā pirms izrīkojuma
sarīkošanas jāiemaksā 10 lati valsts kasē uz attiecīga
prefekta vai apriņķa priekšnieka depozita rēķina un
tad ar kvīti jāiet pie apriņķa priekšnieka. Tas ir izgudrots, lai ierobežotu izrīkojumu sarīkošanu, lai
varētu dot policijai lielākas patvarības brīvības. Es
vēlreiz atkārtoju, ka sociāldemokrātiskā frakcija balsos pret šo likumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam. Referents atsakās no vārda. — Deputāti L. Laicens un O. Jankus
iesnieguši 'priekšlikumu:
«Liekām priekšā noraidīt pārgrozījumus un papildinājumus
likumā par izrādēm un izrīkojumiem»

Šis priekšlikums tiks izšķirts, nobalsojot par pāreju uz pantu lasīšanu. Ja pieņems pāreju uz pantu
lasīšanu, šis priekšlikums skaitīsies par noraidītu;
ja pāreju uz pantu lasīšanu noraidīs, skaitīsies par
pieņemtu deputātu Laicena un Jankus priekšlikums. —
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz
pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos kas at^
turas. Tādu nav. Par pāreju uz pantu lasīšanu nopantu
ladotas 47 balsis, pret — 31 balss. Pāreja uz
deputātu
Laipieņemta.
Līdz
ar
to
noraidīts
sīšanu
cena un Jankus priekšlikums. — Ludzu sekretāru
nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi un papildinājumi
izrīkojumiem.»

likumā

par

izrādēm

un

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas_? Virsraksts nāk nobalsošana.Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. 7 balsojot pret, likuma virsraksts pieņemts. — Ludzu nola-

sīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumu par izrādēm un izrīkojumiem (lik. kr. 1984.
175) pārgrozīt un papildināt sekojoši:
16*

g.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk ievada teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 7 atturoties, ievada teksts pieņemts. — I nodalījums.
Sekretārs J. Breikšs:
«1. panta c punktam piemetināt vārdus
pieteikumam divos eksemplāros.»—»

«pievienojot

to

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie I nodalījuma neviens nevēlas? I nodalījums nāk' nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodalījuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par I nodalījuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par I nodalījuma pieņemšanu nodotas 43
balsis, pret — 26 balsis, atturējušos nav. 1 nodalījums pieņemts. — II nodalījuma ievada tekstu atstājam nenobalsotu, kamēr nobalsosim 2. un 7. pantus. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Breikgsj
«Apriņķa priekšnieks vai pilsētas prefekts var noliegt
izrādi vai izrīkojumu: a) ja nav izpildīti 1. un l. panta noteikumi; b) ja pieteiktā izrādes vai izrīkojuma vieta atzīstama
par nepiemērotu izrīkojuma apmeklētāju drošības ziņa; c) ja
izrādes vai izrīkojuma telpas būvtechniskā vai ugunsdrošības
ziņā likumā noteiktā kārtībā atzītas par nederīgām pieteikumā
minētās izrādes vai izrīkojuma veidam; d) ja nodomātas telpās tanī pašā laikā jau pieteikts kāds cits izrīkojums vai iz-
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7. panta
neviens nevēlas? 7. pants nāk mobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu.Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 7. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk II nodalījuma ievada
teksts.
(2. un 7. pantu izteikt šādi:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma ievada teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
par
II
nodalījuma ievada teksta
kas
ir
pieņemšanu.
pacelties
Beidzot lūdzu
tos,
kas
atturas.
Par
II
nodalījuma ievada teksta pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 7 balsis,
atturējušies 20. II nodalījuma ievada teksts pieņemts.
III nodalījums. Ievada teksta nobalsošanu pagaidām
atliksim. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«i
Piezīme. Apriņķa priekšnieks vai pilsētas prefekts reiz
mēnesī nosūta valsts statistiskai pārvaldei pa vienam eksemplāram no šī panta c punktā minētām

programām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants māk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par 1. panta, pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret —
28 balsis. 1. pants pieņemts. — Deputāts G. Mīlbergs iesniedzis pārlabojumu 1. pantā pēc tam, kad
I. pants jau ir pieņemts. Šis pārlabojums atkrīt. —

»Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Es jau vispārējās debatēs aizrādīju, ka
šinī 2. pantā b punkts ir pilnīgi nepieņemams un neLūdzu nolasīt l. pantu.
derīgs, jo atver durvis visādām policijas patvarīSekretārs J. Breikšs:
bām. C punktā, kurš jau -pastāvēja agrākā likuma,
«Izrīkojumu un izrāžu sarīkošanai, kurās piedalās priekšpar
derīgām,
telpas
atzītas
kādas
ir skaidri noteikts,
nesumos vai sacīkstēs līdz 12 gadus veci bērni, vajadzīga iekšvai nederīgām izrīkojumiem; ar to pilnīgi pietiek un lietu ministrijas atļauja, kuru izdod sazinoties ar izglītības mininav vajadzīga vairs nekāda policijas noteikšana. Ja
striju. »
izrādītos, ka telpas tiktu atzītas par nederīgam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie l. panta
ugunsdrošības vai būvtechnisk'a ziņa, tad pec šī neviens nevēlas? I, pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
punkta policija varētu rīkoties saskaņā ar likumu, un pacelties tos, kas ir pret l. panta pieņemšanu. Tanebūtu te pielaižama nekāda policijas patvaļa. Tāpēc gad lūdzu pacelties tos, kas ir par l. panta peņemmēs liekam' priekšā b punktu strīpot. Protams, mes
šānu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
balsosim ari pret 2. pantu.
I. panta pieņemšanu nodotas 46 balsis, pret — 10
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta vairāk
balsis, atturējušies 17. I, pants pieņemts. — Lūdzu
neviens vārdu ngvēlas? Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Komisijā šāds priekšlikums nebija iesniegts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta dep-' ?
tats M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:

nolasīt 5. pantu.
Sekretārs J. Breikšs;

«Pārgrozījumos un papildinājumos likumā par izrātiem un
izrīkojumiem 2. pantā strīpot b punktu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 5. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par 5. panta pieņemšanu nodotas 40 balsis,
pret — 36 balsis, 5\ pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt 7. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

Referents nevar atsauksmi dot, tāpēc ka šis
priekšlikums komisijā neesot pārrunāts. Liek-u^
putāta Rozentāla priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par to. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Rozentāla priekšlikumu.
Beidzot Jūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodotas 29
balsis, pret — 44.balsis. Priekšlikums noraldīts. Nobalsošanā nāk 2. pants komisijas redakcijā. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par 2. panta pieņemšanu komisijas redakcija. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
2. panta pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 31
balss. 2. pants komisijas redakcijā pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 7. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

^

«Šis likums neattiecas uz valsts teātriem, valsts konservatoriju un privātiem mājas izrīkojumiem vai izrādēm, kā ari
uz tiem mācības iestāžu izrīkojumiem, kuri pieejami tikai attiecīgās mācības iestādes audzinātājiem, audzēkņiem un viņu piederīgiem, »

«Pieteicot izrīkojumus ar deju, jāiemaksā 10 latu valsts
kasē uz attiecīga prefekta vai apriņķa priekšnieka depozita rēķina. To sumiu sadalīšanas kārtību policijas darbiniekiem nosaka iekšlietu ministris ar instrukciju.»

«Vainīgiem par
bildība. »

šī likuma pārkāpšanu draud

kriminālat-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7. panta
neviens nevēlas? T. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu.Tagad
lūdzu pacelties tos, kas iri par T. panta pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos,, kas atturas. Tādu nav.
Par 7. panta pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret —
29. T. pants pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā
111 nodalījuma ievada teksts.
(Augšminēto likumu

papildināt

ar

1. panta

piezīmi un

l., 5. un 7. pantiem:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret III nodalījuma
ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
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Nav. III nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā visumā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījuma visuma. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā nodotas
44 balsis, pret — 32 balsis. Likums 2. lasījumā visuma pieņemts. 3. lasījums būs 14. maijā.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
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Piezīme.
Karavīri dezertešanas un patvaļīgas prombūtnes laikā atalgojumu nesaņem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu,
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Gadījumos, kad: 1) apsūdzētais no tiesas attaisnots vai
atzīts par vainīgu tādā nodarījumā, par kuru tiesa uzlikusi disciplināru sodu; 2) kad iepriekšējā izmeklēšana izbeigta pierādījumu vai nozieguma sastāva trūkuma dēl vai ar disciplināra
soda uzlikšanu; 3) kad lieta izbeigta aiz noilguma un 4) kad
noticis izlīgums lietās, kuras var izbeigt samierināšanas ceļā,
— izmaksājams viss ieturētais atalgojums par visu laiku,
kamēr apvainotais vai apsūdzētais atradies izmeklēšanā vai
zem tiesas.»

par algas izmaksu karavīriem kriminalvajāšanas gadījumos.
Referenti G.
Mīlbergs un N. Kalniņš. Vārds kara lietu komisijas
referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Likumprojekts par algu.
izmaksu karavīriem: kriminalvajāšanas gadījumos ir
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
jau pieņemts kara lietu komisijā un ari iepriekšējā
nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
neviens
Saeima, un kā mantojumu to ir pārņēmusi III Saeima.
pacelties
tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
Līdz šim kriminalvajāšanas gadījumos, kad karavīri
nav. Kas atturas? Ari nav. 2. pants vienbalsīgi
bija apcietinājumā, vai citādā veidā bija sodīti, uz
pieņemts. — 3. pants,
viņiem attiecināja likumu krājumu noteikumus, kas
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
9
izdoti 1 22. gadā, līdz ar 1923. gadā pieņemto papil«Ja apsūdzētais notiesāts vai sods viņam atlaists, vai
Diemžēl,
jautājumi
nebija
dinājumu.
daudzi
līdz šim
lieta izbeigta amnestijas vai apžēlošanas kārtībā, ieturēto atvisā pilnībā izšķirti. Tagad šo likumprojektu ir izalgojumu neizmaksā.»

strādājusi kara lietu komisija un saskaņojusi kopā

ar juridisko komisiju, pie kam likumprojektā ir izdarīti
pārlabojumi.
pārgrozījumi
un
Nekādas
lielākas domstarpības
šis likumprojekts
neprojektā ir uzsvērts,
radīja.
Galvenā kārtā
atrodas aplai karavīri, kuri apvainoti un
cietinājumā, bet kurus vēlāk attaisno, nezaudētu
savu atalgojumu. Izslēgti no atalgojuma ir galvenā
kārtā tie karavīri, kas apvainoti par dezertēšanu, vispār par patvaļīgu prombūšanu. Tiem atalgojums
nav paredzēts. Tāpat nav paredzēts atalgojums visumā tiem, kuri apcietināti un kurus atzīst parjvaimīgiem un notiesā. Šis likums galvenā kārtā nāk par
labu tiem karavīriem, kurus apvaino, kuri ir apcietinājumā, bet vēlāk izrādās, ka apvainojums bijis
nepamatots, un viņus attaisno.
Kara lietu komisijā nekādus pārpratumus un domu starpības šis likumprojekts neradīja. Kara lietu
komisijas vārdā lieku priekšā augstajam namam
pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskas komisijas referentam Nikolajam Kalniņam. _
Referents N. Kalniņš: Ari juridiska komisija
liek priekšā šo likumprojektupieņemt steidzamības
kārtā. Pēc būtības Mīlberga kungs referēja tik izsmeļoši, ka man. nav ko papildināt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas ? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas -atturas ? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Likums par algas izmaksu karavīriem kriminalvajāšanas

gadījumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta 'pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Karavīriem, kuri sakarā ar uzsākto kriminalvajāšanu
apcietināti vai "atstādināti no amata izpildīšanas, vai atcelti no
amata, bet nav atvaļināti no aktivā kara dienesta, izmaksa
pusi no viņiem pēc amata vai dienesta pakāpes līdz_ kriminalvajašanas uzsākšanai noteiktā atalgojuma, ieturot no ta otro pusi.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? 3. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts, — 4, pants.
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Ja piespriestais sods savienots ar izslēgšanu no dienesta,
tad atalgojuma izmaksa pārtraucama no tās dienas, kad spriedumu saņēmusi persona vai iestāde, kurai jāizpilda spriedums.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? 4. pants māk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. 5. pants,
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Pa soda izciešanas laiku notiesātam izmaksā pusatalgojumu, ja piespriestais sods nav savienots ar izslēgšanu jio dienesta, bet atalgojuma izmaksu par šo laiku pilnīgi pārtrauc,
ja notiesātam piespriesta ievietošana pārmācības rotā vai nošķirta ieslodzīšana kara cietumā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nāknobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. — 6. pants,
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Attaisnotiem vai ar disciplināriem _ sodiem sodītiem pēc
izmeklēšanas izbeigšanas vai lietas iztiesāšanas tiesība saņemt
viena mēneša laikā atalgojumu pēc pēdējā amata, bet turpmāk
viņiem un 5. pantā minētiem karavīriem pec soda izciešanas
atalgojums izmaksājams pēc viņiem noteiktā dienesta stāvokļa.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš,: Vārdu pie 6. panta
neviens nevēlas? 6. pants nāk nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 6.pants vienbalsīgi pieņemts. — 7 pants.
Sekretāra biedrs Dž. Hān§:
«Ja uz šī likuma pamata karavīriem pienākas tikai pusat-

algojums vai ja viņiem alga nv izmaksājama 5. panta paredzētos gadījumos, ģimenes piemaksas izmaksājamas tomēr pilna

apmērā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7, panta
neviens neveļas? 7 pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 7, panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 7._ panlts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Ar šo likumu atcelti kara lik. kopojuma XIX gr. 196.—214.
panti un atvietoti noteikumi par algas izmaksu izmeklēšanā
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un zem tiesas stāvošiem, no tiesas attaisnotiem un notiesātiem
karavīriem (lik. kr. 1922. g. 7.) un pārgrozījumi šinīs noteikumos (lik. kn 1923. g. 109.).»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret noslēguma tekstu nav? Noslēguma teksts pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi plene m t s. Redakcijas komisijas ziņojums bus nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par konvenciju starp L a It v i j u u n Igauniju par
valsts līdzekļiem iz-dotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu .Referents F. Cielens. Vārds referentam.

Referents F. Cielens: Augsti godātie deputātu
kungi! Šī konvencija ir ļoti īsa. Viņas saturs ir
sekojošais: Latvija niru Igaunija uzņemas savstarpēju
pienākumu apmainīties ar visām grāmatām un citiem drukas izdevumiem, ko valsts izdod par saviem
līdzekļiem, pa vienam eksemplāram bibliotēku vajadzībām. Tas ir viss konvencijas saturs.
Uzturu konvencijas steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienoalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja
uz konvencijas un ratifikācijas formui-s lasīšanu pa
pantiem.Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais- nams vēlas, lai konvencijas tekstu nolasītu?
(Saucieni no vietām: «Nav vajadzīgs!») — Virsraksts.
(Konvenciju staro Latviju un Igauniju nar valsts līdzekļiem iz-

dotu izdevumu un drukas darbu apmainu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas valdība un Igaunijas valdība, vēlēdamās nodibināt uz Briselē 1886. g. 15. martā noslēgtās konvencijas pamata
savstarpēju apmaiņu izdevumiem un drukās darbiem, kas
izdoti oar valsts līdzekļiem, nolēma noslēgt konvenciju un
iecēla par saviem pilnvarotiem:
(Latvijas valdība — Antonu Baloža kungu, ārlietu ministri
un Igaunijas valdība — Edvardu Virgo kungu, ārkārtējo sūtni
un pilnvaroto ministri Rīgā, kuri, savstarpēji uzrādījuši savas
labā un pienācīgā formā atrastās pilnvaras, vienojās par sekojošiem pantiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Sākot ar ,1929'. gada 1. janvāri līgumslēdzējas valstis
apņemas savstarpēji ajpmainīties vienā eksemplārā izdevumiem
un drukas darbiem^ kas izdoti par valsts līdzekļiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Apmaināmie izdevumi adresējami Latvijā valsts bibliotēkai. Visus ar šo apmaiņu saistītos techniskos darbus Latvija
veic starptautiskās apmainās birojs pie valsts bibliotēkas.
Apmaināmie izdevumi adresējami Igaunijā valsts bibliotēkai, kurai ari uzdoti visi techniskie darbi, kas saistīti ar šo
apmaiņu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Šī konvencija noslēgta uz nenoteiktu laiku. Viņa ir ratificējama un stāsies spēkā ratifikācijas dokumentu apmaiņas
dienā, kura notiks Tallinā.
Šo konvenciju var uzteikt kurā katrā laikā, pie kam tā
izbeidzas uzteikšanas gadam sekojošā gada 31. decembrī.
Šo apliecinot, minētie pilnvarotie parakstījuši šo konvenciju un uzspieduši tai savus zīmogus.
Sastādīta divos eksemplāros, Rīgā, 19-8. g. 19. oktobrī.
(—) E. Virgo.)
(—) A. Balodis.

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija visumā. Iebildumu nav? — Konvencija
visumā pieņemta. — Ratifikācijas formula. Virsraksts,
"h-
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(Likums par konvenciju starp Latviju un Igauniju par valsts
līdzekļiem! izdotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(1928. g. 19. oktobrī Rīgā parakstīta konvencija starp Latviju un Igauniju par valsts līdzekļiem izdotu izdevumu un drukas darbu apmaiņu ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)
(Likums stājas spēkā no izsludināšanas _ dienas. _
Līdz ar likumu izsludināma ari 1. panta minētā konvencija un tās tulkojums latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Konvencija stājas speķa ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nak
ratifikācijas formula visumā. Iebildumu nav? Ratifikācijas
formula _ pieņemta. _ — Redakcijas
komisijas ziņojums būs nākošā, sēdē.
i
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi dažos civilprocesa liku mu p a ntos unLatgalē spēkā esošos civillikumo s. Referents N. Kalniņš. Vārds referentam.
Referents Nik. Kalniņš: Šis likumprojekts saskaņo tiesāšanas kārtību Baltijas — Latvijas daļa
ar to tiesāšanas kārtību, kāda ir Latgale attiecība
uz pras.bu lietām, kas izriet iz laulības attiecībām
par uzturu starp vecākiem un bērniem. _ Ka jauninājums šinī projektā ir ievests tas, ka prasību vērtību
šinīs lietās aprēķinās vienā gadā, un ja tiks_ prasīts
ari par pagājušo laiku, tad tur pieskaitīs klāt vajadzīgo sumu. Līdz šim prasības par uzturu pret ārlaulības bērna tēvu bija jāaprēķina 10 gadu apmērā, un tādā kārtā viņu iztiesāšana piekrita vispārējām tiesu iestādēm — apgabaltiesām; tagad šīs
prasības vērtība tiks aprēķināta 1 gada apmēra, un
tādā kārtā šīs lietas pa lielākai daļai piekritīs miertiesām. Tādā kārtā _pēc juridiskas komisijas domam
tiks atvieglota tiesāšanas kartība ārlaulības bērnu
mātēm, jo atkritīs tā savā ziņā sarežģīta un ilgā tiesāšanās kārtība, kāda pastāv vispārējas tiesu iestādēs. Tas ir tas galvenais grozījumu saturs, kas šinī
projektā ir iekšā. Turpretim pārējie panti ir vairāk
saskaņojoši un nodibina vienādu tiesāšanas kartību
visā Latvijā attiecībā uz šīm lietām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju vispārīgas
debates. Vārdu neviens neveļas? Nobalsošana nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai likumprojektu nolasītu? Nevēlas. Nobalsošana nak virs-

raksts.
(Pārgrozījumi dažos civilprocesa likumu pantos un Latgalē spēkā esošos civillikumos.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — I nodalījums. Ievada teksts.
Civilprocesa likumu (1914. g. izd. trešās grāmatas*
otra nodalījuma virsrakstu un
trešās sadaļas pirmās nodalās
7
1
6
1345 ., 13452., 1345 ., 1345 ., 1345". un 1345. pantu izteikt šādi:)

Iebildumu pret I nodalījuma ievada tekstu nav ?
Tas pieņemts. — Otrais nodalījums. Virsraksts.
(Otrais nodalījums.

Tiesāšanas kārtība no laulības attiecībām izrietošās lietās par uzturu, kā ari lietās par vecāku savstarpējam tiesībām un pienākumiem attiecība uz bērniem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1345. pants.

(Iztiesājot no laulības attiecībām izrietošas lietas par
uzturu, kā ari lietās pair vecāku savstarpējām tiesībām un
pienākumiem attiecībā uz bērniem, tiesu iestādes rīkojās pec
civilprocesa vispārējiem' noteikumiem, ievērojot 1341., 1342a.
un 13452. — 1345. pantu nosacījumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1345. pants.

(Prasības iepriekšējā (1346.) pantā norādītās lietās piekrīt vispārējo tiesu iestāžu pārziņa!, ar sekojošiem izņēmumiem:
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P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienījamie deputātu kungi! Te referenta krungs jau aizrādīja, ka tagad pastāvošais tiesekspertizes zinātniskais kabinets pie mums jau nokārtots. Šimatzinumam es ari gribu pilnīgi piekrist, jo šis kabinets, kas
pastāv uz mūsu tiesu iekārtas likuma pamata,
tagad
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1345°. pants.
pietiekoši
un apmierinoši veic tos uzdevumus, kādi
(Prasības suma lietās par laulātā uzturēšanu, kā ari par
viņam ierādīti tiesu iekārtas likumā. Man liekas, ka
to bējrņu uzturēšanu no viena laulātā puses, kuri atrodas pie
otra laulātā, noteicama prasījuma gada likmes apmērā, bet ja nav nekādas vajadzības pēc šī likuma pārgrozījuma.
prasījums aptver art laiku pirms prasības, tad gada likmei
Ko grib panākt ar pārgrozījumu? Grib panākt to,
pieskaitāma suma, kuru prasa par notecējušo laiku līdz praka šo kabinetu, kā viņu tagad pēc likuma sauc, grib
sības celšanas dienai.
padarīt par institūtu. Tagad kabinetā ir viens vaPiezīme.
Šī panta noteikums attiecināms ari uz
dītājs ar direktora tiesībām, bet institūta taču bus
alimentu prasībām, kuras ascendemti ceļ pret sajābūt kādam profesoram ar tādiem pat grāda un
viem descendentiem un otrādi, kā ari ārlaulības
bērna māte vai viņa aizbildnis pret viņa tēvu.)
algas noteikumiem, kā tas ir augstskola un vispārīIebildumu nav? Pieņemts. — 1345. pants.
gi institūtos. Man liekas, ka mūsu valstī _šads jauns
(1345. pantā norādītās lietas iztiesājamas aiz slēgtām
institūts nav vajadzīgs. 1. pantā paredzēti ari daži
durvīm.)
noteikumi, kas varēs radīt konkurenci ar mušu
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1345. pants.
augstskolu. Tā, piemēram, 3. punkta šim institūtam
(Prasības par vecāku savstarpējo tiesību un pienākumu
ir dotas tiesības sarīkot lekcijas un priekšlasījumus
noteikšanu attiecībā uz bērniem, tiesa, līdz lietas izšķiršanai
tiesu resoru darbiniekiem. _ Tiesu resora darbinieki
pēc būtības, var uz prāvnieku lūgumu nolemt, pie kura no
lieluim
lielā daļa ir apmeklējusi augstskolu un iepavecākiem atstājami bērni pa lietas iztiesāšanas laiku.
zinusies
tur ar teorijām, kas vajadzīgas viņu darbu
Par tiesas lēmumiem pielaižamas blakus sūdzības atseizpildīšanā. Tagad nu grib sarīkot jaunu lekciju,
višķi no apelācijas.)
priekšlasījumu
ciklu tiesu resoru darbiniekiem. To
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1345. pants
jaunais
institūts. Tas ir ļoti skaisti uzsarīkos
šis
(Lietās par laulātā uzturēšanu, kā ari par vecāku savrakstīts programas punkts, bet_ man liekas, ka nav
starpējām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz betmiem, pielaižama sprieduma iepriekšēja izpildīšana.)
nekādas vajadzības tāpēc dibināt' jaunu_ valdības ie—
II
nodalījums.
stādi ar veselu štatu augsti atalgotu ierēdņu, lai viņi
Pieņemts.
Iebildumu nav?
(Civillikuma (X sēj. I _., 1914. g. izdj 103*.1 un 164' lasītu lekcijas tiesu darbiniekiem, kam ir rūtiņa un.
p. atcelt. )
augstskolas izglītība. Vajadzības gadījumos, ka tas
—
Nobalsošanā
nāk
tālāk teikts, šis institūts varēs sekmēt nevainības
Iebildumu nav? Pieņemts.
noskaidrošanu tādām personām, kas turētas aizdolikums 2. lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
mās. Man liekas, ka ari tā ir lieka lieta — dibināt
ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījumā visuma. Tādu
visuma
lasījuma
institūtu, lai sekmētu šādus mērķus.
nav. Kas atturas? Nav. Likums,2.
vienbalsīgi pieņemts. — 3. lasījums būs 14. maija.
Ar šī institūta dibināšanu mēs lielā mērā palielināsim
budžetu. Kabinets iztika ar daudz mazāku
punkts
—
likums
Nākošais dienas kārtības
personālu. Šī likumprojekta 2._ panta paredzēti štapar zinātniskais tiesekspertizes intu un ārštatu eksperti, daždažādi eksperti. Protams,
stitūtu. Referents J. Viļpiševskis. Vārds refevisiem viņiem būs jāmaksā mēneša algas. Man šķiet,
rentam Viļpiševskim.
ka
līdzšinējais-kabinets pietiekoši labi ir-veicis savus
Referents J. Viļpiševskis: Augstais nams! Mūuzdevumu
un ka nav nekādas_ vajadzības _palielinal
su tiesu iekārtas likuma 1924. gada izdevumair divi
valsts izdevumus vienīgi tapec, lai dibinātu jaunu
panti, 367. un 368., kuros paredzēti zinātniskas tiesEkspertīzes, kas paredzētas šīm jaundibiinstitūtu.
ekspertizes kabineta uzdevumi un attiecības starp nāmam institūtam, ko tagad izdara kabinets, bez tam
šo iestādi un tiesu palātas prokuroru. 'Kurpretim šim
izdara ari mūsu universitātes attiecīgas fakultātes
likumā pavisam, nebija paredzēts amatpersonu šltats,
un laboratorijas. Laboratorijās _ ir pirmklasīgi speķi,
viņu tiesības un pienākumi, kas izskaidrojams ar to,
profesori, kas savu lietu labi pārzini un var apmierika tiesu iekārtasjikuma izdošanas laika, t. i. 1924. nāt mūsu tiesu prasības. Dibināt mušu augstskolai
gacļā zinātniskās tiesekspertizes kabineta organizēkonkurējošu institūtu ir pilnīgi nepielaižama lieta.
šana vēl nebija nobeigta un nebija paredzams, cik
Tāpēc es lieku priekšā šo likumprojektu noraidīt.
plaša būs šī kabineta darbība nākotne. 1925. gada
kabineta noorganizēšanu pilnīgi nobeidza, tas pilna
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Vārds referentam.
mērā izpilda viņam uzliktos uzdevumus un ir jau noteikti noskaidrojusēs zinatniskas_ ekspertīzes liela
Referents J. Viļpiševskis: Es varu tikai teikt
nozīme mūsu valsts dzīvē. Tadeļ ir_ pienācis laiks
to,
ka
šādas domas Juraševska kungs izteica ari junokārtot attiecībā uz šo kabinetu jautājumu par viņa
ridiskā komisijā, bet tomēr balsošana komisija šolinosaukumu, pārveidojot viņu par zinātniskas tiesekkumu ar visām, pret 1 balsi ir pieņēmusi.
spertizes institūtu, kā to paredz_ mušu kriminālprocesa likumi 1926. gada izdevuma, un visos sīkumos
Priekšsēdētājs P« Kalniņš: Nobalsošanā nāk
paredzēt tiesu iekārtas likumos, institūta tiesisko
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
stāvokli. Visus šos jautājumus, piemērojoties tagair pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atdējām zinātnes prasībām un darbības programai līdzī- ' turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
gos institūtos Vākareiropā, nokārto _šis _ jaunais lipieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
kums, kuru juridiskās komisijas vārda lūdzu augsto
Sekretārs J. Breikšs:
namu pieņemt steidzamības kartība.
«Likums par zinātniskās tiesekspertizes institūtu.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekLušā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie virsraksta
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav,
deputātam Vinteram,
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemJ. Vinters (agrāko naudas noguldītāju_ un citu
ta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam
^
partija): Kā jau iepriekšējais runātājs aizracietušo
Juraševskim.
Miertiesnešu parziņai piekrīt:
1) lietas par vēcāku tiesību satikties ar bērniem, kuri atrodas pie otra vecāka, laulības likuma (lik. kr. 1921. g.
39.) 56. pantā paredzētā gadījumā, un
2) no laulības attiecībām izrietošas lietas pair uzturu, piekritības robežās pēc prasības sumas.)

495

Latvijas

Republikas

III

Saei mas

III

dīja, ja šo iestādi kabineta vietā nosauks par institūtu, tad lielā mērā šī iestāde atgādinās priekškara laika tiesas ekspertīzes iestādi, kāda bija liela Krievijā. Mūsu Latvijas apstākļiem' tas būtu par plašu,
pietiktu, ja mēs šai iestādei dotu nosaukumu «kabinets» . Ar to mēs ari novērstu visu tālāko, parko
jau šeit runāja deputāts Juraševska kungs, ka nāks
prasības paplašināt štatus, kas novestu beigu beigās pie augstākas autonomas iestādes, lai pec tam
no
varētu prasīt attiecīgus štatus un izdevumus
valsts puses. Es Heku priekšā vārdu «institūts» atvietot ar nosaukumu «kabinets».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta vārdu
vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents J. Viļpiševskis: Juridiskā komisija
izsacījās pret šādu priekšlikumu. Es varu vērst deputātu kung-u uzmanību vēl uz to, ka mūsu kriminālprocesa likumu 1926. gada izdevumā jau paredzēts
tiesekspertizes institūts, bet ne kabinets.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta deputāti P. Juraševskis un J. Vinters iesnieguši priekš-

likumu:
«Liekam priekšā virsrakstā
«kabinets».

vārda

«institūts» vietā

likt

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Tikai 2 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums noraidīts. — Lieku
uz balsošanu virsrakstu komisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Ari
nav. Virsraksts komisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu tekstu?
To neviens nepieprasa. — Nobalsošanā nāk likumprojekta ievada teksts.
(Tiesu iekārtas

likumu,

1924. g. izd„ desmito

sadalu

izteikt šādi:ļ

Ilebildumu pret ievada tekstu nav? Tas pieņemts. — Virsraksts.
«Zinātniskās

tiesekspertizes institūts.»

Iebildumu pret virsrakstu nav?
— 367. pants.*
(Pie tiesu

pala'as

pastāv rinātr.iskās tiesuzdevums ir: lMzdarīt krimdnal-

prokurora

ekspertizes institūts, kura

un civillietās visāda rakstura lietišķu
šanas uz zinātniskiem
pamatiem, kā

skas, fotogrāfiskas,

Tas pieņemts.

daktiloskopiskas

pierādījumu

izmeklē-

mikroskopiskas, ķīmiun grafiskas 'izmeklē-

šanas, rokrakstu salīdzināšanu u. t. t., izņemot tautas labklājības ministrijas veselības departamenta izdarāmās izmeklēšanas; 2) vajadzības gadījumos sekmēt noziedzīgā .nodarījuma noskaidrošanu un vainīgā atrašanu vai aizdomas turētas
3) sarīkot lekcijas un
personas nevainības noskaidrošanu;
priekšnesumus tiesu resora darbiniekiem pair kriminaltechnikas

jaunākiem ieguvumiem un

panākumiem un

zinātniskās

ties-

ekspertizes iespējamībām;
4) izdarīt zinātniski^ pētīšanas
papildinādarbus 'kriminālltechnikas (izmeklēšanas metodu
šanai un zinātniskās tiesekspertizes veikšanai.)'

Vārdu neviens nevēlas? Pie šī panta deputāti
J. Vinters un P. Juraševskis iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā 367. pantā strīpot 2. un 3. punktus.»

Vārds referentam.
Referents J. Viļpiševskis: Juridiskā komisijā
tāda priekšlikuma nav bijis.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents izsakās,
ka juridiskā komisijā tāds priekšlikums neesot apspriests. — Nobalsošanā nāk deputātu Vintera un
Juraševska priekšlikums pie 367. panta. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tikai 2 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Priekšlikums at-
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krīt. — Tagad nāk nobalsošanā 367. pants komisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas_ ir pret 367.
panta pieņemšanu komisijas redakcija. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 367. pants komisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 367. pants.
tors.

(Zinātniskās tiesekspertizes institūtu vada institūta direkIzdarāmās izmeklēšanas izpilda
direktors un štatu

eksperti. Vajadzības gadījumā var pieņemt techniķus
va līguma pamata.
Piezīme.
Kad jānoskaidro
nātnes nozarēs, kurās

pastāvīgu

uz brī-

jautājumi speciālās ziinstitūta
personālā nav

speciālistu, var uzaicināt attiecīgus spe-

ciālistus kā konsultantus, izmaksājot tiem atlīdzību
par atsevišķām izdarītām izmeklēšanām no šim nolūkam atvēlētām institūta budžeta sumām.)

Vārdu neviens nevēlas?

Nobalsošanā nāk 367.

pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. 367.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 367. pants.
(Attiecībā uz iecelšanu, atlaišanu no dienesta, uzraudzību,
atbildību, atalgojumu un dienesta tiesībām institūta direktors
pielīdzināts tiesu palātas prokurora biedrim un vecākais eksperts — apgabaltiesas 'prokurora biedirim, pielaižot ar tieslietu
ministra piekrišanu izņēmumus no 139. panta noteikumiem;
pārējie štatu eksperti saņem atalgojumu uz noteikumu pamata
par civilresoru darbinieku atalgojumu un pēc zinātniskās tiesekspertizes institūta ekspertiem noteiktas kategorijas.
Kan-

didātus ekspectu amatiem stāda priekšā tiesu palātas prokuroram institūta direktors.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 368. pants.

(Air pieprasījumu izdarīt 367. pantā minēto zinātnsilko ekspertīzi tiesu iestādes griežas pie tiesu palātas prokurora.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likuma pieņemšanu visumā nodata 51 balss, pret —
2 balsis. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa likumos. Referents J. Viļpiševskis. Vārds
referentam.
Referents J. Viļpiševskis: Sakarā ar nupat pieņemto likumu vajadzīgs ievest mazu grozījumu mūsu kriminālprocesa likumos. Pārgrozījums attiecas
uz 10001. pantu un bez tam liek priekšā atcelt 1007.
panta piezīmi. Juridiskās komisijas uzdevumā lūdzu
šim likumam steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir . pret stei-

dzamību. Tādu nav. Kas atturas? 7 atturoties
steidzamība pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāv pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi un papildinājumi kriminālprocesa

likumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
virsraksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. 4 balsim balsojot pret, virsraksts pieņemts. — I nodalījums.
Sekretārs J. Breikšs:
«Kriminālprocesa likumus, 1928. g. izd., papildināt ar
kojošu jaunu pantu:

se-
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1-000'. Izdevumi, kuri saistīti ar zinātniskās tiesekspertizes institūtā izdarītām izmeklēšanām, atlīdzināmi instMu'-ta
aprēķināmos apmēros.»

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu pie J nodalījuma neviens nevēlas? I nodalījums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt JI

nodalījumu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošana. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret I. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesas izpildītāji iemaksā drošības naudu skaidrā naudā
vai valsts vērtspapīros pēc finansu ministra noteikta kursa.
Pēdējā gadījumā viņiem ir tiesība saņemt procentes no šiem

Sekretārs J. Breikšs:

vērtspapīriem.»

«To pašu likumu 1007. panta piezīmi atcelt.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie_ 2. panta
neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošana. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie II nodalījuma neviens nevēlas? II nodalījums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
II nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi p i eņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesas izpildītājiem, kuri jau sastāv _amatā, _ jāiemaksā
drošības nauda: viena piektā daļa divu nedēlu laika, bet pārejās četras piektdaļas ne vēlāk kā pusgada laikā pēc _ šī likuma
spēkā nākšanas. Tiesas izpildītājs, kurš noteiktā laikā un kartībā nav iemaksājis drošibas naudu, atlaižams no amata.
Piezīme.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par tiesasizpildītāju drošības naudu.
Referents J. Viļpiševskis. Vārds referentam.

Referents J. Viļpiševskis: Tiesu iekārtas likumā
līdz šim pastāv pants, kurš paredz, ka tiesas izpildītājiem jāmaksā drošības nauda un ka drošības
naudas lielums noteicams likumdošanas kartība.
Līdz šim tāda likuma nav bijis un tapec drošība
nav iemaksāta. Jaunais likums paredz ka drošības
naudas lielumu, tā ari iemaksas kārtību. Juridiskas
komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu
steidzamības kārtībā.

liek
Priekšsēdētājs
P. Kalniņš: Referents
priekšā steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. —- Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Ludzu nolasīt likuma virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par

tiesas izpildītāju

drošības naudu.»

Vārdu pie virsPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
raksta neviens neveļas? Virsraksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? -Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt likuma
ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesu iekārtas likumu (1924. g. izd.) 228. pantu papildināt ar sekojošu pielikumu attiecībauz tiesas izpildītāju drošības naudas lielumu un iemaksas kartību.Piellkums pie 228. panta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie ievada
teksta neviens nevēlas? Ievada teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? _ Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt

1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesas izpildītāji, atkarībā no sava darbības rajona, iemaksā drošības naudu sekojošos apmēros: Rīgas pilsēta —
pilsētas —
un _ Daugavpils
Ls 3000.— ; Jelgavas, Liepājas
Ls 1500.— un pārējā Latvijas teritorija — Ls 1000.— katnsu

Tieslietu

ministrim

ir tiesība

pagarināt

droši-

bas naudas iemaksas termiņu, bet ne ilgāk ka uz
pusgadu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 3. panta
neviens nevēlas? 3. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav._ 3. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nak likums visuma. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma_.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visuma
vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas komisijas
ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par Krustpils pilsētas administratīReferents I. Muižnieks. Vārds
vām robežām.
referentam.
Referents I. Muižnieks: Likumā par Krustpils
pilsētas administratīvām robežām izdarīti sekojošie
pārgrozījumi. Vispirms no līdzšinējam Krustpils
pilsētas administratīvām robežām ir izdalītas lauksaimniecības rakstura zemes starp Rīgas-Daugavpils un Rīgas-Rēzeknes dzelzceļiem, kas agrāk piederēja pie Krustpils pilsētas. Pašvaldības komisija
par to nekādu domstarpību nebija, jo visi jaunsaimnieki, kas dzīvo uz šīm lauksaimniecības rakstura
zemēm, paši vēlējās, lai viņus atdalītu nost no Krust-,
pils pilsētas. Šis pirmais galvenais pārgrozījums
tika pieņemts gandrīz vienbalsīgi.
Tālāk, nākošais jautājums bija par Zilānu bieži
apdzīvoto vietu. Zilam atrodas no Krustpils _ pilsētas apmēram 2 kilometri, un šī bieži apdzīvota Vieta
savā iedzīvotāju vairumā _velejas palikt, tāpat ka
līdz šim, pie Krustpils pilsētas. Protams, bija daži
no Zilāniem, kas uzstājās pret palikšanu pie Krustpils pilsētas. Nospiedošais vairākums tomēr izteicās par palikšanu pie Krustpils pilsētas. Apspriežot
šo jautājumu komisijā, pirmā un otra lasijuma_ izlēma
tā, ka Zilāni tiek atstāti pie Krustpils pilsētas ka starp.
gabals. Kad jautājumskomisijā nāca apspriešana 3.
lasījumā nebija vklātvisi komisijas locekļi, jo no
13 locekļiem piedalījas_ tikai 11. Par Zilanu atdalīšanu no Krustpils pilsētas balsoja 6, par atstāšanu
pie Krustpils pilsētas balsoja 5 komisijas locekļi.
Tā tad ar vienas balss vairākumu_3. lasījuma Zilani
tika atdalīti nost no Krustpils pilsētas.
Tālāk šinī projektā ievesti vēl sekojošie grozījumi. Krustpils pilsētai ir pievienota Krustpils
muiža, kura tagad pieder Latgales artilērijas pulkam, bez tam no mācītājmuižas neliels gabals un ka
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galvenais objekts — Krustpils stacija, kura līdz šim tāda parādība, ka Krustpils pilsētas galva, Dubina
skaitījās Krustpils pagasta robežās; tagad kā bieži kunga piederīgais ari griezās komisijā un norādīja,
apdzīvots gabals, kuram ir pilnīgs pilsētas raksturs, lai Zilānus nepievienojot. Pilsētas vienmēr ir pastāvējušas uz savu robežu paplašināšanu, bet šoreiz,
tā pievienota Krustpils pilsētai.
Tādi visumā būtu pārgrozījumi, kas ievesti šinī kā par brīnumu, pilsētas galva bija par administrajaunaiā likumprojektā. Komisijas vārdā lūdzu šo tīvo robežu sašaurināšanu. Nav nekāds noslēpums,
likumu pieņemt steidzamības kārtībā.
kāpēc tas tā notiek. Acumirkli stāvoklis ir tāds, ka
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek Krustpilī viena minoritāte ir vairākumā, un šoreiz tā
ir žīdu minoritāte. Tāpēc žīdi negrib pie Krustpils
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
pievienot
kaut kādus atsevišķus gabalus, jo līdz ar
pacelties
pret
steidzamību.
Tādu
Lūdzu
tos, kas ir
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi to viņi zaudētu savu kundzību Krustpilī. Man ir jautājums pilsoņiem: vai mūsu pilsoņu kungi vēlēsies
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deLatvijā vienu tādu pilsētu, kurā minoritātes
atstāt
putātam Ulpem.
būtu
vairākumā
un nevis visas minoritātes, bet vieP. Ulpe (sociāldemokrāts): Krustpils pilsētas na minoritāte un šoreiz Dubina kunga
piekritēji. Saadministrativo robežu jautājumā ir viens strīdīgs
vā
laikā,
Ulmaņa
kunga
valdības
laikā,
mums bija
punkts, kuru šeit jau minēja referents. Tas ir Zitāda
parādība,
kungam
patikās
komandēt
ka
Dubina
lānu miesta jautājums. Pašlaik Zilānu miests ir pilministru
prezidentu
Ulmaņa
kungu.
Es
esmu
pārsētas robežās. Tas ir bieži apdzīvota vieta ar pilkungā
liecināts,
atmodīsies
ka
ari
Šodien
Dubina
sētas raksturu. Šīs bieži apdzīvotās vietas iedzīvogriba komandēt mūsu pilsoņus, un man ir tā dziļākā
tāji vēlas palikt pilsētas robežās. Tagad, kā jau
ka mūsu pilsoņi šoreiz padosies Dubina
Pārliecība,
teicu, pilsētas administratīvās robežās ir Zilānu kunga
gribai
un balsos tā, kā Dubina kungs veļas,
miests, kā ari visas jaunsaimniecības starp Zilānu
jo Dubina kungs tomēr ir viens no koalicijas stutēm,
miestu un tagadējo veco pilsētas daļu. Starp Zilānu
un tāpēc, saprotams, viņam jāklausa. Visas tās namiestu un veco pilsētas daļu ir diezgan daudz jauncionālās
intereses, uz kurām jūs, pilsoņi atsaucaties,
saimniecību, kas turpmāk nevēlas palikt pilsētas rojums
būs
šoreiz otrā vietā. Jūs ignorēsat Zilānu
diezgan
liels
vairābežās. Komisijā radās
gribu, nobalsosat pret to, ka viņus pieiedzīvotāju
kums, un komisija gandrīz vienprātīgi nolēma, vieno Krustpilij, jo tā vēlas Dubina kungs. Atkal
jaunsaimniecības, saskaņā
ar
pašu
ka
šīs
reizi jūs parādīsat savu īsto nacionālisma seju, t. i.
jaunsaimnieku vēlēšanos, atvienojamas no pilka jūsu nacionālisms ir tik spēcīgs, ka jūs pie pirsētas robežām. Atvienojot minētās jaunsaimniecīmās, šodien žīda Dubina, pavēles celsaties un sedības no pilsētas administratīvām robežām, Zilānu
saties.
miests vairs nav pievienojams nepārtrauktās robežās pie pilsētas. Ja Zilānu miestu gribētu atstāt pilPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
sētas administrativās robežās, tad tas būtu jāpievie- Grantskalnam.
no pilsētai kā starpgabals. Tas būtu pirmais gadī(zemnieku savienība): Augsti
E. Grantskalns
jums, kur pilsētas robežas noteiktu ar starpgabagodātie deputātu kungi! Šterna kunga runa nebija
liem. Bet izrādās, ka, mazākais nākotnē, tas nebūs
tāda, par kuru varētu teikt, ka tā saietas ar lietas
vienīgais gadījums. Ari Liepāja pretendē uz starpgabalu — Bernātiem, un var gadīties, ka ari vēl īstenību. Mēs, vairāki pašvaldības komisijas deputāti, izbraucām uz vietas un noskaidrojam, kāds
kāda cita pilsēta pretendē uz kādu lielāku vai mastāvoklis ir Zilānos un kāds Krustpilī. Faktiski Zizāku starpgabalu. Pieejot šim jautājumam no admilani ir kādreiz bieži apdzīvota vieta, kas saka apnistrativā viedokļa, liekas, ka tas nevarētu radīt nebūvēties
tai laikā, kad tur bija dzelzceļa mezgls.
vēkādas neērtības. Ja Zilānu miesta iedzīvotāji
las pievienoties pilsētai, tad, es domāju, tagadējai Tagad turpretim, kur tiltu taisa pie Krustpils stacipilsētas daļai vajadzētu uzklausīt un respektēt šo jas, kur visa dzīve koncentrējas ap Krustpili, Zilani ir pilnīgi mirusi vieta: mājastiek noplēstas, loiedzīvotāju vēlēšanos. Es lieku priekšā šo likumgi aiznagloti ar dēļiem, iedzīvotāju skaits samaziprojektu nodot atpakaļ pašvaldības komisijai, lai konās, valsts iestādes, kā telegrāfs un dzelzceļa depo,
misija izstrādātu jaunu projektu, kurā būtu paredzēta Zilānu miesta kā starpgabaļa pievienošana pilsētas noplēsti un akmeņi aizvesti šoseju bruģēšanai —
administratīvām robežām. Šo uzdevumu komisija ar vārdu sakot, Zilāniem nav vairs tā raksturi^ kas
tiem bija kādreiz. Bez tam Zilani atrodas apmēram
varētu veikt ļoti ātri, jo starpgabaļa apraksts pašvaldības komisijā ir. Te nerastos grūtības pie jauno robežu apraksta. Komisija to varētu veikt da-

žās dienās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Krustpils_ pilsētas administrativo robežu
strīdus ir pirmais tāds strīdus. Tas ir pirmais tāds
gadījums, kur pašvaldības komisija ir gribējusi radīt
starpgabalu, un šis gadījums ir bijis tāpēc, ka starp
Zilāniem un Krustpili ir vairākas jaunsaimniecības,
kuras nebūtu vēlams pievienot pie pilsētas, lai gan
tālāk aiz šīm jaunsaimniecībām Zllāniem ir pilsētas
raksturs.. Zilānu iedzīvotāji ir griezušies pašvaldības komisijā ar lūgumu, tāpat vairākas reizes bijuši
personīgi pie manis un lūguši, lai Zilānus pievienotu
pie Krustpils. Bet es aizrādu šeit, ka gadījums ir
tāds, kāds līdz šim nav bijis. Kad pašvaldības komisija apsprieda Krustpils administrativās robežas,
mēs dabūjām redzēt šinī komisijā Dubina kungu.
Dubina kungam nekad nav bijusi interese par šo komisiju, bet šoreiz tā bija jo sevišķi liela. Un bija

3 kilometru atstatumā no Krustpils. Vidus pildīts
ar jaunsaimniecībām, kurām tīri lauksaimniecisks
raksturs. Ja Zilānus pievienotu Krustpilij,
tad
paceļas jautājums, ko darīt
ar_ šīm jaunsaimniecībām. Mēs taču neiedrošināsimies ņemt
Zilānus, ņemt veselu lauku apgabalu un pievienot Krustpilij. Tas ir pilnīgi neiespējami un
to ari nevar darīt. Pašvaldības komisija šis jautājums tika vairākās sēdēs pamatīgi iztirzāts. Izbrauca ari uz vietas un noskaidroja, ka to nekāda
ziņā nevar darīt. Ja te mēģina piepīt nacionālo
momentu, tad tas ir vairāk kā neapdomāti. Galvenais dzinulis šai lietā ir tas, ka Krustpils pilsētas
domē ievēlēti 2 domnieki no Zilāniem. Tie nu
brauc vai pārdienas uz Rīgu, griežas gan pie vienas, gan pie otras frakcijas un cenšas panākt Zilānu pievienošanu Krustpilij, lai tādā kārtā viņi
varētu palikt ari uz priekšu kā domnieki. Bet
mums nav ne mazākā pamata atbalstīt viņu cenšanos tāpēc jāpieņem pašvaldības komisijas iz^
strādātais
projekts, 'un_ nav nekāda iemesla ko
grozīt, kā to liek priekšā Ulpes kungs.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.
M. Dubins _ (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Te_ nupat uzstājas Šterna kungs. Viņš savu runu
iesaka un beidza ar Dubinu. Tas bija viss. Ap
ko lieta patiesībā grozās, to neviens nezin. Šterna
kungs teica, ka Dubins esot bijis pašvaldības komisijas sēde. Nu, es gribu jautāt, kāpēc Šterna
kungs nāca uz budžeta komisijas sēdi. (7- Šterna
starpsauciens: _ «Tas mani interesēja.!») Šterna
kungs nāca tapec, ka budžeta komisijā runāja par
Kurzemes lauksaimnieku centralbiedrību, tāpēc, ka
tur gāja runa par naudiņu. (Smiekli.) Šterna kungs
teica: Jus, Gulbja kungs, esat aizvien bijis godīgs,
un es domāju, ka Jūs nebūsat tāds, ka naudu nedosat. Tā tad Jūs interesēja nauda. Bet kad es

šim mums nav bijis gadījuma, kur kāda pilsēta atteiktos no zemes, kur kāda pilsēta atzītu, ka zemes
viņai ir par daudz. Taisni par to mums komisijās
vienmēr ir strīdus; pilsētas prasa par daudz zemes, un lauku iedzīvotāji savukārt ir pret to, ka
pilsētām pievieno tās pārāk daudz. Bet šoreiz izrādās, ka Krustpils pilsētas priekšstāvis nāk un
pasaka, ka Krustpils negrib ne pēdas zemes vairāk.
Dod viņai zemi no vienas puses — viņa atsakās,
ka negrib; dod no otras puses — atkal saka, ka negrib. Tur ir viena pilsētas daļa, kas jau sen pievienota Krustpilij.
Šīs pilsētas daļas iedzīvotāji
nāk un saka, ka viņi grib palikt pie Krustpils, grib
būt Krustpils pilsētas iedzīvotāji, bet pilsēta pasaka, ka viņa ne par kādu cenu to negrib. Kungi,
man šķiet, katram ir skaidrs, kas te par lietu. Mums
ierodos pašvaldības komisijā, kur man nav nekādu taču jārunā vairāk par lietderību. Bet te ir runa
darīšanu ar naudu, kur es neko nesaņemšu, tad par kaut ko citu. Ari citi, pārējie Krustpils un
Šterna kungs atrod, ka es tur nevaru iet. Kāpēc
Zilānu minoritatu iedzīvotāji, piemēram krievi, bija
Jūs tā domājat?
ieradušies pašvaldības komisijā — man šodien pat
vēl piesūtīja vēstuli ar vairākiem krievu parakBet nu tālāk. Ja nu, Šterna kungs, tur ari dzīvotu žīdi, vai tad viņiem nav jādod tiesības? Ja stiem — un tie grib palikt pie Krustpils pilsētas. Vietur ir vairums žīdu, tad kāda tur nelaime? Vai Jūs nīgi žīdi negrib šoreiz pievienoties šim uzskatam,
domājat viņus izraidīt no Latvijas? Ka viņu ir kas aizstāv Krustpils pilsētas intereses un vajadzīvairākums, to Jūs nevarat noliegt. Tāpēc es nebas, jo citādi pilsēta nevar uzplaukt. Viņi ir pret
varu saprast, ja te uzstājas Šterna kungs un saka: to, kā to Dubina kungs šodien skaidri pateica. Dubina kungs teica: citādi mēs pazaudēsim savu ietās ir žīdu jautājums, un tāpēc mums. jābalso prespaidu, un to mēs negribam; lai Krustpils paliek
tim. Man liekas, komisija to ir izpētījusi un ir bitāda pat uz visiem laikiem.
jusi izbraukusi ari uz vietas. Ja jūs baidāties balsot par šo likumu, tad man jāteic, ka šovinisms un
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
antisemītisms jau sen ir pāri un te nav vietā.
Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire Cion): Augsti godātie
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
deputātu
kungi! Es domāju, ka katras pilsētas adBreikšam.
ministratīvo
robežu paplašināšana ir jautājums, ko
(demokrātiskais
centrs):
Augstais
J. Breikšs
nevajadzētu
apēnot ar kādu nacionālu jautājumu.
nams! Man šķiet, ka mēs ar pilsētu robežu lietām
uzstājās
Šeit
Šterna kungs un, diemžēl, meta šādu
spēlējamies nevietā un nevajadzīgi; un to dara taiēnu
uz
priekšā
esošoprojektu, kas liek domāt, ka viņš
tagadējo
projektu.
Viņi
nosoda
sni tie, kas aizstāv
municipāliem iemesliem, bet gan ir
neiziet
no
tīri
un neatzīst to, ko viņi pirms dažiem gadiem ir atvadījies
taisni
no šiem nacionāliem motiviem. No
zinuši, pievienodami Zilānus Krustpilij. Nevar nākt
tiem, kas aizstāv Zilānu pievienošanu Krustpils pilar grozījumiem un koriģējumiem, kā mēs darām
sētai, diemžēl, nebija dzirdams, kādi municipāli lavienā otrā vietā. Bez šaubām, šis ir nacionāls jaupievienotājums, jo aiz nacionāliem motiviem Zilānu miestu bumi, kādi saimnieciski labumi būtu šādai
par
vienīgo
argumentu
pievienoja Krustpilij; nevar tagad nākt un uzreiz šanai. Nevar taču uzskatīt
to Šterna kunga izteikto domu, ka katrai pilsētai
grozīt šo stāvokli.
vajadzīgs vairāk zemes. Tas nav pareizi, Šterna
īpašOtrs apstāklis ir sekojošais. Daži zemes
kungs.
Es saprastu, ja Jūs vēl runātu par kādu
nieki ir ieinteresēti šādā kārtā: tagad uz Zilāniem
vai-āk
attīstītu,
apbūvētu pilsētu,_ kur jau izšķirti
attiecas pilsētu un miestu zemju likums, un tur tie
visi
labierīcības
un higiēnas jautājumi un kur tad
apbūvnieki, kuru skaitā_ ir diezgan daudz, ja viņus
varētu
būt
runa
tikai par to, kā dabūt vairāk zetagad atdala nost, zaudē tās tiesības, kas viņiem ar
gruntsgabalu.
Bet, kungi, būtu smiemes,
vairāk
likumu ir paredzētas. Tā ir juridisku apstākļu sapar to, ka šai mazai Latgales pilsētiņai
klīgi
runāt
Tājaukšana, ko augstais nams nedrīkst darīt.
jo
pēc es pievienojos Ulpes kunga priekšlikumam —
nodot šo likumu atpakaļ komisijai pārstrādāšanai;
nevar to pieņemt tādu, kāds tas šeit priekša celts.
Priekšsēdētājs

Šternam.

P. Kalniņš:

Vārds deputātam

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā sapulce!
Dubina kungs palīdzēja man lietu
noskaidrot. Es jau pasacīju, ka Dubina kungs ieradās pašvaldības komisijā tikai tapec, ka tas bija
viņa interesēs. Ari viņš pats pateica, ka tas ir bijis viņa interesēs. Vairāk es ari neko negribēju sacīt. Ja es ierados budžeta komisija, tad, protams,
tikai tāpēc, ka tas bija manās intereses.
Dubina kungs grib man pārmest, ka es esot minoritatu ienaidnieks. Tas ta nebūt nav. Es neko
nepārmetu minoritātēm un ari neesmu viņu ienaidnieks. Es izeju šoreiz no valsts redzes viedokļa,
no lietderības viedokļa._ Zilani ir jau pievienoti
Krustpilij.
Iebildumi jaceļ_ pret to, ka Dubina
kungs šoreiz neuzsver pilsētas intereses, kaut gan
pilsētā viņa tautības iedzīvotāji ir vairākuma. Līdz

viņa nav izmantobūtu vajadzīgs vairāk zemes,
jusi pat to platību un teritoriju, kas viņai jau tagad ir. Vispirms taču būtu jādomā par to, vai tagadējais stāvoklis ar pievienotiem Zilāniem ir lietderīgs un ciešams no tīri municipāla viedokļa. Neviens, ari mazākuma tautību priekšstāvis, nepretojas tam, lai stacija būtu apvienota ar Krustpils
pilsētu, kaut ari šī stadija ar ļoti tālu no pašas pilsētas.
Kā nekā tam ir savs loģisks pamats. Bet ka attaisnot tagadējo Zilānu pievienošanu? (/ Šterna starpsauciens.) Jums, Šterna kungs, vajadzēs pieradīt, ,
ka Krustpils citādi nevar uzplaukt, ka tikai, ja pievieno Zilānu sādžu, kas ir 3 līdz 4 verstu attāluma
no Krustpils. . Bez tam ari satiksmes līdzekļi tur
ir slikti. Par pilsētas paplašināšanu var runāt tikai
tad, ja ir labi satiksmes līdzekļi. Ir taču smieklīgi
runāt par to, ka jāpievieno pilsētai Zilānu punkts,
ko varbūt nevar nosaukt pat par bieži apdzīvotu vietu. Gribot negribot kļūst skaidrs, ka vienīgais nolūks
šeit ir padarīt, tā sakot, šķidrāku minoritatu sastāvu pilsētā. Citādi to nevar saprast. Sociālistiem nevajadzētu atbalstīt tādu politiku, jo ta vis-
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pirms ir kaitīga minoritatu demokrātijai.
Jūs neparliecināsat iedzīvotājus, ka jūs viņus aizstāvat.
Ielas tur nav bruģētas, ūdensvadu nav, vispār nav
nekādu labierīcību — bet zeme jāpaplašina! Kungi,
Ņujorkas vai Berlīnes vajadzības piemērot Krustpilij vai Zilāniem — ir smieklīgi!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Eglītim.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija): Augstais nams! Jautājums par Krustpils un
Zilānu miesta administratīvām robežām ir nostādīts uz nepareiza viedokļa — it kā būtu nepieciešams Krustpilī pavairot latviešu domnieku skaitu,
it kā aiz šī iemesla gribētu pievienot Zilānus Krustpilij. Ja pārzin lietas apstākļus, tad lieta izrādās
pilnīgi pretēja.
Ja grib kādu lauku māju pievienot
pilsētai, tad es to saprotu. Tāds pats stāvoklis ir
šeit. (Starpsaucieni.
J- Šterna
starpsauciens.)
Krustpils pilsētai grib pievienot lauksaimniecības.
Ja Šterna kungs smejas, tad jāsaka, ka viņš nezin
lietas apstākļus.
(J. Šterna starpsauciens.)
Kad
Jūs, aizbraukuši Zilānos, redzējāt, ka tur ir viena,
tā saucamā, iela, kas pavasarī un rudenī ir līdz
jostas vietai dubļos, tad Jums likās, ka tā ir pilsēta. Bet izrādās, ka tur mājas sabūvētas ar zināmu sistēmu, tikai ar lauksaimniecības raksturu.
Pie katras mājas pieiet klāt zemes gabals 15, 20 vai
25 pūrvietu liels. Tā tad tās ir pilnīgi lauku mājas,
jo ar katru māju saistīts zemes gabals; tāpēc pilnīgi aplams ir tas viedoklis, ka šeit būtu kāda pievienošana vajadzīga pie pilsētas.
Bez tam nevaram piekrist Jūsu priekšlikumam ari tāpēc, ka tad viena neliela pilsēta ar
nedaudz iedzīvotājiem būtu izkaisīta pa 12 kilometru lielu atstatumu. Tā nav vairs pilsēta.
Ir
gan tur viena daļa māju, bijušo dzelzceļnieku māju,
kam būtu pilsētas raksturs, bet tās nav atjaunotas.
Tās varētu pievienot pie pilsētas, bet šo māju nav.
Ja ari šeit atsaucas uz iedzīvotājiem, it kā iedzīvotāji gribētu, lai Zilānus pievienotu, tad man
jānolasa citējumi no kāda raksta, kur ir kaut kas
pretējs. Mūsu partijas divas nodaļas Krustpils pagastā pieņēmušas vienbalsīgus lēmumus par to,
lai Zilānus nepievienotu pie Krustpils. Mūsu partijas nodaļas savos motivos aizrāda ari uz to momentu, ka šeit Saeimā esot iesniegti lūgumi ar pa^
rakstiem, pievienot Zilānus Krustpilij. Tomēr inusu
iesniegumā ir lūgts Zilānus nepievienot pie Krustpils. Turpretim, ja ir kādi iesniegumi, ja ir vākti
paraksti, lai tos pievienotu, tad paraksti pa lielākai
daļai ir no gājējiem, no bezdarbniekiem, kuri nav
saistīti ar vietējiem apstākļiem, un tikai neliela
daļa ir tā saucamo bijušo dzelzsceļnieku. Tā tad,
redziet, i paši vietējie iedzīvotāji prasa, i saimnieciskie apstākļi spiež uz to, lai Zilānus pie Krustpils nepievienotu, jo nevar taču iedomāties, ka
zemi ar lauksaimniecisku raksturu var pievienot
pilsētai, kur lauku mājām jāizmanto zemes banku
krediti, seklas fonds u. t. t. Pievienojot tās pie
pilsētas, visu šo lauksaimniekiem nepieciešamo vajadzību apmierināšana atkristu. Tāpēc visu iedzīvotāju vārdā un tāpat uz mūsu partijas nodaļu
vienbalsīgu norādījumu, mēs balsosim par to, lai
Zilani netiktu pievienoti pie Krustpils.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Grantskalns

(zemnieku savienība): Godātie
Šis jautājums būtu
pavisam
skaidrs, ja tam nepiejauktu nacionālismu, ja nepadarītu šo robežu jautājumu par žīdu jautājumu.
Bet man jāsaka, ka šīs Šterna kunga un citu viņa
domu biedru bailes ir nedibinātas, jo nav iemesla

deputātu

kungi!
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bīties no žīdu briesmām aiz sekojošiem iemesliem.
Krustpils pilsētai tiek pievienots garnizons, kas ir
tīri latvisks, tāpat tiek pievienota Krustpils stacija ar visām apbūvētām vietām, kas ari ir latviešu,
ne žīdu. Ja ari šo robežu jautājumu gribētu atrisināt no tīri nacionāla viedokļa, tad šīs bailes atkrīt un nav_ dibinātas. Pavisam otrādi stāv jautājums, ja Zilānus grib pievienot Krustpilij. Tad Zilani, stāvēdami 3 kilometru attālumā no Krustpils,
prasīs tūlīt zināmu saistību radīšanu starp Zilāniem
un Krustpili. Starp Krustpili un Zilāniem atrodas
tīri lauksaimnieciska rakstura zemes. Ja šos jaunsaimniekus noliktu pilsētas rāmjos zem pilsētas
likumiem, tad viņiem nebūtu iespējams dabūt būvkokus, malku, sēklu un zemes bankas kredītus; īsi
sakot, šie jaunsaimnieki tiktu izpostīti, jo lauku
dzīvi nevar iespiest pilsētas rāmjos. (Starpsauciens.) Ari sanitārā ziņā. Ari sanitāros noteikumus, Rozentāla kungs, nevar piemērot lauku mājam tādus, kā pilsētu ielām un mājām. Ari tas nav
izpildāms.
Nodokļu ziņā lauksaimniekiem ir citi
nodokļi un citas iespējas maksāt, turpretim pilsētu iedzīvotāji padoti veselai rindai aitu nodokļu,
kas lauksaimniekiem nav pa spēkam. Šo apstākli ir
labi sapratuši ari_ paši jaunsaimnieki. Jums, kas
te sēžat plenārsēdē, vajadzēja redzēt tās delegācijas un jaunsaimnieku barus, kas nāca pašvaldības
komisija, kas 4 gadus gaida uz koroborēšanu un
nevar to sagaidīt nelaimīgo robežu dēļ. Pa šiem
4 gaidīšanas gadiem viņiem izsniegtie būvmateriāli ir sapuvuši. Ja jūs nodosat šo likumprojektu atpakaļ komisijai, lai tas varbūt tikai rudenī nāktu
Saeima, tad sapūs vel vairāk būvmateriālu, un šie
cilvēki netiks pie savas dzīves pareizas izveidošanas. Tas, kungi, ir ļoti sasteigts solis, un mēs
nevaram uz to ieiet. Tāpēc likumprojekts jāpieņem
tāds, kādu to liek priekšā pašvaldības komisija, kas
šo jautājumu ir izpētījusi un noskaidrojusi uz vietas visos sīkumos un izšķīrusies par to, ka Zilani
ka izmirusi vieta atstājami pie pagasta, bet Krustpils
ar garnizonu un staciju būtu paturama kā viena pašvaldības vienība. Tā turpmāk būs stipri apdzīvota
vieta, un žīdu briesmas te nekādas nedraud.
Priekšsēdētājs P. Kaimiņš:

Vārds

deputātam

Veckialnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts):
Grantskalna
kungs te attēloja nepareizi lieltas patiesos apstākļus.
Pašvaldības komisija nav domājusi pievienot jaunsaimniecības gabalus ne Krustpilij, ne Zilāniem, bet
gan tos izdalījusi ārā. Jaunsaimniecību gabali visi
izdalīti laukā, un ja Granltskalna kungs te apgalvo,
ka jaunsaimniecības grib pievienot pilsētai, tad tā
ir nepatiesības paušana.
Kas attiecas uz Zilāniem, tad šai apdzīvotai
vistai ir pilsētas raksturs.
Ja jūs Zilānus pievienosit pagastam, tad ir skaidrs, ka Zilāniem jāiznīkst.
Skolu ziņā Zilānus nostādīs daudz sliktākā, pat neiespējamā stāvoklī. Visiem tiem', kas ir apbūvējušies
Zilānos, būs jāiznīkst.

Kas aļttiecas uz tiem pāris jaunsaimniecību gabaliem, tad Grantskalna kungam jāzin, ka tie ir no
fonda piešķirtie apbūves gabali un tie jāpievieno
Krustpilij.
Attālums ari nav tik lielīs, bet gan ap
lļ_ līdz 2 kilometri. Paši Zilānu iedzīvotāji sltāv
par pievienošanu, lai tos atstātu pie Krustpils. Tāpēc no lietderības viedokļa ir tikai viena izeja, ka
Zilani jāpievieno: KrustpUijl
Tas ir vajadzīgs ari
tapec, ka iedzīvotāji vairumā ir izteikušiespar pievienošanu Krustpilij; nolemjot pretējo tiktu darīts
pret viņu gribu. Man šķiet, ka jautājums daudziem
deputātu kungiem nav skaidrs, un aiz tā iemesla tas
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tiešām būtu jānodod atpakaļ komisijai, lai frakcijas
varētu iepazīties ar šo jautājumu; tad mēs to izlemtu lietišķi, jo mēs taču nevaram rīkoties pretēji
iedzivoltāiju gribai. Ja parakstus grib apšaubīt, tad
var izdarīt aptauju pie Zilānu iedzīvotājiem, ko
viņi vēlas. Viņi ir izteikuši vēlēšanos būt pie Krustpils. Tāpēc mans lūgums būtu atdot projektu atpakaļ komisijai vēlreiz pārbaudīt, lai frakcijas varētu sīkāki iepazīties ar šo jautājumu un izlemtu tā,
ka tiešām mēs nedarītu pret iedzīvotāju gribu un
saimniecisko attīstību. Tāpēc tas bultu nododams
atpakaļ komisijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski.)*).

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Birzniekam.

J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Vispār pilsētu jautājumos, mākslīgā pilsētu celšanā mēs esam gājuši stipri par tālu,
un es domāju, ka Breikša kungam ari tejnemaz nevajadzētu atsaukties tā, ka ja reiz kļūda ir pielaista, tad tā vairs nav labojama. Ja kāda kļūda ir
pielaista, Itā vienmēr ir labojama, un: jo ātrāk tā tiks
izlabota, jo labāki būs. Man ir vislielākaisbrīnums,
ja Šterna kungs saka, ka laukstrādnieki beg no pilsētām tikai tādēļ, ka uz laukiem nav dzīvokļu, kur
strādniekiem dzīvot, bet pats tagad iestājas par
apdzīvotu vietu pievienošanu pilsētai, tādejādi no
jauna laupot iespēju laukstrādniekiem dzīvot uz
tad
-rieisp. darba vietā. Bet sakait, kur
laukiem
_
rodas tie dzīvokļi? Ja kādā vietā ir sabūvētas
3—6, lielākais 10 mājas, tad katrā ziņā šī vieta ir
jāpievieno pilsētai. Kungi, tas taču ir galīgs absurds ! Tāda rīcība ne ar ko navattaisnojama. Tas
pats ir ari ar' Zilāniem:. Es domāju, ka nav nekāda
saimnieciska pamata, nav nekād_as lietderības pievienot Zilānus pie Krustpils pilsētas.
Šeit nāk Šterna kungs, tepat ari kreisa spārna
runātāji un ar ļoti maigu mājienu labajam spārnam
aizrāda, kur tad nu esot labā spārna lielais nacionālisms, vai tas esot jau aizmirsts. Kungi, bet kur
tad nu ir jūsu internacionālisms? No kura laika tad.
jūs esat tādi antižīdi? Vai jūsesat aizmirsuši savu
internacionālismu? Šeiit jūs pārmetat labajam spārnam pilnīgi nevietā. Pašvaldības komisija, apskatot
šo jautājumu atzina, ka_ lietderība un saimnieciskie motivi neprasa Zilānu pievienošanu Krustpilij. Neaizmirstiet, kungi, ka Krustpilij tiek pievienots Krustpils garnizons un stacija; un man
šķiet, ka šis jautājums ir pieltiekoši svarīgs ari 'nacionālā ziņā, jo latviešu elements ar to Krustpilī
līdzsvarots. Ar tādu motivu jums nevajadzēja uzstāties pret šo likumprojektu. No kura laika tad
jūs esat palikuši tik; stipri nacionālisti? Un kamdēļ
jūs kā tādi interesējaties tikai par tiem, kas _ prasa
Zilānu pievienošanu ĶrusļtpiiliiJ, un neinteresējaties
par tiem, kas ir pret šādu pievienošanu? Tie, kas
prasa pievienošanu, to dara nevis kādu saimniecisku, bet gan personīgu interešu deļ. Tapec jus
nekā negribat zināt. Ta tad vienlīdz daudz ir to,
kas prasa Zilānu pievienošanu, un_ tikpat daudz to,
kas prasa atvienošanu. Es domāju, ka mušu ka
zemnieku stāvoklis, prasa nepielaist šo mākslīgo
pilsētu celšanu; ja vienā vieta, laukstrādniekiem ir
radusies iespēja tizīvot, tad nevajaga uzreiz tur
būvēt pilsētu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Muižniekam.
* Runas atreferējums nav iesniegts.
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I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Es, cienījamie
deputātu kungi, gribu teikt dažus vārdus, lai novērstu pārpratumus. Pirmkārt visi nostāda jautājumu tā, it kā Zilānus vēl tikai vajadzētu pievienot
Krustpils pilsētai. Man jāsaka, ka Zilām jau ir pie
Krustpils pilsētas, bet pēc ši projekta iznak.ka viņi
būtu atdalāmi nost. Otrkārt aizrāda, Ka Zilani esot
tikai neliels lauku māju pudurīitis, ka viņiem neesot
pilsētas rakstura. Man jāsaka, ka Zilānos ir vairāk
kā 300 iedzīvotāju, no kuriem apmēram 185 ir iesnieguši lūgumu atstāt viņus pie Krustpils pilsētas,
un tikai kādi 25—30 prasa, lai viņus atvieno pie pagasta. Ja mēs gribam rēķināties ar iedzīvotāju velēšanos, tad gan jāsaka, ka nospiedošais iedzīvotāju
vairākums ir par to, lai viņus atstātu pie Krustpils
pilsētas. Tālāk šeit daži vēl teica, ka tie, kas esolt
prasījuši atstāšanu pie Krustpils pilsētas, esot paši
ieinteresēti, jo viņi ieejot kā valdes locekļi Krustpils pilsētas domē. Ari tas tā nav. Pie mums griezās ar lūgumu taisni pilnīgi neitrālas personas, neitrāli Zilānu iedzīvotāji, kuri nav nekādos amatos
un ari ne uz kādiem amatiem nepretendē. Viņi
vienkārši atzīst, ka viņu bieži' apdzīvotam apgabalam ir vairāk kopēja ar pilsētu nekā ar laukiem, un
tāpēc viņi prasa, lai viņus, itāpat kā līdz šim, atstātu pie Krustpils pilsētas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāki
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam. Referents nevēlas vārdu. — Deputāts
P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu:
«Likumprojektu par Krustpils pilsēta^ administratīvām
robežām nodot atpakaļ pašvaldības komisijai_ pārstrādāšanai,
ieslēdzot pilsētas administratīvās robežas Zīlanu bieži apdzīvoto vietu kā starpgabalu.»

Vai referents vēlas dot atsauksmi? (Referents
/. Muišnieks mo vietas: «Pret!») Referents izsakās
pret šo priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Ja to
pieņems, pāreja uz pantu lasīšanu atkritīs; ja_ deputāta Ulpes. nTiekšlikumu noraidīs, nobalsošana nāks
pāreja uz pantu lasīšanu. Lieku deputāta Ulpes
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret 46 balsis. Deputāta Ulpes priekšlikums -noraidīts.
— Nobalsošanā nāk pārejā uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu paceltiesjos, kas ir par,pāreju uz
pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. (Troksnis.) Par pāreju uz pantu lasīšanu...
(zvana.) Lūdzu apklust! — Par pāreju uz pantu
lasīšanu nodotas 43 balsis, pret — 35 balsis, atturējušos nav. Pārejā uz pantu lasīšanu pieņemta.
(Saucieni no vietām': «Vēla laika deļ!») — Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu likuma tekstu? (Saucieni no vietām: «Nav vajadzīgs!») —Virsraksts.
(Likums par Krustpils pilsētas administratīvām

Iebildumu nav?
pants.

Virsraksts

robežām.)

pieņemts. — 1.

(No Krustpils pilsētas līdzšinējām administratīvām robežām atdalīt; 1) 'lauksaimniecības rakstura zemes starp RīgasDaugavpils '' R īgas-Rēzeknes dzelzceļiem un 2) agrāko pilsētas Zilānu dalu, pievienojot visas šīs platības Krustpils pagastam, Daugavpils apriņķī.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Pievienojot Krustpils pilsētas administratīvām robežām
ag'rāko Krustpils muižu un citus valsts_ fonda, ka ari dažus
citu zemju gabalus, noteikt Krustpils pilsētas administrativo robežu ārējo liniju pēc sekojoša apraksta;
Sākot pilsētas robežu no Krustpils-Rēzeknes lielceļa pie
Asotes muižas jaunsaimniecības 20 Fa rietumu robežas, ta iet
pa šo robežu pāiri Rīgas-Daugavpils dzelzceļam un talak pa jaun-
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saimniecības 9 Fa rietumu robežu līdz Daugavas vidum un tad

pa Daugavas vidu uz leju līdz Daugavas attekai, tā sauktai Mazai Daugavai, rietumos no mazās saliņas Daugavā, bet tad pa
Mazās Daugavas vidu līdz vietai tieši pret robežu starp Krustpils luterāņu draudzes un kara resoram piešķirtās bij. Krustpils muižas zemēm un tālāk pa minētās draudzes zemes austrumu robežu līdz Minkevičam piešķirtās dzirnavu zemes dienvidus robežai, bet tālāk pa šīs zemes dienvidus, rietumu un ziemeļrietumu robežu, līdz bruģētam ceļam, kas ved uz dzelzceļa
staciju, un tad pa šī ceļa kreiso pusi, no Krustpils skaitot, līdz
Rīgas-Daugavpils dzelzceļa teritorijas dienvidus robežai.
No
šejienes robeža iet gar dzelzceļa teritoriju līdz Fireimaņa nomātā gruntsgabala robežai un tad pagriežas uz rietumiem un
iet gar Freimaņa, Ašāka, Dābola un Saļikova nomāto gruntsgabalu dienvidus robežu, kā ari pēdējā gruntsgabala rietumu un
ziemeļrietumu robežu līdz lauku ceļam, kas ved gar Ašāka,
Rcinerta un citu nomātiem gruntsgabaliem. Tālāk robeža iet pa
šī ceļa kreiso pusi, no Dābola mājas skaitot, līdz Blūma nomātā
gruntsgabala ziemeļrietumu robežai, un tad pa Blūma, Lazdiņa
un Elkšņa nomāto gruntsgabalu ziemeļrietumu robežu līdz dzelzceļa teritorijai un tālāk gar to līdz robežu stabam starp 128. un

129. kilometri

no Rīgas, bet tad taisni pāri dzelzceļa teri'tqrijai

uz tās ziemeļu robežu. No šejienes robeža pagriežas uz dzelzceļa stacijas pusi un iet gar dzelzceļa stacijas teritoriju un tālāk gar Rīgas-Rēzeknes dzelzceļa teritorijas kreiso pusi, no

Rīgas skaitot, līdz pirmajam tiltam uz šīs teritorijas pēc RīgasRēzeknes dzelzceļa atdalīšanās no Rīgas-Daugavpils dzelzceļa.
Tad robeža pie šī tilta pagriežas uz dienvidiem un iet pāri Rīgas-

Rēzeknes dzelzceļam līdz Rīgas-Daugavpils dzelzceļa teritorijai,
bet tad pa šīs teritorijas kreiso pusi no Rīgas skaitot, līdz Krustpils pareizticīgo draudzei piešķirtā

zemes gabala 28 F rietumu

robežai, bet tad pa šī gabala rietumu un ziemeļaustrumu' robežu
un tāpat P-a otra minētai draudzei piešķirtā zemes gabala 27 F
ziemeļu un ziemeļaustrumu 1 robežu līdz valsts fonda zemes gabala 8 Fc ziemeļu robežai, bet tad pa šī zemes gabala ziemeļu,

austrumu un dienvidusrobežu, ieslēdzot to pilsētas administrativās robežās, līdz aprakstītās pilsētas robežas izejas punktam.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Iepriekšējā! pantā aprakstītās

Krustpils

pilsētas admini-

stratīvās robežās ietilpst zemes, cik tālu tās vēl pieder pie
apkārtējiem pagastiem, atdalīt no vietējās apriņķa pašvaldības
vienības, attiecinot uz visu aprakstīto pilsētas teritoriju pilsētu nolikumu un citus attiecīgus likumus un noteikumus.)

Vārds deputātam Ulpem.

P. Ulpe (sociāldemokrāts):' Šis likumprojekts
Krustpils administrativo robežu Hertā sacēla šovakar
diezgan lielas domstarpības un izsauca jo dziļu interesi. Daži nāca no nacionālā viedokļa, daži no
jaunsaimniecību viedokļa; daži, piemēram Grantskalna kungs, bija saskatījuši, ka Zilānos esot lielas
jaunsaimniecības ar 15 ha lauksaimniecības zemes,
lai gan katrs, kas bijis Zilānos, ir redzējis, ka viss
tas ir pārspīlēts, ka tur nav niekādu jaunsaimniecību
ar 15 ha, bet ir gan ļoti mazas saimniecības, maziapbūves gabali, kuru īpašniekiem ir ļoti liela interese, lai viņus atstātu pilsētas administrativās robežās. Aiz šiem iemesliem jau Eglīša kungs uz
Breikša kunga atgādina jumu norādīja, ka pilsētas
robežās dzīvojošiem apbūviešiem esot tieksme paiet
zem pilsētas apbūves likuma. Tad viņiem būtu
dota iespēja iegūt savu stūrīti par īpašumu. Ja viņi
paliek ārpus pilsētas admlnistrativām robežām, tad
tas uz viņiem neattiecas. Aiz šiem iemesliem es
lieku priekšā augstajam namam atcelt šim likumam
steidzamību, lai: ilīldz nākošam tre*šam lasījumam
tie, kas vēlas Zilānus atstāt pilsētas administratīvās
robežās, varētu iesniegt šādu priekšlikumu. Līdz
trešam lasījumam atliktos pietiekoši daudz laika ari
Dubina kungam piespiest koalīciju pievienoties tam
priekšlikumam', ko te Dubina kungs šovakar izdabūja cauri.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti F. Cielens,
N. Maizelis, V. Bastjānis u. c. iesnieguši priekš-

likumu :
«Likumprojektam par Krustpils
robežām: atcelt steidzamību.»

pilsētas admlnistrativām

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
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Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 43 balsis. Priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 3. pants. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nāvi 3. pants vienbalsīgi pieņemtts. — 4.

pants.

(Krustpils pilsētas pašvaldībai 3 gadu laikā, skaitot no šī
likuma speķa nākšanas, jānosprauž pilsētas robežas dabā un
jāizgatavo attiecīgs plāns. Šī plāna apstiprināts noraksts uzglabājams iekšlietu ministrija.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Iekšlietu _ min,iS'4|ns nokārto attiecības un izšķir strīdus
starp ieinteresētam pašvaldībām sakarā ar Krustpils pilsētas
robežu girozīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Pār
likuma pieņemšanu visumā nodotas 45 balsis, pret
— 35 balsis. Likums visumā plene mīts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē. (Saucieni no vietām: «Vēla laika dēļ!» — «Turpināt!»
— «Turpināt!»)
Nākošais dienas kārtības punkts — liku m s
par draudzības līgumu starp Latvijas
republiku un Persijas impēriju. Referents A. Bergs. Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Augsti godātie deputātu
kungi! Šī gada 12. janvārī Rīgā noslēglts līgums
starp Latvijas republiku un Pensijas impēriju. Tas
ir draudzības līgums, kā tas ari nosaukts. To rāda
1. pants nosaka, ka pastāvēs sirsnīga draudzība ne tikai starp abām valstim, bet ari
starp abu valstu pilsoņiem. Tālāk līgums nosaka,
ka uzsāks diplomātiskos sakarus un sūtīs konsulāros
pārstāvjus viena valsts otrā. 3. pants nosaka, ka
iespējami drīzā laikā abas valstis noslēgs tirdzniecības, muitas, apmešanās un konsulāro konvenciju, saskaņa ar vispārīgiem starptautisko tiesību
principiem. 4. pants nosaka, ka katras valsts pilsoņi
padoti otras valsts Iteritorijā' visiem tās valsts likumiem:, dekrētiem un rīkojumiem un vietējai jurisdikcijai. Beidzot 5. pants nosaka, ka šis līgums ratificējams saskaņa ar abu valstu satversmēm un ratifikācijas 'doku:menti_ apmaināmi Rīgā. Līgums sltājas
speķa 15. diena pēc ratifikācijas grāmatu apmaiņas.
Līgums noslēgts latviešu, persiešu un franču valodas, pie kam franču teksts ir autentisks. Ministru
kabinets 12. marta nolēmis šo līgumu sitādīt priekšā
Saeimai apstiprināšanai. Līgumam ir klāt likums
par tā ratificēšanu. Ārlietu komisija savukārt apskatīja līgumu un Jikumu un lūdz augsto namu to
ratifiscet steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. (Tādu nav: Kas atturas. Ari
;nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? —
Nobalsošanā nāk pārejā uz līguma un ratifikācijas
formulas lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas ? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai likuma pantus nolasītu? (Saucieni -no vietām: «Nav
vajadzīgs!») To neviens nepieprasa. — Nobalsošanā nāk līguma virsraksts.

ari viņa saturs.

(Draudzības līgums.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Ievada teksts.

(Latvijas republikas Prezidents un viņa ķeizariskā majestāte Persijas Sachs, vēlēdamies, kā viens, tā otrs, nodibināt pastāvīgus sakarus starp abām valistim un būdami vienlīdzīgi pārliecināti, ka abu valstu starpā reiz nodibinātie sakari veicinās
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abu tautu labklājību, nolēma noslēgt draudzības līgumu un
cēla šim nolūkam paj saviem pilnvarotiem:
Latvijas republikas Prezidents:
Viņa ekselenci Antonu Baloža kungu,
ārlietu ministri,

ie-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Sākot ar šo dienu un uz visiem laikiem pastāvēs sirsnīga

draudzība un pastāvīga laba saprašanās starp Latvijas republiku
un persijas impēriju, kā ari starp šo valstu pilsoņiem.)

Pieņemts. — 2. pants.
puses vienojas nodibināt

diplomātiskos sakarus uz vtepāirējo starptautisko

savus

tiesību pa-

mata.
Tās vienojas, ka viņu diplomātiskie un konsulārie pārstāvji baudīs otrās teritorijā, uz reciprocitates pamata, vispārējās starptautiskās tiesībās paredzētās tiesības.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Augstās līdzējas puses vienojas noslēgt cik drīz vien iespējams starp viņu attiecīgām valstim tirdzniecības, muitas, ap-

mešanās un konsulāro konvencijas, saskaņā ar vispārējo starptautisko tiesību principiem un uz pilnīgas reciprocitates un
vienlīdzības pamata.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Katras augstās līdzējas puses pilsoņi ir padoti otras puses teritorijā visiem tās valsts likumiem, dekrētiem un rīkojumiem. Tie padoti vietējai jurisdikcijai
tiem, kā pašu valsts pilsoņi.)

Iebildumu nav?

uz tiem pašiem pama-

Pieņemts. — 5. pants.

augstās
(Šis līgums ratificējams saskaņā ar katras
jas puses satversmes: likumiem, un tā (ratifikācijas apmainīs Rīgāļ
cik drīz vien iespējams. Tas stāsies spēkā piecpadsmitā dienā

līdzē

pēc ratifikāciju apmaiņas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Šis līgums sastādīts divos eksemplāros: latviešu,
siešu un franču valodās. Franču teksts ir autentisks.)

Iebildumu

nav?

pieņemts.

—

per-

Noslēguma

teksts.
(To apliecinot, attiecīgie palnvarotie parakstīja šo līgumu
un tam piespieda savus zīmogus.
Sastādīts Rīgā, 1929. g. 15. janvārī.
(Paraksts) A. Balodis.
(Paraksts) Aid Goli Khan Ansari.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
draudzības ilīgums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Draudzības līgums visuma vienbalsīgi p i eņemts. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par draudzības līgumu

starp Latvijas

republiku

un Persijas impēriju.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

maijā

1929-. gada
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(1929. gada 15. janvairī Rīgā starp Latvijas republiku

un

? Persijas impēriju noslēgtais draudzības līgums ar šo likumu pie-

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu

nojās par sekojošiem pantiem:)

līdzējas

3.

izsludināms ari pirmā pantā minētais līgums un tā tulkojums latviešu valodā.)

kas pienācīgi uz to no savas attiecīgās valdības pilnvaroti, vie-

augstās

sēde

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.

viņa ekselenci Ali Goli Khan Ansari kungu,
Persijas vēstnieku Maskavā,

Iebildumu nav?

15.

ņemts un apstiprināts.)

viņa ķeizariskā majestāte Persijas Šachs:

(Abas

sesijas

Vārds referentam.
Referents A. Bergs:

Man jāaizrāda, ka novilkumos, kas izdalīti deputātiem, 2. panta ir lieki
vārdi, proti «un tā tulkojums latviešu valoda». Ka
jau teicu, šis līgums sastādīts 3 valodās: latviešu,
persiešu un franču. Tā tad latviešu valoda ir viena
no līguma teksta valodām un nevis tulkojums. Tāpēc lieku priekšā strīpot vārdus «un ta tulkojums
latviešu valodā». (/? Višņa no vietas: «Lūdzam
nolasīt persiešu valodā!») — (Referents_ A. Bergs
no vietas: «Ko tas līdz, Jūs jau tā kā tā nesapratīsat!»)
Referents liek
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

priekšā

2.pantā strīpot vārdus «un tā tulkojums latviešu valodā».

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tas
vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.
(Līgums stāsies spēkā līguma 5. pantā paredzētā kārtībā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —? Nobalsošanā nāk

ratifikācijas formula visumā. Iebildumu nav? Ta
pieņemta. Redakcijas komisijas ziņojums bus nākošā sēdē.

Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.
— Deputāti G. Jeļisejevs, S. Pabērzs, M. Dubļus,
L. Špolanskis, M. Nuroks, J. Veržbickis u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Ņemot vērā priekšā stāvošos pareizticīgo un vecticībnieku
Lieldienu svētkus, liekam priekšā šī gada 7. maija
sēdes nenoturēt.»

Saeimai,

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par šo priekšlikumu nodotas
20 balsis, pret — 26 balsis, atturējušies 12. Šis
priekšlikums noraidīts.
Zemnieku savienības frakcija liek priekšā sociālās likumdošanas komisijā deputāta J. Birznieka
vietā ievēlēt deputātu J, Erglļ. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Nākošā sēde būs 7. maijā pīkst. 10 no
rīta.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.35 vakara.)

1

511

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

sesijas

16.

sēde

1929. gada

7.

maija.

512

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu depu-

tāta Iāņa Opyncana saukšanai pie tiesas atbildības,
apvainota uz sodu likumu 75. panta pamata. Prezidijs
liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Ta nodota
minētai komisijai. — Līdz ar to 1. dienas kartības
punkts izsmelts.
III sesijas 16. sēde 1929. gada 7. maija.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — rekomisijas z i ņ o j tt m i. Vārds redakcijas
pīkst.
10.05
no
rīta.)
(Atklāta
dakcijas komisijas referentam Briedim.
Saturs.
Redakcijas komisijas
Referents A. Briedis:
511
1. Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam
noteikumos par
pārgrozījumos
vārdā man jāziņo, ka
2. Ministru kabineta lūgums — dot atļauju Saeimas depunodrošināšanu
darbinieku
citu
algotu
strādniekiu
un
tāta saukšanai pie tiesas atbildības (nodod komikomisija ir izdarījusi
redakcijas
gadījumos
slimības
sijai)
512
sekojošos grozījumus. 1. rindiņa vārds «kuras»_ at3. Pārgrozījumi noteikumos par strādnieku un citu . algotu
vietots ar vārdu «kas». Pedejā_ rindiņa pec vārda
darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos (redakci«kuģim» strīpots «un» un itā vietā likts «vai», jo šeit
jas komisijas 'zigojums):
512
A. Briedis, referents
nav savienojums, bet šķirojums. — Tie būtu visi
4. Pārgrozījums preses likumā (redakcijas komisijas ziņopārlabojumi šinī likumā.
jums i :
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil512
'
A. Briedis, referents
dumi pret redakcijas komisijas priekša liktiem pār5. Pārgrozījumi un papildinājumi
kriminālprocesa likumā
labojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņem(redakcijas komisijas ziņojums):
ti. — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
512
A. Briedis, referents
Referents A. Briedis: Pārgrozījumā preses li6. Pārgrozijumi sodu likumā (redakcijas komisijas ziņokumā 2. piezīmē vārdā _«deputafts» pedeja zilbe rakjums):
stāma gari. — Vairāk pārlabojumu šinī likuma
512
A. Briedis, referents
nav.
7. Likums par tiesas izpildītāju drošības naudu (redakcijas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai bultu kādi iebildukomisijas ziņojums) :
pret
redakcijas komisijas priekša likto pārlabo512
mi
A. Briedis, referents
jumu? Iebildumu nav.
Tas pieņemts. — Ludzu
8. Likums par zinātniskās tiesekspertizes institūtu (redakcisniegt nākošo ziņojumu.
jas komisijas ziņojums):
512
A. Briedis, referents
Referents A. Briedis: Pārgrozījumos un papildi9. Likums par algas izmaksu karavīriem kriminalvajāšanas
nājumos kriminālprocesa likumos pirmajā /rindiņa
gadijumos (redakcijas komisijas ziņojums):
pēc «ar» vārdu «tiesekspertizes», kas ir zinātnisks
513
A. Briedis, referents
nosaukums likumā rakstīts ar mazu burtu, redakcijas
10. Likums par Lejasciema pilsētas administratīvām robežām
komisija ir pārlabojusi ar lielu burtu. — Vairāk pār(redakcijas komisijas ziņojums):
labojumu šinī likumā nav.
513
?
. . . .
A. Briedis, referents
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil11. Likums par Krustpils pilsētas administratīvām robežām
dumi pret redakcijas komisijas priekšā likto pārlabo(redakcijas komisijas ziņojums) :
jumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. -- Ludzu
A. Briedis, referents
513
sniegt
nākošo ziņojumu.
12. Likums par konvenciju starp Latviju un Igauniju par
A. Briedis: Pārgrozījumos sodu liReferents
valsts līdzekļiem izdotu izdevumu un drukas darbu
kumos redakcijas komisija nekādus pārlabojumus
apmaiņu (redakcijas komisijas ziņojums) :
nav izdarījusi.
513
A. Briedis, referents
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebil13. Likums par draudzības līgumu starp Latvijas republiku
(redakcijas
komisijas
ziņojums):
dumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? _ Iebilduun Persijas impēriju
?
513
mu nav. Tas pieņemits. — Ludzu sniegt nākošo ziA. Briedis, referents
14.

15.

16.

ņojumu.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par kara skolu (redakcijas komisijas ziņojums) :

A. Briedis, referents
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists)
A. Briedis (zemnieku savienība)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) ....
Nākošā sēde

.513
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojumi; valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam .1 Iebildumus pret dienas kārtību neviens
neceļ? Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam, uz 1. dienas kartības punktu — prezidija ziņojumi.
Deputāts N. Maizelis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 25._ maija
līdz 15. septembrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu,
Vai augstajam namam būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts.

Referents A. Briedis: Likuma par tiesas izpildītāju drošības naudu 1. panta treša rindiņa pec «1500»
strīpots punkts un domu zīme un to_ vieta likts semikiolons; 3. panta trešā rindiņa pec vārda «piektdaļas»
likta domu strīpa; piezīmē vārds «pagarināt» pārlabots ar nejotētu «r». — Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi prelt redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. Ludzu sniegt nākošo ziņo-

jumu.

Referents A. Briedis: Likuma par zinātniskas
tiesekspertizes institūtu 367!. panta pirmā rindiņa
vārdos «tiesu palātas» vārds «tiesu» rakstāms ar
lielo burtu; tāpat ar lielo burtu rakstāms vārds «zinātniskās» . Šinī pašā pantā «tautas labklājības
ministrija» kā resora nosaukums rakstāms ar lielo
burtu. 367. pantā atkārtojas tie paši pārlabojumi:
«itiesu palātas» jāraksta ar lielo burtu, tāpat «apgabaltiesas», kā iestādes nosaukums jāraksta ar lielo
burtu; ari «zinātniskās tiesekspertizes institūts» rakstāms ar lielo burtu. Vārdi «itiesu palātas» atkār-
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tojas vel tālāk, kur vārds «tiesu» tāoat rakstāms ar
lielo burtu. --Citu pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts, — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents A. Briedis: Likumā par algas izmaksu karavīriem kriminalvajāšanas gadījumos 2. pantā
pēc vārda «gadījumos» strīpots komats un vārds
«kad» pārnests pēc pirmo nodalījumu apzīmējošā
skaitļa. Tanī pašā pantā pēc vārda «nolīguma» strīpots «un» un tā vietā likts semikolons. — Vairāk
pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu ? Iebildumu
nav. Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu.

Referents A. Briedis; Likumā par Lejasciema
pilsētas administratīvām robežām pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. .Tas pieņemts. — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents A. Briedis: Likums par Krustpils pilsētas administrativām: robegām uzrakstīts pareizi
un ari tanī pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu sniegt nākošo ziņpiumu.
Referents A. Briedis: Konvencijā starp Latviju
un Igauniju par.valsts līdzekļiem izdotu izdevumu
un drukas darbu apmaiņu ievada 3. rindiņā vārda
«par» vietā jāraksta «ar»; pēc vārdiem «ārlieltu ministri» jāliek komats. 1. pantā kļūdaini uzrakstītais
vārds «apmainīties» izlabots pareizi; vārda «par»
vietā tāpat likts «ar». — Pašā likumā pārlabojumu
nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu ? _ Iebildumu' nav. Tas pieņemts. — Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents A. Briedis: Draudzības līguma starp
Latvijas republiku un Persijas impēriju, kas latviešu
valodā uzskatāms-kā oriģināls, redakcijas komisija
nekādus pārlabojumus nav izdarījusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas komisijas priekša liktiem pārlabojuIebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti. —
Lūdzu ziņot par nākošo likumu.
Referents A. Briedis: Pārgrozījumos un papildinājumos likumā par karaskolu 8. panta 2- rindkopas
4. rindiņā pēc vārda «kārtība» strīpots komats un
vārds «un» un to vieltā likts semikolons. 21. panta
c punktā pēc vārda «šķira» likts «tos, kuri» , strīpojot «kas». 32. panta 3. rindiņa pec vārda «skola»
strīpots komats; pēdējā rindkopā pēc vārda «līdzīgu» strīpots komiaits. — Tie būtu visi pārlabojumi
šinī likumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem?
Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti. —
Šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — valsts
budžeits 1929./30. saimniecības gadam.
Referents V. Gulbis. Turpinās debates par kārtējo
izdevumu VIII daļu — izglītības ministrija. Vārds
deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Izglītības ministrijas darbības aplokā ieltilpst ari mumiem?

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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su jaunatnes f i zi ,s k ā la u d z i n ā'S a >ņa. <?Ja nu
metam skatu uz tiem apstākļiem, kādi pašreiz valda
mūsu izglītības iestādēs attiecībā uz fizisko audzināšanu, tad jāsaka, ka šie apstākli ir ļoti bēdīgi.
Valsts līdz šim skatās uz fizisko audzināšanu mācības iestādēs, kā uz stipri mazvērtīgu priekšmetu, kā
uz lietu, kurai nav piegriežama nekāda sievišķa vērība. Uzskats, ka valsts ar obligatorisko skolu ievešanu ir uzņēmusies ari atbildību par jaunatnes veselību, pagaidām praktiskā dzīvē mūsu mācības iestādēs netiek realizēts. Mūsu skolās bērni pa lielākai
ī
daļai tiek audzināti un izglītoti gandrīz vien gi garīgā
ziņā, bet rūpēšanās par pilnvērtīgu — tiklab garīgā,
kā fiziskā ziņā — jaunatnes audzināšanu mūsu skolās netiek ievērota. Šis apstāklis taisni tagad ir nevēlams, jo mūsu skolas patreiz apmeklē kara, revolūcijas un pēckara saimnieciskās krizes laikā dzimušie un augušie bērni, kas veselības ziņā atrodas
uz daudz zemāka līmeņa nekā normālā laikā auguši
bērni. Mūsu skolu programas nav piemērotas bērnu
veselības līmenim. Tās ir sastādītas vienpusīgi. Skola dod gandrīz vienīgi garīgo bagāžu, bet fiziskai
audzināšanai turpreitīm (paredzēts niecīgs stundu
skaits.
Kādi nu ir faktiskie apstākli? Ja ņemam pamatskolas, tad tur pirmās 4 klasēs ir tikai 2 stundas, bet,
beidzamās klasēs. 5. un 6., t. i. taisni. Itanī laikmeta,
kad bērniem ir pārejas laikmets, ir. tikai vi e n a vingrošanas stunda. Protama lieta, ka vienā vingrošanas stundā nav iespējams nopietni rūpēties par jauniešu fizisko attīstību.
Stāvoklis nav labāks ari vidusskolās. Ari tur
pirmās 2 klasēs ir 2 vingrošanas stundas, bet 3. un
4. klasē tikai viena stunda. Tā tad atkal stundu skaits
samazināts tur, kur taisni tas būtu vairāk vajadzīgs.
Tālāk, skolotāju institūtos pirmās_2 klases — 2
vingrošanas stundas, bet pēdējās klases — atkal tikai 1 stunda.
Stāvoklis patiesībā ir daudz ļaunāks nekā tas
bija agrākā Krievijā, kur vingrošanas stundu skaits
bija daudz lielāks. Mūsu patreizējais stāvoklis ir
ari nesalīdzināmi ļaunāks par to, kāds valda gandrīz
bez izņēmuma visās Vakareiropas valstīs. Vakareiropā pat nav neviena valsts, kur būtu tik maz
vingrošanas stundu, kā_ pie mums Latvija. Dažas
valstis ir gājušas ļoti (tālu. Ta piemēram Zviedrija,
par kuru mēs pēdējā laikā sevišķi interesējamies, ir
ievedusi gadā 15 brīvdienas, kur skolniekiem jāapmeklē (tikai skolu laukumi, lai nodarbotos ar vingrošanuun sportu. Nu, mūsu apstākļus mes nevaram salīdzināt ar to, kas sasniegts Vakareiropa.
Vēl vairāki: izglītības ministrija tagad ir samazinājusi vingrošanas stundu skaitu par labu militārai
apmācībai skolās. Kopš dažiem gadiem mušu skolas
ievesta militārā apmācība. Pret to nevarētu neko
iebilst, jo tā palīdz saīsināt kara klausības laiku, bet
to taču nevar darīt uz vingrošanas stundu rēķina!.
Pret šo stāvokli ir pacēlušās balsis nevien fiziskas
audzināšanas un sporta organizācijas. Nesen atpakaļ ir notikusi fiziskās audzināšanas darbinieku un
skolotāju konference — jāsaka, ka ta bija pilsonisku
skolotāju konference, un tā savas rezolūcijas irļoti
noteiktā kārtā vērsusies pret to fiziskās audzināšanas vārdzināšanu, kāda itagad notiek bez izņēmuma
visās mācības iestādēs. Domas, kas izteiktas šinī
konferencē, ir vairāk kā iznīcinošas. Tiek kritizēta
mūsu līdzšinējā skolu politika attiecībā uz fizisko
audzināšanu, un šī kritika irļoti barga un ļoti asa. Vardi, kurus ir atraduši fiziskās audzināšanas skolotāji,
jāuzskata par pietiekoši autorativiem šinī ziņa. Ta
pēc, sakarā ar izglītības ministrijas budžetu, ir ja17
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prasa, lai izglītības resora vadība beidzot sāktu rūpēties ari par fiziskās audzināšanas paplašināšanu,
^
mācības iemazākais tās normālu nostādīšanu mūsu
stādēs. Ko tad līdz visas debates un visa kritika, kas
norisinās par jaunatnes morajiīisko pagrimšanu, ja
vienu no visspēcīgākiem līdzekļiem, kā stiprināt un
uzturēt spirgtu mūsu jaunatni, viņas fizisko audzināšanu un sportu mūsu izglītības resora vadība gandrīz pilnīgi ignorē!
(Minimālākā prasība, kas šinī ziņā uzstādāma,
būtu prasība, lai visās mācības iestādēs, visās klases
tiek atjaunota fiziskās audzināšanas mācības pasniegšana mazākais divas stundas nedēļā. Kamēr
tas tā nebūs, mēs nevaram gaidīt, ka mūsu jaunatne
būs spirgta un spēcīga. Ari fiziskās audzināšanas
skolotāju sagatavošana ir nostādīta ļoti slikti. Kursi,
kurus sarīkoja izglītības ministrija, _ir bijuši pārāk
īsi, un viņu skaits ir bijis neliels. Tapec ari mušu mācības iestādēs ir novērojama parādība, ka vingrošanas pasniedzēji nav kvalificēti. Jāsaka, kur gan viņiem būtu iespējams atrast šo nepieciešamo kvalitāVispārējo priekšmetu pasniedzējiem izglītības
ti!
ministrija ir sarīkojusi dažādus kursus, viņa rūpējas
par papildināšanos šinīs priekšmetos, bet fiziskas
audzināšanas ziņā ir darīts ļoti maz kas.
Ir vēl tāda lieta, kā ārzemju komandējumi, kurus dod diezgan pietiekošā skaitā mūsu pedagogiem;
beit fiziskās audzināšanas skolotājiem tie netiek piešķirti. Izglītības resors_ šogad ir atradis pat par iespējamu diviem skolotājiem, kuriem bij pieprasīts
komandējums uz ārzemēm, lai iepazītos ar fiziskas
audzināšanas lietu Dānijā un Vācijā, prasība budžeta
kārtībā noraidīta un sūtīts pie kultūras fonda. Kultūras fonds, kā mēs zinām, sportam un fiziskai audzināšanai neizrāda nekādu labvēlību. No tiem niecīgiem līdzekļiem, ko kultūras fonds piespriedis —
18.000 latu {K. Ulmanis no vietas: «Vai tas vel par
maz!»), kas doti visām Latvijas sporta organizācijām un mācības iestādēm kopa, no šiem līdzekļiem
jākomandē uz ārzemēm vēl ari divi fiziskās audzināšanas skolotāji! Tāda, lūk, ir_ izturēšanas pret
fiziskās audzināšanas mācības spēkiem.
Šogad paiet 10 gadi, kamēr pastāv mūsu mācības iestādes. Ir nodomāts atzīmēt jubileju, sarīkojot
sacīkstes dažādās sporta nozarēs un vingrošanas
svētkus skolniekiem. Interesanti, ka izglītības resors nav atzinis par iespējamu šīm sacīkstēm piešķirt nepieciešamos 3000 latu. Pat jubilejas gadījumam, kas notiek par 10 gadiem reizi, visas Latvijas
skolnieku svētkiem ar sporta sacīkstēm un vingrošanas priekšnesumiem izglītības resora vadītājs neatrod par iespējamu panākt 3000 latu piešķiršanu, bet
griežas pie kultūras fonda, lai tas no tiem 18.000 latu, no kuriem tam jāizsniedz pabalsti bez izņēmuma
visām sporta biedrībām Latvijā, dotu vēl šos 3000
latu!
Tālāk par pašu fiziskās audzināšanas lietas vadību mūsu izglītības resorā. Mums ir viens vienīgs
vadošs spēks šinī ziņā — fiziskās audzināšanas inspektors Cekuls. Visā izglītības resorā nav vairāk
neviena darbinieka, kas varētu pārbaudīt, regulēt
un vadīt fiziskās audzināšanas lietu. Šis viens inspektors, protams, ir kā bez rokām un kājām, un
viņš fiziskās audzināšanas lietā neko ievērojamu un
paliekamu nav varējis sasniegt. L3er daudzkārt Izirdamas vēl balsis, ka ari šis vienīgais fiziskas audzināšanas vadītājs it kā esot lieka persona mūsu izglītības resorā. Tāda ir izturēšanās no valsts puses, no izglītības resora puses fiziskās audzināšanas lieta, _kas
pēdējos gados visās valstīs taisni mācības iestādes
atzīmēta par vienu no svarīgākām nozarēm.
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Šī nelabvēlīgā iziturēšanās izpaužas ari attiecība
pret fiziskās audzināšanas un sporta organizācijām.
Tanī pašā laikā visās lielākas kulturālas valstīs iz" glītlbas resors nodibina sevišķas iestādes, fiziskas
audzināšanas padomes, kurās ieiet sporta organizāciju un fiziskās audzināšanas paidagogu priekšstāvji.
Pie mums Latvijā par to nerūpējas un nedoma. Fiziskās audzināšanas un sporta organizācijas ir pa^ citas
dotas vienīgi sev un saviem līdzekļiem. _ Kamēr
Čekoslovaķija
Somija
un
valstīs, piemēram Vācijā,
valsts atvēl ļoti prāvus līdzekļus privātu sporta_ organizāciju pabalstiem — minētas valstīs šo mērķu
pabalstīšanai izsniedz desmitkārt lielākas sumas nekā mūsu organizācijas saņem no kultūras fonda, —
tikmēr pie mums Latvijā šinī ziņā netiek darīts tikpat kā nekas. Tā iestāde, kurai būtu jārūpējas par
fizisko audzināšanu, izglītības ministrija un izglītības
ministris pats nav darījis absolūti neko. Tas ir jau
pilnīgi neciešams stāvoklis, ka kultūras fondadome
no visiem saviem pabalstiem fiziskās audzināšanas
lieitai piešķir beidzamos gadus tikai 27o! Tas ir niecīgs procents, daudz mazāks neka mušu mazajā kaimiņu valstī Igaunijā, kur pabalstiem no kultūras kapitāla sumām paredzēts desmitreiz tik daudz ka Latvija.
Tā ir, patiesību sakot, sporta un fiziskas audzināšanas
ignorēšana, part nicināšana no mušu izglītības resora
puses, no tās iestādes puses, kurai arvienu vairāk
un vairāk vajadzētu rūpēties par fiziskās audzināšanas materiālo pabalstīšanu. Izglītības ministris bija
pat ierosinājis, lai no tiem 18.000 latiem, ko kultūras
fonds piešķir šai lietai, nekā nepiešķir nevienai organizācijai! Tikai vēlāk šis posltenis atkal tikla atjaunots, un tagad no šiem 18.000 latiem atkal saņem pabalstus divas lielās centrālas sporta organizācijas—
pilsoniskā sporta organizāciju savienība un «Strādnieku Sports un Sargs». Pilsoniska sporta apvienība
ietilpsit 62 sporta biedrlbasar apmēram 10.000 organizētiem sportistiem. «Strādnieku Sports un Sargs»
organizācijā ietilpst 102 viņa nodalās ar_ pāri par
5000 sportistiem. Visām šīm biedrībām jāiztiek no
atvēlētiem 18.000 latiem, un tanī pat laika no šīs
sumas vēl atņem 5000 līdz 6000 latus mācības iestādēm fiziskās audzināšanas lietai tur, kur pats izglītības ministris navjupejies laika, lai izglītības ministrijas budžetā atvēlētu vajadzīgos santīmus fiziskai audzināšanai!

Stāvoklis ir tāds,, ka tambūtu jāpiegriež uzmanība nevien atsevišķām grupām augstajā nama, nevien strādniecības pārstāvjiem, bet visiem_ Saeimas
deputātiem. Pie tam vēl jāaizrāda, ka strādniecība
fiziskai audzināšanai un sportam saņem vismazāk,
tā cieš visvairāk no pabalsta trūkuma. Stāvoklis ir
tāds, ka tam vajadzētu piegriezt savu uzmanību visām grupām šeit Saeima, kuras seko laikmeta garam un kuras saprot to lielo nozīmi, kāda piekrīt audzināšanā sportam un fiziskai attīstībai. Diemžēl,
pie mums līdz pat beidzamam laikam šiem apstākļiem neviens lielāku vērību nav piegriezis un maz
kas ir darīts. Stāvoklis ir pat pasliktinājies. 3 līdz
4 gadus atpakaļ augstais nams atrada par iespējamu
budžeta kārtībā piešķirt zināmus līdzekļus fiziskai
audzināšanai, dažus 1000 latus pilsoniskam sporta
organizācijām, un strādnieku sporta organizācijas
ari saņēma dažus tūkstošus latu, Tagad, beidzamos
2 gados vālsits budžeta nostrīpots beidzamais pabalsts fiziskai audzināšanai. Tie paši 18.000 latu, kas
ir palikusi kultūras fonda rīcībā, ari karājas mata galā, jo izglītības ministris no sākuma gribēja nostrīpot
pēdējo santimu, un tikai ar lielām pūlēm izdevās atjaunot 18.000 latu. (Izglītības ministra E. Ziemeļa
starpsauciens.) Ja izglītības ministris atrod par ie-
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spējamu lepoties ar to, ka viņš Latvijas jaunatnes
fiziskai audzināšanai grib atņemt Itos niecīgos 18.000
latu, tad ir skaidrs, ka šinī ziņā izglītības resoram
nav īstas un pareizas politikas! Šie apstākļi būtu
grozāmi. Tāpēc pie izglītības ministrijas budžeta
uzsklatu par nepieciešamu norādīt uz šiem faktiem,
un aicināt augstā nama frakcijas piegriezt šiem apstākļiem vērību, lai panāktu, kaut taču reiz mūsu
skolas fiziskās audzināšanas ziņā izietu laukā no tā
kļūmīgā stāvokļa, kādā tās pašreiz atrodas.
Tālāk, deputātu kungi, mani jāsaka daži vārdi
par vienu citu jautājumu, kas attiecas uz ārpusskolas izglītības organizācijām mūsu skolās. Par šo
lietu ir jau vairākas reizes runāts no augstā nama
katedras, bet beidzamā gadā nekas šinī ziņā nav
grozīts. Ir, protams, tādas skolas, pat vesela rinda
skolu, kur ārpusskolas organizācijas tiek nostādītas uz vienāda līmeņa, kUr nav nekādas šķirošanas
starp itām, un pret šīm skolām tāpēc nav ceļami nekādi iebildumi. Bet ir tomēr viena o tr a d a ļ a skolu, kur skolas vadība neizturas vienādi pret visām
ārpusskolas organizācijām, kur notiek bērnu politiska vajāšana, kur tos bērnus, klās sastāv strādnieku
ārpusskolas organizācijās, vajā; turpretim tos bērnus, kas sastāv pilsoniskās ārpusskolas organizācijās, dažādi atbalsta, — pat vēl vairāk, skolotāji nodarbojas ar zināmu aģitāciju par labu pilsomiskam
ārpusskolas organizācijām. Šāda rīcība aizskar galvenā kārtā strādnieku bērnu organizāciju, tā sauktos sarkanos pionierus, kas pastāv pie biedrības «Strādnieku Sports un Sargs». Te< stāvoklis
ir tāds, ka tanī pat laikā, kamēr ļotidaudzas skolas
pioneerus vajā. skautos, gluži līdzīga pilsoniska organizācijā, skolniekiem atļauj iestāties; un, es teikšu
-vēl vairāk, viņus pat pamudina uz to un ieteic ito darīt.
Man jau pašā sākumā jāpasaka, kla šīs kritiskas
piezīmes es negribu vērst pret skautu organizāciju
kā tādu. Tiešām, tā ir pilsoniska organizācija, bet
mēs negribam' apkarot to pilsonisko bērnu tiesība_s,
kam ir interese sastāvēt skautu organizācijas. Mes
uzskatām, ka tiem jāatļauj, lai viņi tur darbojas; bet
tanī pašā laikā mums ir tiesībaprasīt, lai strādnieku
bērniem atļautu iestāties līdzīga organizācija ka pilsoņiem, t. i. sarkanos pionieros. Diemžēl, jāsaka, ka
sarkanos pionieros atļauj iestaties tikai viena skolu
daļa; otra skolu daļa to neatļauj un vēršas ar represijām pret sarkaniem pionieriem.
Man te ir fakti ne tikai no Rīgas vien, bet ari no
provinces. Piemēram Valmieras vidusskola atļauts
skolniekiem iestāties pilsoniskās organizācijas, bet
noteikti noliegts iestaties strādnieku organizācijas;
skolniekiem pat draud ar izslēgšanu. Talak man ir
ziņas no Vidzemes pagastiem. Piemēram Dikļos I
pamatskolas pārzinis Millers atļauj iestaties skautos,
bet pionieros neļauj. Skolniekus, kas bijuši pioniera,
viņš vajā un nicina. Dauguļu pamatskolas pārzinis
ir skauitmasters Vēliņš. Tas izslēdzis no skolas kādu
skblnieku, sarkano pionieri tikai par to, ka viņš bijis pionieru organizācija un ka pie viņa atrasta grāmata par vēsturisko materiālismu. Sloka I pamatskolā spiež izstāties no pionieriem; ja to nevar izdarīt, tad liek sliktas atzīmes. Sliktu atzīmju likšana ir
viens no tiem paņēmieniem, ko lieto daudzos gadījumos. Tā ir tāda lieta', kur var attaisnoties, ka skolnieks nav pietiekoši labi zinājis savu priekšmetu;
bet tā tomēr ir lieta, par kuru katrs, kurš skola ir bijis, zinās liecināt; kuram katram skolotajam ir iespējams, ja viņš grib, kādu skolēnu vajāt.
Kurzemē — Liepājā gandriz_ bez uzņēmuma visās pamatskolās ir aizliegts sastāvēt pionieros; tur-
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pretim Liepājā pastāv vairāki skautu pulciņi, un šinīs skautu pulciņos ir me tikai vien atļauts, bet pat
ieteikts iestāties. Ir pat Liepājā skolas, kurās no
vienas puses noliedz sastāvēt pionieros, bet no otras
puses ne tikai pamudina iestāties skautos, bet pat
ar saviem līdzekļiem uztur veselus skautu pulciņus.
Tā piemēram otrā poļu pamatskola uztur kādu skautu pulciņu, dod tam telpas par velti, apkurināšanu un
apgaismošanu. Pret to nevarētu neko iebilst, ja šādu rīcību attiecinātu ari uz pionieriem, kuru skaits
Liepājā divreiz pārsniedz skautu skaitu. Liepājas
technikumā daži skolotāji lieto ļoti nekorektuslīdziekļus pret saviem skolēniem-pionierlem. Ir kāds
skolotājs Aplociņš, kurš stundās atklāti nicina un
lamā pionierus; no viņa mutes ir krituši vārdi.ka
visi pionieri ir «žuļiki» um meļi. Var iedomāties, kāda
tur ir audzināšana, kur skolotājs pielieto tādus lamu
vārdus pret atsevišķiem skolēniem un tām organizācijām, par kurām viņš zin, ka viņi tur sastāv!
Diemžēl, ne tikai šis viens skolotājs ir pielaidis šādus
paņēmienus, bet pat skolas direktors Šneiders dažos gadījumos nav atturējies no šādas rīcības.Liepajas vidusskolās visiem audzēkņiem bez izņēmuma
noliegts iestāties pionieros.
Ja piegriežamies Latgalei, tad Daugavpilī asas
represijas tiek lietotas galvena kārta krievu skolas.
Otrā krievu pamatskolā pielaiž skautos, turpretim pionieros iestāties noliedzLīdzīgs stāvoklis ir treša
pamatskolā, tāpat ceturta Daugavpils krievu pamatskolā. Pat mūsu deputāta Jeļisejeva brālis, skolotājs Jeļisejevs, ir viens no tiem, kas visvairāk
šīs represijas lieto. Pats skautmasters būdams,
viņš turpretim rosīgi aģitē savus skolēnus iestaties
skautos. Redzat, kādas represijas lieto šie skolotāji pret saviem maziem audzēkņiem, kas, būdami
strādnieku bērni, ir iestājušies Daugavpils pionieros! Šos bērnus piespiež izstāties no pionieriem un
pat atklāti pasaka skolēniem, ja viņi «ar godu» neizstāsies no pionieriem, tad pie eksāmeniem viņus nepielaidīs. Redziet, kungi, kādas represijas
lieto pret skolēniem. Ta taču ir varmācība no skolotāju puses pret bērniem, kas ir pilnīgi bezspēcīgi iepretim skolotājiem. Tiešam jābrīnās, ka var pie
mums būt tādi skolotāji!
Rīgā stāvoklis šinī ziņā ir gluži tāds pat, vismaz vienā daļā skolu._ Pirmā, otra un treša vidusskolā ir noliegts iestaties pionieros,. Attiecība uz
pamatskolām man jāsaka, ka 12. pilsētas pamatskola
skolēniem ne tikai noliegts ies_ taties pionieros, bet
pionierus pat nosauc par «liekēžiem», «parazītiem»
un citādiem lamu vārdiem, ta zākājoties par šo
ārpusskolas organizāciju. 24. pilsētas pamatskola
skolotāja Vējiņa, skolas gadam sākoties, ir noteikti
pasacījusi, ka neviens skolēns nedrīkst sastāvēt
pionieros, ka nevienam pionieram skola nav vietas.
Ko tas nozīmē, tosapratīs katrs skolēns. 30pamatskolā pagājušā mācības gada pie kāda skolēna, kas
bija iestājies pionieros, atrasts paziņojums ierasties pionieru apmācība. Tas tūlīt padarīts par
lielu noziegumu, viņam atņemti papīri, atpakaļ vairs
nav izdoti, un skolēnu piespieda izstāties no skolas. 38. pilsētas pamatskolā notiek līdzīgas lietas.
Tur kāda skolotāja nosaukusi biedrību «Strādnieku
Sports un Sargs» par «huligānu biedrību», par «huligānu bandu». Šinī paša laika notiek tādas lietas,
ka, domrakstus rakstot, skautiem atļauj rakstīt ari
par skautismu, un viņi daudzkārt šo tiesību ari izlieto, turpretim_ pionieriem uz_ visstingrāko tas ir
noliegts. Ja kāds to iedrošinās darīt, tad_ viņam
darbu atdod atpakaļ un viņš saņem viszemāko atzīmi. Valsts parauga pamatskola skolēniem ne tikai atļauj iestāties skautos un pionieros nē, bet
17*
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skautiem atļauj ierasties skolā uz mācību stundām
Tāpat visādi atbalsta skolēnu
iestāšanos skautos un pamudina viņus tur iestāties.
(L. Ausēja starpsauciens.) Redziet, tas iespaids, ko tur
izlieto, izrādās stingrāks, kā viena vai otra skolotāja pārliecība, kas pēc jūsu domām ir ļoti kreiss.
Es nemeklēju un nemēģināju jums rādīt, kāds ir
viens vai otrs skolotājs, bet minēju kailus faktus,
kas liecina, kādi apstākļi valda skolās. Tos es minēju ar nolūku, lai radītu nepieciešamību prasīt no
izglītības resora vadības šinī ziņā ievērot vienlīdzību neatkarīgi no tā, kas ir skolnieks, kādā ārpusskolas organizācijā viņš sastāv un kāda politiskā
pārliecība ir skolotājiem, kas strādā vienā vai otrā
skolā. Pilsētā ari cittautībnieku skolās.nav labāki
apstākļi. Piemēram I lietuvju pamatskolā pārzine
Mizmeite ir vairākkārt atklāti lamājusi pionierus,
nosaukusi viņus dažādiem nicinošiem vārdiem —
par «suņu sitējiem» u. t. t. Tiešām jābrīnās, ka
skolās var pastāvēt tādas personas, kas uzdrošinās tā rīkoties
ar skolēniem.
Poļu V pamatskolā ari ir aizliegts skolēniem būt pionieriem, bet
viņiem ieteic iestāties skautos un visādi pamudina
to darīt.
Visi šie fakti rāda, kādas ir skolu un ārpusskolas
organizāciju attiecības.
Stāvoklis ir nenormāls. Mēs esam vairākus gadus par šo stāvokli
runājuši, bet nekas nav labojies.
Ir dažas skolas, kuras uz savu vadītāju ierosinājumu patiešām ir nokārtojušas attiecības ar ārpusskolas organizācijām gluži normālā kārtā, atļaujot skolēniem pēc viņu vecāku ieskatiem un piekrišanas sastāvēt ārpusskolas organizācijās, nelietojot
nekādas represijas pret skolēniem, 'vienalga, lai
viņi būtu kādā ārpusskolas organizācijā būdami.
Ir laba tiesa tādu skolu. Varam tikai apsveikt, ka
šādi apstākļi pastāv vienā mūsu skolu daļā.
Turpretim ir vēl otra daļa skolu, kurās notiek
tie fakti, par kuriem es šodien runāju. Tur ārpusskolas organizācijas tiek šķirotas.
Lai mani nepārprastu un neceltu vēlāk iebildumus nepareizā virzlienā', \es uzsvēršu vēl vienu
lietu. Mēs nerunājam par to, ka ir gadījumi, kad
viens vai otrs skolēns savā mācības gaitā uzrāda
neapmierinošus panākumus, un tāpēc paidagogs viņam ieteic neapmeklēt ārpusskolas organizāciju,
kamēr viņš nevarēs uzrādīt labākas sekmes. Ir
ļoti daudz gadījumu, kur mūsu pionieru organizācija
ir saņēmusi līdzīgus aizrādījumus, kur skolotāji ir
griezušies pie attiecīgā pionieru pulciņa vadītāja,
aizrādīdami, ka tāds vai tāds pioniers, vai pioniere
uzrāda sliktas sekmes mācībās un tāpēc būtu vēlams, lai šis skolēns kādu laiku atrautos no darbības pionieru pulciņā, piegriežot lielāku vērību skolas mācībām. Visos tādos gadījumos mēs esam gādājuši par to, lai šie _ pionieri nodotos vairāk savam
skolas darbam, gribēdami veicināt skolēnu izglītību,
bet nekādā gadījumā neesam gribējuši pretējo, t. i.
ar darbību pionieru pulciņā jaukt darbību skolā.
Tāpēc to mums pārmest nevar. Visos gadījumos,
kur tādi _aizrādījumi no skolotāju puses ir bijuši,
tie ir ievēroti. Tā tad pievestie fakti nezīmējas uz
gadījumiem, kur viens vai otrs skolēns, kas sastāv
mūsu pionieru pulciņos, uzrādītu vājas sekmes mācībās. Tie attiecas uz tādiem gadījumiem,kur skolotāji un skolas vadība bez izņēmuma visiem skolēniem, neskatoties uz to, vai viņš ir pirmais skolēns
savā klasē, vai nē, noliedz sastāvēt pionieru pulciņos, piedraudot ar represijām. Un patiešām tās
sāk lietot, ja skolnieks no pionieru pulciņa neizstājas, sāk likt sliktas atzīmes un citādi lieto represijas, tā ka beidzot ir jāizšķiras vai nu turpināt darbus skolā vai iet projām no sava pulciņa. Ir ari
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bijuši gadījumi, kur noteikti pasacīts, ka nedrīkst
tādus pulciņus apmeklēt.
Šādi gadījumi vispār nav pielaižami, un tāpēc, norādot uz šādiem apstākļiem pie izglītības resora budžeta apspriešanas, no sociāldemokrātiskas
frakcijas puses jāsaka, ka karš pret strādnieku
bērniem ir jāizbeidz. Pionieru un skautu organizācijām jābauda mūsu skolās vienādas tiesības.
Nekādā gadījumā nav pielaižama politiska izrēķināšanās ar maziem nepieaugušiem strādnieku bērniem! (Starpsauciens pa kreisi: «Pareizi!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kurcijam.
A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists):
Runājot par budžetu, jau nācās aizrādīt, ka mušu
iedzīvotāji, darba ļaužu masas apkrautas ar tādu
nodokļu nastu, kas zināmā mērā jau pārsniedz
pielaižamības robežas. Pateicoties tai finansiālai
politikai, kāda ir bijusi līdz šim mūsu pilsonībai,
darba ļaudis Latvijā ir spiesti dzīvot trūkumā un
nabadzībā.
Ieņēmumu augstums, saskaņā ar finansu ministrijas aprēķinu Latvijā, rēķinot uz fizisku personu, ir ļoti zems. Finansu ministrija ir
aprēķinājusi, ka šis ienākums ir no 400 līdz 500 latiem.
Ja ievērojam, ka, saskaņā ar statistiskiem
aprēķiniem, uz katru fizisku personu Latvijā nāk
apmēram 80 latu nodokļa, tad mēs varam iedomāties, kāds ir stāvoklis. Tāpēc tagad, pieejot pie
izglītības ministrijas budžeta, jājautā, kādām jābūt
tām vadošām linijām, vadošām taisnēm, no kurām
jāiziet mūsu izglītības politikai sakarā ar izglītības ministrijas budžetu. Te es gribētu sacīt, ka mums
pirmā kārtā jāievēro darba ļaužu izglītības līmeņa
pacelšana, lai padarītu produktīvāku strādnieku
darbu un lai nodrošinātu strādnieku eksistenci mūsu
valstī. Mūsu labākie kultūras darbinieki jau,no seniem laikiem ir aizrādījuši, ka latviešu tautas kultūras stiprums nepastāv atsevišķās virsotnēs, bet
ka tas pastāv tā saucamā kultūras ekstensivitatē.
Mums patīkami redzēt Skujenieka kunga aizrādījumu statistiskos datos, ka Latvijā nav analfabētu.
Latviešu strādnieku un darba ļaužu stiprums pastāv iekš tam, ka viņi, salīdzinot ar citiem vietējiem strādniekiem un pirmā kārtā krieviem, ir zināmā mērākvalificēti, tā tad, konkurences un darba
spējīgi. Tāpēc šis princips par izglītības līmeņa
pacelšanu jāizceļ kā viens no pirmajiem.
Otrkārt, ievērojot augšā minēto stāvokli, mums
jāatmet izglītības ministrijas budžetā viss tas, kas
ir izšķērdīgs un kas tiek izlietots mērķiem, kuri neceļ darba ļaužu, mūsu_ iedzīvotāju darba produktivitāti. Viss tas bez žēlastības jāatmet un budžetā
jāstrīpo.
Ja ieskatāmies izglītības ministrijas budžetā,
tad mums jākonstatē, ka ne viena, ne otra no šīm
prasībām šī gada izglītības ministrijas budžetā nav
un netiek ievērota.
Salīdzinot izglītības ministrijas budžetu piemēram ar kara ministrijas budžetu,
mums jākonstatē, ka tas ir samērā niecīgs. Izglītības ministrijas budžets par pēdējiem gadiem ir
bijis šāds: 1927./28. budžeta gadā — 17.186.091
lats,
1928./29. budžeta gadā — 17.903.771 lats,
1929./30., t. i. šogad -- 18.184.236 lati. Pamatskolu
izdevumi tam paša laika bijuši sekojošie: 1927./28.
budžeta gadā — 7.539.398 lati, 1928./29. gadā —
8.009.938 lati, šogad — 8.111.269 lati. Mēs redzam,
ka šie skaitļi, kas rada, cik naudas izdots no valsts
kases pamatskolām, neizrāda tendenci pieaugt.
Ja salīdzinām šos skaitļus ar tām sumām, kas
izdotas par mušu augstskolu, _ tad jākonstatē, ka
augstskolai izdots drusku mazāk kā puse no visa
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Pabalsti trūcīgiem skolniekiem izsniegti šādi:
1927./28. gadā — 212.195 lati, 1928./29. — 200.000
latu un šogad — 1929./30. —. 210.000 latu. Mēs redzam, ka pabalstu suma trūcīgiem skolniekiem par
šiem gadiem neuzrāda tendenci pieaugt; tā paliek uz vietas. Tāpat tas ir ari šogad, kur mums
ir neražas un plūdu gads, kur trūkums skolnieku
starpa un vispār darba ļaužu masās ir daudz lielāks neka citos gados. Tāpat ir samazināti izdevumi skolu remontiem un skolu jaunbūvēm.
Konstatējot to visu, jājautā, ko tas nozīmē. Te
bez šaubam _ jāatbild, ka tas nozīmē, ka pie mums
Latvija pastāv noteikta tendence ierobežot tautas izglītību. Mūsu tautas izglītības pamatā ir likta pirmskola un sešgadīga pamatskola. Šī sešgadīgā pamatskola vel nebūt nav realizēta. Saprotama lieta, nav
ilgs tas laiks, kādu šī sešgadīgāpamatskola ir pastāvējusi, bet skaidrs ir ari tas, ja nepieaug budžets mūsu
pamatskolām, ja izdevumi pamatskolām netiek paaugstināti, tad pilsonība, un pirmām kārtām tagadēja koalīcija, pat nedomā šo sešgadīgo pamatskolu
izveidot talak; jo, ja mēs nedodam līdzekļus, ir
skaidrs, ka visi skaistie vārdi atkrīt un ka iespējamības izveidot šo sešgadīgo pamatskolu nav un
ari _ nebus_ nākošā gadā. Mums te jākonstatē, ka
tāda kārta sešgadīga pamatskola kā mūsu tautas
izglītības pamats ir nopietni apdraudēta.
Sakarā ar izglītības ministrijas budžetu jārunā
ari par to garu, kāds valda mūsu skolās. Pie mums
i publikai paidagogi sūdzas par to, ka izglītības līmenis pēckara skolā Latvijā esot zems, ka skolēni strādājot nesekmīgi, neapmierinoši; tomēr, lai
uzlabotu izglītības līmeni, noteikti soļi paidagoģiskā ziņa un audzināšanas ziņā nav mūsu skolās
sperti un nav uzrādāmi. Konservatīvā Anglija, kura
seko savam tradīcijām, ir tomēr atradusi par vajadzīgu revidēt savu skolu sistēmu, ir griezusies
pat pie Amerikas skolas, lai aiztapinātu no turienes jaunas metodes, kas izceltu skolnieku pašdarbību, kas ieinteresētu pašus skolniekus savā darbā,
lai tā rastu ierosmi un lai padarītu darbu sekmīgāku. Pie mums mēs redzam kaut ko pretēju. Zināma daļa mūsu skolotāju un viņu prese nebeidz pat
loti nopriecāties par to, ka, lūk, nu visiem tiem
reformu mēģinājumiem mūsu skolā būšot drīz gals,
ka beigšoties visi mēģinājumi un hospitēšanas. Tā
skatās uz paidagoģijas un uz audzināšanas reformu
mūsu skolās dala mūsu skolotāju. Nesamērīgs, nelietderīgs mācības vielas iedalījums vājina mūsu
jaunatni, vājina tautas veselību un sagandē mūsu

tautas atziņas slāpstošo garu.

Garīgā un laicīgā

policija pēdējos gados arvienu noteiktāki iespiežas
mūsu skolā un mēģina tur nostiprināties vēl labāki
nekā tas bija vecos cara laikos.
Latgalē, kur katoļticīgie skolēni ir pārsvarā,

augstākās skolās un institūtos, ari vidusskolās ievesta pat obligatoriskā bikts. Šī bikts notiek tādā
kārtā: vispirms skolnieks dabū tā saucamo zilo talonu. Ar šo talonu viņam jāgriežas pie mācītāja
un tur jādabū baltais talons, kas tad ari jāuzrāda
savam audzinātājam. Šis baltais talons ir pierādījums tam, ka bikts tiešām ir notikusi. Ja mēs tādā
pašā garā iesim tālāk, tad varam noslīdēt līdz viduslaikiem, līdz tiem apstākļiem, kad mūks Tecels
ar labu sirdsapziņu varēja sacīt: «Wenn das Geld
im Kasten klingt, die Seele gleich in den Himmel
springt». To mēs varam sagaidīt Latgales apstākļos.
Breikša kungs budžeta komisija stāstīja, ka
Ludzas vidusskolā dažādu tautību un dažādu ticību
skolniekus spiež skaitīt rītos lūgšanas un kopēji mesties ceļos. Breikša kungs par to budžeta komisijā
bija ļoti uztraucies, atzinis to par nepielaižamu parā-
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dību. Bet tomēr ne Breikša kungs, ne viņa frakcija nekādas konsekvences šinī jautājumā nav vilkuši. Latgales vidusskolās, skolotāju institūtā no
bibliotēkām izsviež visas progresīvākās grāmatas,
neskatoties uz to, ka tās ir zinātniska satura. Mūsu
progresīvākos rakstniekus, ne tikai tā saucamos kreisos, bet vienkārši ari pilsoniskos rakstniekus Latgales skolas un bibliotēkās noliedz, viņu grāmatas
izsviež no skolām. Mums ir labā atmiņā, ka ari Zemgalē un Kurzemē kāds inspektors nav atradis labāku darbu, kā izmest no skolām jaunākās paaudzes rakstnieku ģīmetnes. Latgales mācītāji noiet
pat tik tālu, ka viņiem liekas, ka jāatjauno viduslaiku apstākļi, kad zinātne bija tikai teoloģijas kalpone. Kāds no šiem kungiem paidagoģiskā padomē
Rēzeknē prasījis, lai mūsu skolās dabas zinības pasniedzot tādā garā, kādu prasot Latgales garīdzniecība.
Nav brīnums, ka tādos apstākļos mūsu skolās
no jauna atzeļ fiziskās iespaidošanas metodes. Likās, ka šie paņēmieni ir jau pārdzīvoti. Ari pagātnē
liela daļa mūsu izglītoto paidagogu šīs metodes neatzina, noliedza.
Turpretim pagājušā gadā ir
konstatēti vairāki gadījumi, kur lietoti fiziskās iespaidošanas paņēmieni.
Visiem ir atmiņā gadījums ar skolotāju Tīģeri.
Ja jautājam, vai izglītītības ministrija ir spērusi kādus stingrus soļus šīs
parādības novēršanai, tad jāatbild, ka viņa to nav
darījusi.
Jākonstatē ari, ka daļa mūsu skolotāju
zināmā mērā pat piekrīt šādai audzināšanas metodei. Viņi domā, ka pļauka īstā vietā varot noderēt audzināšanas metodē. Protams, to var atzīt
tikai par anachronismu visā audzināšanas lietā, un
labu slavu tas nevar radīt ari mūsu audzinātājiem,
skolotājiem un skolu vadītājiem. Tad lai nebrīnās,
ka nāk priekšā gadījumi, kur tādā kārtā iespaidoti
skolēni beidz ar pašnāvību, kā tas ir bijis Tirzas
skolā. Saprotama lieta, sacīs, ka tur tie pamati dziļāki meklējami. Tās parādības nav tikai mūsu skolā
dibinātas. No otras puses skaidrs, ka ari skolai _ ar
visiem spēkiem jācenšas ļaunās parādības novērst
un audzināt mūsu jauno paaudzi. Turpretim mūsu
tagadējā skolā to neredzam.
Pēdējā laikā daudz ir runāts par komunisma ieviešanos mūsu skolā. Pēc izglītības ministrijas
datiem un ari pēc tā pārskata, ko saņemam izglītības komisijā, šīs ziņas, bez šaubām, ir pārspīlētas un izpūstas. No otras puses neviens vārds
nav runāts, ka mūsu skolās ir nodibinājies fašisms
un daudzās vietās jau savus augļus paradījis. Es
te gribētu minēt kādu gadījumu Latgales skola, kur
kāds skolēns referātā par Latvijas apstākļiem izteicies, ka 1905. gads un visa šī 1905. gada revolucionārā kustība neesot nekas cits, ka viena liela muļķība.
Ja gribētu konsekventi šodomu turpināt, tad varētu nākt pie vienkārša slēdziena, ka
viss tas, ko darījusi savā attīstībā ari latviešu pilsonība un ko darījuši darba ļaudis Latvijas revolucionārā kustībā, pēc šo fašistu domam nav nekas
cits, kā viena liela muļķība. Un šī uzskata piekritēji mūsu skolās tiek balstīti par viņiern mes neru^
pedeja gada ir
nājam. Policija, politiskā pārvalde
gājusi pat tik tālu, kā tas ir noticis 4. Rīgas vidusskolā, kur viņa atradusi, tāpat ka vecos cara laikosL kā iespaidot skolu, paidagoģisko _ padomi, ka
izslēgt skolniekus no skolas. Man te jākonstatē, ka
tādas prasības ir pavisam nesaskaņa ar musu_ likumiem. Un jābrīnās ari, ka mūsu skolas vadība,
kurai vajadzētu pārzināt savu resoru, ir pielaidusi
tādu iejaukšanos savās kompetencēs no cita resora
puses. Viņa nav pat atradusipar vajadzīgu protestēt pret tādu iejaukšanosskolā. Kādu iespaidu var
atstāt uz visu skolas dzīvi šāda politiskas parval-
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des un policijas iejaukšanās skola, tas nav grūti tēlojams. Ar revolveriem rokā vajādami slolenusl
un atsevišķos gadījumos vajādami ari skolotājus,
policisti ir ielauzušies kā Rēzeknes skolotāju institūtā, tā Aizputes vidusskola un ari Liepāja. Tādi
apstākli Latvijā atgādina visdrūmākos carisma laikus izglītības resorā. Mums vel_ ir atmiņa laiks,
kad par izglītības ministri Krievija tika iecelts galvenais cietumu inspektors, un mums ir zināma ta
politika, kādu ievadīja šis galvenais cietumu inspektors kā izglītības ministris Krievijas skolas.
Bet toreiz bija citi apstākļi, un tagad mes dzīvojam
citos apstākļos.
Kas notiek sakarā ar arestiem un iejaukšanos
to var tēlot sekojošie gadījumi. Aizpute
kāda skolniece paņemta skolā uz vietas un aizvesta
uz vietējo politisko pārvaldi vai cietumu. Kad vecāki vakarā nogājuši izzināt, kas noticis, tad viņi
dzirdējuši tikai briesmīgu kliedzienu. Saprotama
lieta, uztraukti viņi gribējuši redzēt savu bērnu, bet
policija kategoriski atsacījusies tos pielaist. Nu,
^ sevi
iedomājaties šo tēvu un māti, iedomājaties paši
tēva vai mātes situācijā, tad jūs sapratīsat, kādu
sarūgtinājumu tas var radīt katrā cilvēkā. Pēc manām domām nemaz nevajaga būt sevišķi kreisi noskatņotam pilsonim; kuram katram pilsonim tāda rīcībai

skolās,

skolā, tāda rīcība ar viņa bērniem var iedvest tikai
sarūgtinājumu un naidu pret to. Otrs gadījums ir
ar Rūjienas skolnieci Lauru Bērziņu, 15 gadus vecu,
kas notiesāta par komunistu proklamāciju izplatīšanu uz 3 gadiem cietoksnī, bet tā kā mazgadīgiem cietokšņa sodu nepiemēro, tad viņa ievietota
Ropažu mazgadīgo noziedznieku patversmē. Jājautā, kas tad ir šī Ropažu mazgadīgo noziedznieku
patversme. Es gribētu atbildēt ar šīs iestādes pārziņa .vārdiem. Kad izglītības komisija bija izbraukusi šo iestādi apskatīt, tad šīs iestādes pārzinis sarunā izteicās: «Jākonstatē, ka pie mums
gandrīz 100% no šeit saturamām mazgadīgām noziedzniecēm ir prostituetās.» Vēl es gribu aizrādīt,
ka šai iestādē var nokļūt ne tikai uz tiesas lēmuma
pamata, bet ari uz izmeklēšanas tiesneša rīkojumu.
Godātie deputāti! Vai tad nevar būt gadījumi, kur
uz aizdomu pamata pirms nozieguma pierādīšanas
var iekļūt šai iestādē mūsu vēl nepieaugušie bērniskolnieki? Ja tas tā, tad tas tikai liecina par tiem
nekultureliem apstākļiem, kādos mes dzīvojam.
(6-, Reinharaa starpsauciens: «Kas tad ir vainīgs?»)
Tas liecina par to, ka mūsu skola ar līdzšinējo vadību ir novesta līdz zināmai nejēdzībai. Tālāk
vairs nevar iet. Nav jābrīnās, ka tad nāk priekšā
tādi gadījumi, kas liecina par mūsu skolu jaunatnes
izvirtību, netiklību, par ko mēs runājām sakarā ar
pazīstamās Irmas Bračs atklājumiem presē.
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kas ar
Bet paejot garām mušu vidusskolām^
pēdējos
gados
savu vispārējo izglītību ir radījušas
paejot
garam
arodbezdarbnieku,
inteliģento
daudz
skolām, jāsaka, ka izcilu vietu budžeta ieņem augst-

skola. Ir daudzas mazas tautiņas, kam augstskolas
nesen atpakaļ vēl nebija un nav ari tagad, vai ir
tikai atsevišķi institūti, vai atsevišķas nodaļas. Attiecībā uz Latviju varētu cilāt jautājumu par to,
vai latvju tautai un valstij vajadzīga_ universitāte

vai nē. Es te tomēr gribētu attīstīt talak Kronvalda
uzskatus par tautas augstskolas, par tautas universitātes nepieciešamību Latvijas apstākļos; bet ari
šai gadījumā mums būtu jāprasa, lai šī augstāka
skola tiešām atbilstu mūsu zemes prasībām un vajadzībām, lai šī augstākā skola neatgādinātu un neatkārtotu tikai to universitātes veida sastingumu,

kādu mēs vērojam nesena pagatneNodibinot savu
augstskolu, mumsbija lielas iespējamības izveidot
to tā, ka tā patiešām atbilstu mušu tautas prasībām;
mēs to tomēr neesam izdarījuši, mes esam, ka _ visās vecās augstskolās un universitātes, apkrāvušies ar teoloģisko fakultati,_ kas seko savai reakcijai un mūsu tautai, pirmā kārta darba, ļaudim,
nevajadzīgām scholastiskām zināšanām ka senāk.
Mūsu tauta nav prasījusi tādas scholastiskas zināšanas. (Starpsauciens.) Pasekojiet tautu kultūrām,
— nepavisam tādas scholastikas viņas tagad neprasa. Mūsu filozofi, ja par tādiem var runāt augstskolā, pa līdakai daļai, diemžēl, ir gatavi teozofi;
viņi pa lielākai daļai nodarbojasar to, lai pieradītu,
ka pozitīva zinātne nav iespējama. Es te negribu minēt visus; gribu tikai minēt profesoru Dales kungu un viņa, gribētos teikt, murgojumu par
astrālo stāvokli un ka tanī var iekļūt, viņa lielo
cenšanos pierādīt... (starpsauciens) — palasait
viņa darbu par Avenariusa analizi, ko ir izdevusi
pat, ja nemaldos, universitātes padome. (L. Ausēja
Bet ar padomes līdzekļiem! Lai
starpsauciens.)
būtu kāds būdams viedoklis attiecībā_ uz pozitīvo
zinātni, mums tomēr katram būs jāatzīst, ka latvju
tautai kā jaunai un darbīgai tautai tomēr tuvāk
stāv šī pozitīvā zinātne un viņas metodes neka šie
murgojumi par astrālo stāvokli, nekā šī teozofija,
kurai nebūtu vietas pat teoloģijas fakultātē. Un
mums ir teologi, kas šinī ziņā ir nostājušies pa
kreisi no tādas filozofijas. Tas rāda, kādā stāvokli
grib ievadīt mūsu augstskolu.
Strādniecībai, strādnieku šķirai mē_ ģinājums
nodibināt šādu «zinātni» mūsu universitāte, saprotama lieta, ir jānoraida.
L oiti zīmīgs šinī ziņā bija godājamā profesora

Baloža aizrādījums uz marksismu. Es nebūt negribu apšaubīt profesora kunga autoritāti un eiropejisko vārdu. Bieit viņš pats šeit aizrādīja, ka
viņš esot tas viskreisākais mūsu universitātē. Ja
Mūsu skolu vadība pagājušā gadā nav gribējusi nu šis kreisākais mūsu universitātē var pielaist no
un nav spējusi spert kādus nopietnus soļus šo apšīs katedras tādu lapsus, ka marksisms esot tikai
stākļu novēršanai, bet vairāk ir nodarbojusies, izsabrukuma teorija, tad varam iedomāties, kā citi
rēķinoties ar atsevišķiem skolotājiem un inspektoviņa kolēģi skatās uz šo jautājumu. Protama lieta,
riem. Tā^ pagājušā gadā vairāk inspektori atcelti
no
šīs katedras .nav ko runāt par marksismu. Es
ka nevēlami; viņu vietās ielikti citi, 2 no tiem
negribu pierādīt, vai šī teorija ir pareiza, vai nepaZemgale.
reiza, bet gribu tikai sacīt, ka katram ir zināms,
Tālāk ierosināts slēgt Jelgavas paldagoģiskci ka marksisms ir dialektiska teorija, un iesi domāju,
institūtu. Kaut kādu lietderību slēgšanai nevar
ka jaunuzbūves elementu viņā ir vismaz ne mazāk
atrast. Nav vērojama noteikta politika un sistēma , kā godājamā profesora grāmatā par tā saucamo
kas radītu drošību un labākas izredzes, ka izglītī«Zukunftsstaat'u».
bas resors nākotnē darbosies citādi.
Izglītības komisijā docents Gulbja kungs izteiJākonstatē, ka arodskolām budžets tiešām ii ca savu viedokli par to, kā pacelt augstskolas Kpieaudzis,_bet, ievērojot arodskolu svarīgumu, mum;; meni. Viņš Mca, ka augstskolu vajagot padarīt
turpmāk jāprasa, lai arodskolas tiktu vairāk pieskapar pieejamu tikai tiem, kas materiāli tik labi noņotas mušu dzīvei, kā lauku, tā ari pilsētu prasīstādīti, ka viņi var bez pārtraukumiem un kavēbām.
kļiem nodoties zinātnei. Pareizi, zinātniskā puse ir
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jāpaceļ, un par to es negribu šaubīties. Šaubas rada tikai tas, ļ ka mūsu augstskolu grib nostādīt
tā, it kā tauta bultu priekš augstskolas, un nevis
augstskola priekš tautas. Liekas, ka pareizāki būtu
prasīt, lai augstskolu nostādītu tā . kā tas iespējams
mūsu tautas apstākļos.
Ja ieskatās pašā augstskolas dzīvē, tad nevar
teikt, ka profesūra, kas tā prasa izglītības limeņa
pacelšanu, būtu bez vainas. Še jau konstatēja, ka
mūsu augstskola nav paspējusi nodibināt patt tik
svarīgas profesūras katedras, kā krievu valodas
un literatūras, pat latviešu valodas katedru, nemaz
nerunājot par marksismu, par kuru te ieminējās
iepriekšējie runātāji. Tāpēc mēs prasām, lai turpmāk censtos augstskolā izveidot zinātnes garu.
Ari saimnieciskā ziņā jāsper visi soļi, lai vismaz
tie darba ļaudis, kas neapšaubāmi uzrāda spējas,
universitātē varētu iegūt augstāku izglītību. Līdz
šim mūsu augstskola daudzkārt ir parādījusi sevi tikai no negatīvās puses. Viņa ir parādījusi neiecietību pret kreisiem studentiem, pret progresīviem
studentiem, un ir sekmējusi korporācijas. Kādu
garu korporācijas ar savām metodēm un paņēmieniem rada jaunatnes dzīvē, par to, kungi, es šieOt
vairāk negribu runāt. Gribu tikai konstatēt, ka
iespaids ir liels. Šis negatīvais iespaids neierobežojas ar augstskolas jaunatni vien, (bet Izplatās ari
uz vidusskolām, ko varēja konstatēt sakara ar jau
minētiem apstākļiem Irmas Bračs lieta. Progresīvos studentus soda, regulē, izslēdz u. f. t. Uzkrītoši liels ir pašnāvnieku skaits, kas rekrutejas no
mūsu universitātes audzēkņiem. Protams, tam ir
ari citi iemesli, kas nav konstatējami pašā augstskola,
bet ari augsskolai un tai sistēmai, kas nur valda un
kas ir sevišķi pastiprināta pēdējos gados, piekrīt
zināma atbildība.
Paejot garām bez Idefliem iebildumiem, mūsu
gribat negribot jāpakavējas
konservatorijai, man
pie mākslas akadēmijas. Šī iestāde rada stipras šaubas un aizdomas par savu lietderību Latvijas apstākļos. Es domāju, ka neviens_ neapgalvos, ka es
personīgi nebūtu mākslas piekritējs, bet attiecība uz
mūsu mākslas akadēmiju man gribētos pārfrāzēt
pazīstamos Aristoteļa vārdus: «Amicus artis, sed
Liekas, ka patiesība šinī gamaior veritatis».
dījumā nav noklusējama ne šai augstajā nama, ne
ārpus tā. Mākslas akadēmija sava darbības laika
no 1921. gada līdz 1928. gadam ir kmaksajusi valstij ne vairāk ne mazāk kā 1.233.002 latus un ir
izlaidusi 20 audzēkņus- Ta tad katrs audzeklnis_ ir
izmaksājis līdz šim 140.811 latusŠieskaitļi ir tādi,

sesijas

16. sēde

1929. gada

7.

maija.

526

sliniecisko darbu un savām mākslinieciskam idejām,
bet saimnieciski. Tādā kārtā tā noteic mušu mākslas līmeni, un šis mākslas līmenis ir tāds, ka pec
mūsu pašu mākslinieku un speciālistu konstatējuma
neuzrāda progresīvas tendences. Viņš iezīme pēckara apstākļus un, salīdzinot pat ar dažiem gadiem
atpakaļ, zināmu atplūdumu (un zināmu panīkumu.
Pati mūsu mākslas akadēmija uzrada epigonismu,
sekošanu mūsu nesenajiem meistariem, ka Purvitim
un citiem, t. i. neuzrāda neko jaunu, neko tādu, ko
prasa tagadējie apstākļi. Katra lieta par visam lie-

tām ir savā laikā.
Sociāldemokrātiskā presē ir bijis aizrādījums,
ka nevajadzētu mākslas akadēmiju aizskart, jo kas
tad būšot: līdzekļus, ko atņemšot mākslas akadēmijai, tik un tā buržuji paņemšot un izlietošot lopkopībai, cūkkopībai un citiem saviem veikaliem.
Man jāsaka, ka tā mēs nevaram nostāties. Ja mes
neatzīstam par lietderīgiem tos plašos līdzekļus, ko
sniedz mākslas akadēmijai, tad taču mums ir citi
posteņi izglītības ministrijas budžeta, kuriem _ varētu
pielikt, piemēram postenis pabalstiem trūcīgiem
bērniem, kas šinī posta gada ir nesamērīgi zems. Nav
ari atzīstams aizrādījums, ka katrs, kas uzstājas pret
mākslas akadēmiju, _ runa vai nu cūkkopības vai
sava vēdera intereses. Es nezinu, vai šis no sociāldemokrātu aprindām nākošais rakstītājs ir domājis tik daudz par cūkkopību, bet skaidrs ir tas,
ka sava vēdera intereses viņš šinī gadījuma nav
aizmirsis. Pret mākslas akadēmiju neieinteres_etas
personas protestē pat no neseno viņas audzēkņu
aprindām, nemaz nerunājot par citiem neatkarīgiem
māksliniekiem. Tas ir ļoti dabīgi, jo mākslas_ akadēmija mav sagatavojusi savus audzēkņus ta, lai
tie varētu kā mākslinieki saimnieciski eksistēt vismaz Latvijas apstākļos. Mūsu tauta ir citas prasības. Ir prasība pēc mākslas amatniecības un citam
nozarēm, kurās mums nav sagatavotu speķu. Kāds
visiem pazīstams mākslinieks, ne no kreisa spārna,
Dombrovskis (sauciens pa labi: «Kas tas ir_ par
mākslinieku?)»), aizrāda, ka tāda stāvoklī, kāda tagad atrodas mūsu mākslas akadēmija, viņas mākslas kulturālā nozīme līdzinās nullei-_ Talak aizrāda ka ir nopietna prasība pec augstakas_ mākslas
amatniecības skolas. Ja to saka paši mākslinieki
par šo iestādi, ko tad lai saka tie,_ kam mākslinieciskā ziņā no šīs iestādes nav nekāda labuma, tikai
par
Jāmaksā nodokļi, ko pat finansu zinātnieki atzīst
uzturēšanai.
Piliestādes
augstiem
šīs
nesamērīgi,
mes
nīgi maldīgs un smieklīgs ir viedoklis: _ ja
uztad
nevarēsim
neuzturēsim mākslas akadēmiju,
sevi
pielīdzināsim
valsts,
tad
patstāvīga
stāties kā
kādai bijušās Krievijas provincei. Pielīdzināties
akaKrievijas provincei mēs varēsim ari ar visu
tikai
veida
mums
pašreizēja
dēmiju. Akadēmija
Panāuzkrauj liekas nastas, bet neuzrāda pozitīvus
līdzināties
kumus, un tā tad mēs ari ar viņu varēsim

kas liek mums padomait. Katra ziņa par sevišķu
taupību un lietderību attiecība uz mušu mākslas
akadēmiju runāt nenākas. Un mes taču aizstāvam
tēzi, ka nevajaga neko lieku, neko izšķērdībai, tikai
produktīvām vajadzībām. Tomēr par mākslas akadēmijas nelietderību mušu apstākļos nav Jārunā. Tad, kādai provincei.
kad pirms 8 gadiem šī iestāde nodibinājās, dažos
Beidzot — tā saucamā ārpusskolas izglītība.
māksliniekos pastāvēja noteikta _domav ka Latvijas
pastāvēšanas pirmos gados
apstākli nav piemēroti tādai macības_ iestādei, ka Sevišķi mūsu valsts
bet ari no laba, ka
spārna,
ne tikai no kreisa
tāda varēja gan pastāvēt Krievija, ka lielā valstī.
nogrupējumos
Saeimas
tā
Sapulces,
Satversmes
Te blakus jākonstatē, ka daudzas citas mazākas un
_
par ārpusskolas _izglitibu. ; l i_ a
kūlturelākās valstīs neka Latvija tādas mācības bija dzīva interese
tiesām
piemēri.
Un
pievesti Dānijas rezultāti un
iestādes nav. Starp citu jāsaka, ka izdevumi, ko
jākonstatē, ka pēckara apstākļos ārpusskolas iz(es
nolūkam
līdzīgam
valsts
izdod
mūsu kaimiņu
glītības
laukam ir plaša un varētu but svētīga norunāju par Igauniju), ir desmitreiz mazakipar tiem
tagadējā budžeta mes redzam, ka
izdevumiem, kādus esam paredzējuši sava budžeta zīme. Turpretim
gandrīz likvidēts. Saskaņa ar tagašinī neražas un plūdu gada _ mākslas akadēmijai. šis postenis ir
dējās koalicijas stāvokli mes redzam, ka ir pieskarti
Stāvoklis pie mums ir nodibinājies tāds, ka mākslas
t
pabalsti minoritātēm, minoritatu teātriem u. t
akadēmija kā organizācija ir ieņēmusi zināmu privi50UU
piešķirti
tikai
izglītībai
ārpusskolas
leģētu stāvokli mūsu mākslas dzīve ne ar savu māk- bet latviešu
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latu. Tas, saprotama lieta, nevienu nevar apmierināt un ari nespēj dot neko pozitīvu.
Ja galu galā paskaitāmies uz vislielāko posteni
mūsu ārpusskolas izglītībā, mūsu nacionālo operu,
tad jāsaka, ka ari šie izdevumi ir lielākā mērā piešķirti minoritātēm,. Nav (taču nekāda noslēpums,
ka mūsu nacionālā opera nav tāda, kas veidotu mūsu nacionālo mākslu. (Starpsauciens pa labi: «Vai
Jūs esat nacionālists?») Es konstatēju to, kas ir.
Pēdējos gados līdzdalību operas līdzekļu izmantošana ņem tieši šo dažādo tautību mantīgā pilsonība.
Šis jautājumskoalīciju ir novedis pat līdz asumiem.
Ta «Latvis» kādā no saviem numuriem prātoja, ka
nevajagoit novest to lietu kabinetā līdz neērtībām.
Krizi tas nevarēšot radīt, bet neērtības gan. Viņš
rakstīja:, ka sievišķi neērti un nepatīkami esot tas,
ka visam cauri spīdot sieviešu intrigas. (Starpsaucieni: «Ir, ir!») Melngaiļa kungs, ikas pazīstams ar
savu robusto un tautisko valodu, tad ari vienkārši
pateica, ka mījsu nacionālā operā pagājušā gadā
esot vald. ījusi «lindraku» politika. Lūk, uz šo iestādi,
kur valda šādas intrigas, šādas neērt.Pas un šeit atzīmētā politika, mums jāskatās ar šaubām un 'ne tikai
saimnieciskā ziņā, bet ari mākslinieciskā ziņā, jo,
kā to konstatē izglītības ministrija un viņas oficiāli
ieceltā kbmisija. ari mākslinieciskā ziņā nacionālā
opera pagājušā gadā panākumus neuzrāda. Viņas
darbība, pēc šīs komisijas atsauksmes, liecina par
nevīžību, paviršību un rāda. ka apmeklētāju skaits
ir stipri sašļucis, rāda, ka jaunas operas nav iestudētas, rāda, ka spējīgi dziedoņi nav angažēti, rāda,
ka šī iestāde nav izpildījusi to, ko no viņas varēja
sagaidīt. Tāpēc jāsaka, ka te, runājot par šis iestādes budžetu, jākonstatē, ka šis budžets ir nopietni
revidējams, revidējams aiz tiem iemesliem, uz kādiem es šeit aizrādīju. Drusku labāks ir mūsu nacionālā teātra stāvoklis. Te es gribētu minēt mūsu
pazīstamā dzejnieka Skalbes vārdus. Skalbe kādā
rielizē izteicās, ka neviens latvju rakstnieks nevarot
sarakstīt tik sliktu darbu, ka to nevarētu izrādīt
mūsu nacionālā teātrī.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Deputāt
Kurcij, kārtības rullī paredzētais runas laiks izbeidzasA. Kurcijs-Kuršinsklis: Es lūdzu atļaut man ru«Lai
nāt vēl kādas 5 vai 10 minūtes. (Saucieni:
runā!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vai augstajam namam nebūtu iebildumu pret deputāta Kurcija runas
laika pagarināšanu par 10 minūtēm? Iebildumu nav.
Lūdzu turpināt runu. (Sauciens no vietas: «Viņam
pašam grūti!»)
A. Kurcijs-'Kuršinskis (turpina): Tomēr mūsu
nacionālam teātrim ir sava publika, ir savi apmeklētāji, un tāpēc viņš ari zināmā mērā attaisno tos
viņam izsniegtos pabalstus, pie kam šī pabalstu suma neuzrāda, tendenci pieaugt, kā tas ir citās iestādēs,, kā tas ir nacionālā operā.
Sakarā ar izglītības ministrijas budžetu jāmin
ari sumas, ko izsniedz
izglītības nolūkiem kultūras fonds;
patiesībā kultūras fonds budžetā neietilpst, bet loģiska sakarība ar šiem jautājumiemtam
ir. Ja apskatām šīs kultūras fonda sumas, tad mums
pirmā kārtā jākonstatē, ka tās ir Stipri mazinājušas, pateicoties tām pārgrozībām, kas ir notikušas
attiecībā uz iekasējamām sumām. Mums te jākonstatē, ka kultūras fonds pa visiem šiem gadiem,
izdodams diezgan prāvas sumas, tomēr savā darbībā neuzrāda nekādas nopietnas tendences, nekādu
noteiktu virzienu
Jādomā, ka lielākām sumām no
^
kultūras fonda būtu
jānāk par labu taisni mūsu ne-
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mantīgiem iedzīvotājiem um strādnieku orgnizacijarra. (G. Reinharda
starpsauciens.)
Reinharda
kungs, tā vis nav. Tanī pārskatā, ko kultūras fonds
ir izdevis sakarā ar valsts 10 gadu jubileju, redzams,
ka strādnieku vajadzībām, viņu organizācijām; no
kultūras fonda piešķirti tikai 6,2% no visas kopsumas. Kā nu ari mēs negribētu strādnieku un darba
ļaužu prasības novērtēt, tomēr kaltram ir skaidrs,
ka šis procepts ir pārāk niecīgs un nesamērīgs. (G.
Reinharda starpsauciens.) Reinharda kungs, tas
ir oficiāls aprēķins.
Protams, šie 6,2% ir tikai
drusciņas no bagātnieku galda it kā strādnieku kultureliem mērķiem.
Jākonstatē vēl, ka šo, drusciņu izlietošanā piedalās ar savām organizācijām tikai daļa mūsu strādniecības, proti —-sociāldemokrātiskais spārns. Ārpusskolas izglītības padomē tas pēdējos gados ir
absoluti _ vienīgais noteicējs, un līdz ar to ari pārējam strādnieku organizācijām itur nav nekādas noteikšanas. Zināmā mērā ir nodibinājušies nenormāli
apstākļi. Vienai otrai organizācijainav iespējams
piedalīties ārpusskolas izglītības padomē, un bez
tam vienai otrai organizācijai ir jāstājas laukā no
šīs padomes, jo nav iespējams apmierināt savas kulturālās vajadzības, sastāvot šinī padomē. Tas man
bija jāteic tāpēc, ka man ir ienācis protests pneit šādu rīcību ārpusskolas izglītības padomē no vienas
Latvijā diezgan lielas organizācijas, no atvaļinātiem
karavīriem. Un, lūk, šie atvaļinātie karavīri konstatē, ka viņi, nevarēdami apmierināt savas izglītības prasības, sastāvot kā līdzdalībnieki šinī ārpusskolas izglītības padomē, ir spiesti no šīs padomes
izstāties. Savu iesniegumu viņi apzīmē šādi: «strādniecību graujošs kliķes gars ārpusskolas izglītības padomē.» Šis nosaukums vien jaurāda, ka apstākļi ir nenormāli un ka ārpusskolas izglītība un tās nokārtošana
jāreorganizē. Par visām lietām jāreorganizē pa^
balstu izsniegšanas sistēma kultūras fonda domē.
Jākonstatē, ka pabalsti regulārām skolām, kam vajadzētu ietilpt izglītības ministrijas budžetā, pakāpeniski pieaug kultūras fonda izsniegto pabalstu stirnās. Tā ir zināmā mērā nenormāla parādība.
' Konstatējot, ka nav ievērota nepieciešamā liet. derība izgilītibas'ministrioas budžeta sadalīšanā, ka
pienācīgi nav nodrošinātas mūsu pamatskolas, mēs
tomēr neceram; ka tagadējās koalicijas valdība gribēs un varēs šinī jautājumā ko mainīt un par labu
griezt. Tāds ir viņas tagadējais stāvoklis, tādas ir
tās grupas un viņu prasības, no kā ir atkarīga pati
šī valdība. Strādnieku šķirai atliek stiprināt spēkus, lai gādātu ātrāku šīs reakcijas valdības noiešanu pagātnē. Tad varēsim sagaidīt ari pārvērtības
skolu un izglītības sistēmā. Tagad, pēc neliela uzplaukuma, pēc mūsu, tā sakot, patstāvīgas un brīvas
valsts nodibināšanas, kulturālā ziņā mēs pārdzīvojam noteiktu atplūdu laikmetu. Šinī atplūdu laikmetā katram nopietnākam kultūras darbiniekam jāpārbauda sevi, lai varētu teikt līdz ar austrumnieku
parunu par sveci: citiem spīdot sadegt pašam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Vārds deputātam Briedim.
A. Briedis (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Budžeta apspriešana parlamentā arvienu ieņem redzamu vietu, jo budžets ir tas, uz
kā balstās visa valsts dzīve. Tāpēc ari še vajadzētu izpausties visiem tiem norādījumiem, kas sakarā ar budžetu vajadzīgi, lai veicinātu mūsu dzīves
attīstību. Bet ne katru reizi itas tā izpaudies, ne
katru reizi tas, kas runāts no opozīcijas puses, ir
nopietni domāts; bet pozīcijai nav nekādas vajadzības runāt, jo tā savas prasības uzstāda dekla-
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rācija. Ministru kabineta deklarācijā viņa savu
viedokli ir pateikusi un to realizē savos resoros.
No tribīnes runāt viņai nav lielas vajadzības. Turpretim opozīcija ir ta parastā vainas meklētāja budžeta, lai vareltu attaisnot savu balsošanu pret budžetu,pret visiem vai atsevišķiemresoriemi. Tāpēc ari
mes redzam šeit uzstājamies veselu rindu runātāju,
kas par katru cenu grifa kritizēt zināma resora darbību, lai varētu attaisnot savu pretimbalsošanu.
Runas, ko mēs esam noklausījušies šī budžeta
debates, uzskatamas tikai par tādām, kas ir meklējušas kaut ko, lai varētu atrast vainas vienā vai otrā
resora, un visiem 'runātājiem līdz šim ir gājis diezgan
pagrūti. Pie izglītības ministrijas budžeta pirmais
sociāldemokrātu runātājs uzstājās ar skaitļiem, noradīdams, cik latviešu skolās maz darīts. Ņēmās
salīdzināt šos skaitļus ar citu zeimju skolām un atrada, ka mušu valstī par maz skolu un pamatskolu
skolēnu. Ja še ņemsim tos skaitļus, kādus ņēma
sociāldemokrātu runātājs Dēķena kungs, cik uz
katru tūkstoti iedzīvotāju ir pamatskolas skolēnu,
tad taču šie skaitļi mums nav tie noteicošie, tie no-

radošie, jo jāskatās, kas ir tanīs skaitļos, cik; ir
bērnu skolas vecumā, cik ir pieaugušu u. It. t. Tikai
tad varētu slēgt parto, kā skolas apmeklē. Bez
tam mēs -nevaram skatīties arvien tik salīdzinoši uz
citām valstim, sevišķi uz itādām valstim, kuras nebija ievilktas karā un kuru materiālie apstākļi tagad daudz labvēlīgāki. Mēs taisni zinām, ka kara
laika atskaņas skolas dzīvē sevišķi jūtamas, ka skola paliek atpakaļ. Tāpēc ar skaitļiem par mūsu izglī-

tības līmeni šādos apstākļos nevaram pilnīgi runāt,
tie nedod vajadzīgo un pareizo apgaismojumu par
mūsu skolām. Bez tam ari skola tomēr jābalsta uz
materiāliem ieguvumiem. Pirmkārt, lai mēs varētu
skolu labi nostādīt, jāgādā par līdzekļiem. Tāpēc ari
visai tai politikai, kas aizstāv skolu, jāskatās uz to,
lai mūsu dzīve ņemtu tādu virzienu, kas radītu vērtības, uz kurām skola var balstīties. Ja paskatāmies,
kā mēs no sākta gala esam uzstājušies savā likumdošanā, tad no tās puses, kas prasa izglītības līmeņa
pacelšanu, ir nākušas tādas prasības, kas nav devušas iespēju nodrošināt mūsu valsts dzīvi un materiālā ziņā nostāties Itā, lai izglītības līmeni būtu
iespējams pacelt. Pārmērīgās sociālās prasības no
vienas puses ir grauzušas mūsu izglītības lietu, jo
nav devušas -iespēju attīstīties mūsu saimnieciskai
dzīvei. Ja nu pie visa tā-, ņemot skaitļus tā, kā tos
ņēma sociāldemokrātu runātājs, tomēr mēs tautskolu apmeklēšanā starp citām valstim neesam pē-

?

dējā vietā un stāvam vēl priekšgalā daudzām citam
valstim, kas atrodas līdzīgos apstākļos ar mums,
tad nenāktos ari kritizēt pašreizējo izglītības ministrijas politiku, jo tas nav viena gada darbs, bet ir
darīts laiku pa laikam.
Ja apskatām, kas darīts izglītības labā, tad, ievērojot grūtos apstākļus, kādos mušu valsts dzīve
atradās pašā sākumā, ja tagad varam noskaitīties
uz daudziem cēliem un skaistiem skolas namiem,,kas
celti uz drupām, jāsaka, ka- mēs neredzam nemaz
tik bēdīgu ainu, lai gan saprotama ir vēlēšanās veicināt mūsu izglītības lietu un darīt vairāk nekā līdz
šim. Ja pievienojam vēl to, ka pēdējais neražas
gads ir uzstādījis vēl citas prasības, ne tikai skolotāju atalgošanu un skolu uzturēšanu, bet ari skolēnu
tad
apgādāšanu ar pārtiku, apģērbu un apaviem
^ un
varami iedomāties, ka tas, kas darāms, ir grūts
smags pienākums valstij un to nevar veikt ita, ka to
varētu vēlēties.
Izglītības ministrijas budžetā ir paredzētas lielākas sumas praktiskām' skolām. Tas ir apsveicams
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solis. Ir redzams, ka izglītības ministrija ir piegriezusi lielu vērību praktiskām dzīves vajadzībām.
To mes varam (tikai apsveikt.
Pakavējoties pie universitātes, daži runātāji noradīja uz lielo studentu skaitu. Mūsu universitātes
studentu skaits ir tāds, par ko ir dzirdēts vienā otrā
vieta, ka tas esot ļoti liels, ka mēs esot tālu aizgājuši
priekša citam vecām valstīm; un ir jautāts, vai tas
esot labi, vai slikti. Vienā otrā lietā ir izteiktas bažas, vai tas mūsu izglītības lietai un valsts dzīvei
vispār nākšot par labu. Būšot inteliģences pārprodukcija. Te mums jāievēro stāvoklis, kādā ir dzīvojusi latvju tauta, kā viņa ir tikusi uz priekšu, kamēr ir sasniegusi tagadējo stāvokli. Jāsaka, ka
latvju tauta to. varēja panākt tikai pateicoties viņas
centībai un izturībai. Latvju jaunatne, kurai vēl
nesen atpakaļ augstskolas bija grūti sasniedzamas, ir
spējīga daudz ko panest un pārvarēt, lai tikai sasniegtu izglītību. Tāpēc ari saprotami lielie studentu
pulki, kas apmeklē mūsu universitāti. Par to mēs
varam, tagad tikai priecāties.
Tālāk runā vienā otrā vietā par pārprodukciju,
kur iešot tik daudz augsti mācītu personu, nebūšot
darba. Protama lieta, ja šie studenti turēsies pie
veciem ieskatiem, javiņi skatīsies tāpat kā agrāk, ka
pēc universitātes beigšanas sagaidāma viegla dzīve,
ar maz darba un labu algu, tad var bažīties; bet es
ceru. ka tie, kas iet universitātē, sapratīs, ka ari
mazākam darbam vajadzīgas zināšanas un ar lielām
zināšanām ari mazu darbu var lielu padarīt. Ticu,

ka šie cilvēki būs mei tikai darba saņēmēji, bet ari
darba radītāji. Mēs zinām, ka mūsu zemē ir daudzas vērtības, ko var izmantot un tādā kārtā sagatavot darbu. Tā tad var tikai novēlēt, lai iesāktā
gaita iet uz priekšu tādā pat veidā.

Tālāk norādīja uz dažiem trūkumiem mūsu
augstskolā. Tur strādājot un strādājot, bet dažas
katedras vēl neesot aizpildītas, un tanī ziņai esot
daudzi robi. Te jāsaka, ka mūsu augstskolai no
jauna nodibinoties vēl nebija iespējams visu nokārtot
tā. kā itas būtu bijis vajadzīgs. Nav zinātnieku, kuri
būtu speciāli savai nozarei gatavojušies; vienā fakultātē viņu ir par daudz, otrā viņu atkal ir maz.
Tāpēc nebrīnīsimies, ka mums nav pietiekoši sagatavotu zinātnieku; tāpēc ari līdz šim vēl nav iespējams aizpildīt visus tos robus, kas ir pildāmi.
Tomēr visa itā darbība, kas notiek un ko mēs rezam, rāda, ka ir cenšanās. Bet mēs ari zināsim,
ciki grūti ko panākt. Visur ir vajadzīgi līdzekļi. Mūsu tautai nav, kā citām vecām tautāur tāds stāvoklis,
ka ģimene pēc ģimenes iet savu akadēmiskās izglītības ceļu un ir pat dažas ģimenes, kuras ir paradušas
dot profesorus. Mums viss tas jāsāk_ no paša sakuma un jākaro vēl ar trūcīgiem apstākļiem. Mes
ari redzam, ka tās prasības, kas tiek uzstādītas jaunajiem mācības spēkiem, viņi nelvar pildīt. Tāpēc
mēs ari nevaram sagaidīt, lai sasniegumi jau būtu
tādi, ka varētu teikt, ka viss ir piepildīts. Tiem,
klās strādā kultūras fonda domē, nākas noverot,
cik daudz prasījumu ienāk no augstskolas, kur grifa
sagatavot jlaunus zinātniekus, kur pat viens otrs no
vecākiem grib nodoties pētīšanai; bet tur ir vajadzīgi
līdzekļi, un mēs viņiem šinī ziņā nevaram nākt pretim tādos apmēros, kā tas būtu vajadzīgs. Tāpēc
mēs nevaram būt tādi kritiķi, ja atrodam vienā
otrā vietā kļūdas. Ja aizrāda, ka vēsturei
_
piegriezta pietiekoša vērība,, tad šis aizrādījums
nav nopietni ņemams. Mēs redzam, ka mūsu zinātnieki ir nopietni stājušies pie šī jautājuma pētīšanas,
ka viņi strādā gan Latvijā, jokot un i.tot, gan ārzemēs pa archiviem; bet mēs viņiem nevaram nākt
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pretim tā, kā šie zinātnieki to prasa, lai viņi varētu
sekmīgi savu darbu veiklt.
Ejot tālāk, tika aizrādīts uz studentu dzīvi, tika
aizrādīts uz studentu naktslokālu dzīvi. Man jāsaka,
ka šī naktslokālu 'dzīve studentos ir tiešam jāmeklē,
jo starp tiem 8000 studentiem šī dzīve parādās ļoti mazā mērā. Jāsaka, ka viņu dzīve ir parakiklusa, un tam
mēs neredzam vienu otru tādu parādību, kas parasti
studentu dzīvē mēdz būt. Ja ņemam un salīdzinām
šos Studentus ar augstā nama deputātiem, tad man
jāsaka, ka samērā ar viņu procentu šī naktslokālu
dzīve parādās daudz stiprāka mēra, neka starp tiem
800 studentiem. Bet, (kungi, mes taču esam nosvērtāki,
mēs esam tautas izvēlētie, uz kuriem skartas visa tauta
ar lielu nopietnību; bet tur ir jaunatne, kura ar tūkstošiem mastiem brauc dzīves jūra.
Šeit runāja par kādu budēļu vakaru, kas esot
sarīkots. Es domāju, ka mušu jaunartne taisni būtu
jāaudzina tādā gara, lai viņa vienu otru no tiem
tikumiem un parašām, kādas mušu tautai bija agrāk,
nepieminētu
ari tagad izceltu un lai Mārtiņa vakaru
tikai zosu dēļ, bet lai tanī vakarā būtu ari tas dzejiskais un idiliskais, kas agrāk bija mušu tauta. Ja
mūsu jaunatne to izceļ, tad par to tikai jāpriecājasun
nevis jākar pie liela zvana ka ļaunums.
Aizrādīja ari vēl uz to, ka mūsu -skolotāj; esot
apdraudēti, ka ar viņiem izrēķinoties- Faktu nebija
visai daudz; runāja tikai par pāris atlaistiem skolotājiem, kas atlaisti ar izglītības ministrijas rīkojumu.
Līdz ar to izteica draudus: ja kreisais sparus nākšot pie stūres, tad ar mūsu skolotajiem tāpat izrēķināšoties, tāpēc lai pilsoņi esot mazliet piekāpīgāki.
gribējusi izIr jau mums bijuši ari tādi pilsoņi, kas ir
līdzējis;
kamēr
tapt kreisajiem, bet tas _ neko nav
izmanto,
pec
bet
viņus
viņi vēl vajadzīgi, tikmēr
bievietas
savus
viņu
un
ieliek
durvis
tam parāda
drus. Tāpēc no tādiem draudiem mums nav ko
baidīties, un būtu labi, ja pilsoņi rīkotos ar kreisajiem tāpat, kā kreisie rīkojas ar pilsoņiem Varētu
paskatīties kā viņiem tagad iet ar gadu skaitīšanu
skolotājiem, kas viņiem ir padoti, cik Rīga atlaidis
tādu skolotāju, kuru gadi nesaskan ar likumu, tāpat
necitos resoros atlaidis un ir jau atlaisti. Se nav
ko
draudiem
nav
kādas žēlastības, un tāpēc no šiem

baidīties.

Mēdz aizrādīt, ka skolas esot apdraudētas. ValValmierā skola esot pagalam.. Kā tad nu ir ar to
valsts.
saņem
pilsētas
skolu
šo
mieras skolu? No
Valmiera ir sen pazīstama ar diezgan izcilu dzīvi,
otrs
un šīs Valmieras skolas Hertas ir bijis viens
pārņem
skolu
Tagad
šo
jāpārrunā.
gadījums,kas bijis
valsts. Ja kreisie domā, ka skola jākultivē tikai tas,
proko viņi atzīst par vajadzīgu, viņu mācības, tad,
ja
Bet
tā
neies.
vairs
tams, var teikt, ka tā lieta
noskaņoti
valstiski
jāaudzina
kāds domā-, ka skolā
pilsoņi, tad tas šo soli varēs tikai apsveikt.
^ Skola
Tālāk runāja par Kuldīgu. Kuldīgā
strauja
esot pavisam uz ielas. Te atkal ir pārak
"
(likumkreisie
iesniedza
«gādība». Pārāk strauji
projektu, aizrādīdami, ka Kuldīgas skolai atņemtas
telpas un vajagot izīdot likumu, kas restaurētu agrāko stāvokli. Valdība par tojau ir domājusi, un arī
izglītības ministrijai bija zināms, ka Kuldīgas skolai
jāgādā telpas, un tās ari gadās. Lieta ies savu parasto gaitu. Runāt par to varēja tikai runāšanas deļ,
lai izrādītu sievišķu «gādību» par skolām, bet vajadzīgs tas nebija. Tāpēc augstais nams darīja pareizi,
noraidīdams kreisā spārna iesniegto priekšlikumu —
likuma ierosinājumu.
Bija liela meklēšana un uztraukums par to, ka
kāds skolnieks nonāvējies. To viņš darījis skolo-
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tāju dēj. Tas ir sarežģīts jautājums, par ko dzirdam
ļoti dažādas domas. Pašnāvības ir ļoti izplatītas,
sevišķi starp jaunatni. Uzkraut vainu skolotajiem
ir nevietā. Kāpēc šādas nevēlamas parādības pie
mums notiek, tam ir ļorti tālu ejoši iemesli. Ja kāds
skolēns ir nonāvējies, tad tur nav vainojams skolotājs. Mums jāprasa katram pašam sev cik katrs
^
paesam vainīgi, ka mūsu zemē ir tādas nevēlamas
rādības.
Kalniņa kungs aizrādīja, ka maz kas tiekot
darīts fiziskās audzināšanas lieta. Ja salīdzinām to,
kas atvēlēts _ citiem priekšmetiem
un kas dots fiziskai audzināšanai, tadJāsaka, ka šī
nozare nav no atstatākais Te, samēra ar citiem
priekšmetiem, ir vēl vairāk kas darīts. Te ir savi instruktori fiziskai audzināšanai, rokdarbiem u. t. t.
Ir noturēti kursi skolotajiem, un tas ir pilnīgi pietiekoši. Saprotams, ļa fizisko audzināšanu ka tādu
sevišķi gribam uzsvērt, ja gribam sportu uzskatīt
kā sevišķi veicināmu, tad viegli nonāksim pie pārspīlēšanas. Mūsu zemes apstākļos, sevišķi; kur
lielākā daļa jaunatnes dzīvo uz laukiem, tur strada
un fiziski nodarbojas, nodarboties ar lieliem sportiem tai vēl nav vajadzība, tas jau rada zināmu pārspīlēšanu. Ja vēl turklāt gribam_ sportu pabalstīt
ar valsts līdzekļiem, tad tas ir jādara mēreni, ja
ari vienā otrā vieta jaunatne grib sapulcēties un
nodarboties ar sportu. Ari sportam kultūras fonds
atvēl līdzekļus. Šādus pārspīlējumus mums gan
nevajadzētu pielaist. .
Kurcija kungs runāja gari, aizrādīdams uz lietām,
kas notiekot ārpus skolas._ Viņš pieminēja Ropažu
koloniju. Jā, tās ir ļoti bēdīgas lietas, un ir slikti,
ka mums ir vajadzīgas tādas iestādes, bet teikt, ka
izglītības ministrijai tās lietas jānoskaidro, gan nākas pagrūti. Šo jautājumu jau mes apskatījām izglītības komisijā, un tur visi vienbalsīgi atzinām, ka
mums šeit daudz kas darāms un taisni no sabiedrības vajadzīga lielāka pretimnākšana. Mes savu ierosinājumu jau iesniedzam Saeima; gaidīsim, ka tas
nāks, un darīsim darbu. Gaidīsim ari, lai pati sabiedrība par tādām lietam runātu, jo tad par tādiem
piedzīvojumiem mums nenāksies vairs dzirdēt.
Tika izteikts ari, ka_ administrācija _ mūsu jaunatni vajājot, izdarot skolāsarestus, skolas laužoties
iekšā policija. Par to ari mēs runājam izglītības komisijā, un te man no šīs katedras jau bija janak ar
zināmu ierosinājumu un jānorāda, kas viena otra

vietā noticis. Mēs nevaram ari aizmirst, kādos apstākļos mēs dzīvojam, nevaram neredzēt tas parādības, kādas norisinās mūsu politiska dzīve. Mi-

nēja ari kādu Liepājas piemēru. Šo_ jautajumu_ mes
jau noskaidrojām izglītības komisija_ un redzējām,
ka pats skolotājs jau bijis tāds ārkārtīgi ņemams,
ka vispār ir liels pārpratums, ka viņš atrodas Latvijā un jo sevišķi Latvijas skolā; tagad ir labi, kad
viņam ar to nolīdzināts ceļš uz aiziešanu.
Vēl bija pārmetumi par jaunatnes organizācijām. Mūsu zemē daudz kas nav tā, ka _ tam vajadzētu būt. Mums visiem vajadzētu rūpēties, lai
mūsu valsts iekārtu stiprinātu,_ bet jau no šīs katedras mēs dzirdējām runas, kādos virzienos mušu
zeme iet. Tāpēc ari zem dažādu pulciņu nosaukuma slēpjas daudz kas, un nemaz nevaram ņemt
ļaunā, ja vienā otrā gadījumā šādi pulciņi tiek aizliegti. Dažas skolas piedalīšanos tādos pulciņos
neatļauj. Tiešām pašiem izglītības darbiniekiem
šinī ziņā jābūt ļoti uzmanīgiem. Lai rādītu, cik
tālu šīs lietas ir gājušas, varu atzīmēt, ka pie kāda
arestētā atrasts garš darbības plāns, kas nācis no
citurienes, ko sastādījuši ne tie,kam rūp mūsu valsts
drošība, bet kas grib pretējo, kas redz labāko izeju
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šinska kungs, kurš ņēmās runāt -pārak par stundu,
nekā tomēr neizteica. Mēs zinām, ka mušu skolu
lietās daudz kas vēl darāms. Bet skaitļi, kurus te
citēja, nav tie, par kuriem varētu sacīt, ka mes
esam visu panākuši; tomēr mušu tagadējos apstākļos ir darīts daudz, un mēs tikai noveļam ļzglītības
tādus apstākļus, pret kuriem mums kā brīvas valsts resoram darīt savu darbu ari turpmāk, ka ari rūpilsoņiem uz visstingrāko jāuzstājas.
pēties par to, lai tās ļaunās parādības mušu skolas,
Tas ir ļoti garš un sīki sastādīts raksts, tāpēc kas iziet uz valsts pamatu graušanu, tiktu izskaustas, lai mūsu izglītības resors ar savu polinegribu apgrūtināt augsto namu ar šī raksta nolatiku vadītu mūsu jauno paaudzinacionala un krisīšanu, bet atstāstīšu tā saturu. Instrukcijas sastāstīgā garā, sagatavojot viņu ne kādai vieglai dzīvei,
dītājs redz, ka proletāriskās revolūcijas realizēšanai, tagadējās valsts iekārtas gāšanai un komunisma bet nopietnam darbam. Ar gandarījumu mes varam atzīmēt, ka izglītības resors nopietnu vērību ir
ievešanai, jāpielieļkvisas pūles, um pie šī darba pieaicināma ari jaunatne, lai šī jaunatne darbotos kopā ar piegriezis praktiskā darba skolām; bet es nesaku,
ka viss ir darīts — vēl daudzkas darāms šim virvisām tām slepenām organizācijām, kas šo mērķi uzstādījušas. Šis darbs ir strādājams ari skolās, un zienā, un šo darbu mēs gaidām.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds detāpēc viņi prasa, lai skolēni skolā tiktu iepazīstināti
ar proletāriskās revolūcijas un marksisma uzskaputātam Radziņam. Deputāta Radziņanav zāle.
tiem. (Sauciens pa kreisi «Pareizi!») Redziet, tur Viņš zaudē savu kārtu un dabūs vardu pec runātāju
ir viens, kas saka «pareizi». Varbūt viņš ir bijis saraksta izbeigšanās. — Vārds deputātam Laiceklāt pie tā raksta sastādīšanas, varbūt, pats to ir nam.
sastādījis. Atļaujiet vien viņam tā rīkoties, tad reL. Laicens (strādnieku un zemnieku_ frakcija):
dzēsim, kurp tas aizvedīs! (Sauciens pa kreisi: Mums jau vairākkārtīgi ir nācies atzīmēt, ka La«Briedis būs pagalam!») — Nu, tas nu tiks viegli tvijas saimnieciskā politika visu šo valsts 10 gadu
galā ari bez ragiem, jo tur ari ar nagiem pietiek! pastāvēšanas laiku ir bijusi bez plāna, ir bijusi bez
(Smiekli.)
ikaut kādas noteiktības, bez kaut kāda vadoša paKatrā vietā jāturot prātā Markss. Tāpat jāat- mata. Ja valsts saimnieciskā politika ari ir mēģiceļot nevajadzīgais režims, kas nospiežot garu. nājusī realizēt kādu bekonizacijas plānu, tad jāPrasa ari skolnieku līdzdalību skolas padomē, vesaka, ka tā ir bijusi tikai zināma taustīšanās. Tai
cāku padomē un paidagoģiskā padomē. Šīs lietas nav nekādu sevišķu panākumu, un taisni šī bezpamēs esam šur tur dzirdējuši komunistu laikā un ari
ļāvība un saimnieciskais juceklis ari ir darījis un
dara savu noteiktu iespaidu uz vispārējo_ kulturelo
tagad to prasa. Par skolas iekšējo kārtību un disciplīnu lai būtu noteikšana pašiem skolniekiem. Nu, stāvokli, kulturelo līmeni. .Kulturelā sļtāvcMī atsaprotama lieta! Tālāk uzstājās pret sacensības spoguļojas ari ekonomiskais, es gribētu teikt, sajusistēmu, pret numuriem u. t. t. Tas neesot vajakums un bezizeja.
dzīgs. Skolniekiem nevēlamie skolotāji jāatlaižot
Vispirms uz Latvijas tautas kulturu _ un kultūu. t. t., u. t. t. Te tas ir runāts skaidrā un gaišā varas stāvokli loti noteicošu iespaidu atstāj tagadēja
lodā, un mēs itin labi zinām, ko tas nozīme. Šis valsts vai zemes robežu noslēgtība no ārējas
^
painstrukcijas laiž apkārt starp skolniekiem, lai viņus saules. Tādas mazas valstiņas, kā Latvija un cisagatavotu un ievilktu savos tīklos.
tas tamlīdzīgas nekādā ziņā nevar un nedrīkst noVienu otru reizi tiešām ir brīnums, ka taisni slēgties no ārpasaules. Neskatoties uz to, ka Latviskolās, kur varētu sagaidīt pilsonisku noskaņojumu, jas ģeogrāfiskais stāvoklis taisni ir tāds, ka viņa
kur priekšgalā atrodas pārbaudīti vadītāji un auvarētu būt starptautiska zeme, nenoslēgta zeme,
dzinātāji, rodas līdzīgas parādības. Var verot, ka
viņa tomēr ir ārkārtīgi noslēgta. Pilsonības ideošis darbs tiek strādāts sistemātiski, tāpēc ari skolu logi mums saka, ka Latvijai jāorientējas uz yakarvadītājiem un audzinātāļiem jābūt modrīgiem par
eiropas kultūras pusi, bet īstenība šī orientēšanas
to, lai tādas lietas nevarētu ieperināties. Tāpat jā- uz Vakareiropas kultūru ir tikai arpusīga, tikai tukšs
raugās uz to izglītības ministrijai un ikvienam, kas
šablonisms; nekas no Vakareiropas kultūras 10
interesējas par mūsu jaunatni un skolu lietam.
gadu laikā Latvijai nav iepotēts. Latvijas pilsonība

vienīgi proletāriskās revolūcijas izvešanā. Gatavot
šo revolūciju viņi aicina ari skolu jaunatni. Viņi
paši atzīstas, ka vajagot ari skolu jaunatni pielaist
šinī darbā, ņemot to iekšā organizācijās kā aktivus
darbiniekus, kas tiešām uzskata par mērķi graut tagadējo valsts iekārtu un radīt jaunus apstākļus,

Tālāk uzskaitīti ari priekšmeti, kādus vajadzētu izmest. Pirmā vietā te minēta ticības mācība. Tā ari te pie mums vairākkārtīgi ir minēta,
ari pie mums tas ir apstrīdēts priekšmets; bet tas
ir tikai iesākums. Pret ticības mācību pie mums
uzstājas ne tikai tie vien, kas atsaucas uz manu
runu, bet ari tie, kas viņiem blakus sež. Ta ir tāda
mazā pirkstiņa padošana.
Vēl ir aizrādīts, ka skolniekus pārak bieži vedot uz baznīcu. Viss tas rāda, ka te irsava zināma saskaņa. Varam tikai aizrādīt, ka tāda maza
pirkstiņa padošana nebūtu pieļaujama viņu pašu
labā, jo beigās var iznākt ta, ka viņus ierauj līdzi

tanī straumē.
Te tika uzsvērtas ari tādas lietas, kas izrādījās
par nepārbaudītām, ka skolēni esot uz ceļiem tupināti; tā ziņa ari ir bijusi tāda, kas ir paķerta nepārbaudīta, kas vēlāk pārbaudot izrādījusies nepareiza.
Visa tā kritika, ko mēs dzirdējām pie izglītības ministrijas budžeta, neko noradošu mums nedeva, un runas bija pārāk garlaicīgas;piemēram Kur-

norobežojas no Padomju Savienības, jo tur esot
komunistu briesmas, no turienes nākot sabrukums.
Vakareiropas robeža itin kā būtu vaļa, bet no turienes nekas nenāk iekša. No austrumiem kaut
kas varētu ienākt, bet austrumu robeža ir slēgta.
Tā tad — norobežošanās no abām pusēm. No austrumiem, no Padomju Savienības, no sociālisma
ir bailes, bet no Vakareiropas neko nevar iegūt.
Tāds ir tagadējais Latvijas pilsoniskās kultūras
virziena stāvoklis.
Kultūras politikā dibinās uz klerikalismu, uz
mācītājiem, uz baznīcu, dibinās uz pilnīgi pārprastu
un nesaprastu patriotismu, ja vel varētu runāt par
pilsonisko patriotismu šī vārda īsta nozīme. Kultūras politika dibinās uz atpakaļskatīšanos, uz
senčiem, tā sakot, ar ģīmi atpakaļ; kultūras politika
dibinās uz reakciju; kultūras politika ir paviršība,
sentimentalitāte, brutalitāte. To rada visas mušu
pilsoniskās kultūras iestādes, neizslēdzot ari pilsonisko skolu un universitāti.
Izglītības ministrijas budžets apaļos skaitļos ir
18.000.000 latu. No šī budžeta pamatskolām paredzēti
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apaļos skaitļos 8.000.000 latu un latvijas universitātei apaļos skaitļos — 3.000.000 latu. Ja paskatāmies, kāda attiecība ir starp šiem izdalītiem miljoniem, redzam, ka visai plašai tautas masai, kuras bērni var apmeklēt tikai pamatskolu — un pat to
nevar apmeklēt —, ir atvēlēta samērā ļoti maza
suma, bet nelielam vairumam turīgās pilsonības aprindu audzēkņiem, kas var apmeklēt universitāti,
izlieto ļoti ļeverojamas sumas. Universitāte, var
teikt, vislabāk atspoguļo virzienu, kādā iet pilsonības tagadējā izglītība un kultūra. Ja pilsonība
saka, ka Latvija ir zemkopības zeme, ka Latvijā
jāuzlabo zemkopības stāvoklis un vispāri jāattīsta
lauku kultūra, tad jāatbild, ka Latvijas universitāte
nebūt nav nostādīta tā, ka viņas mērķis sakristu ar
šo virzienu. Latvijas universitāte nedarbojas ari
lauku kultūras, zemnieku savienības un pilsonības
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Ja runājam par citām augstākām mācības iestādēm, piemēram par konservatoriju; tad jākonstatē, ka te stāvoklis ir vēl sliktāks. Kam gan Latvijas konservatorija gatavo savus audzēkņus, kādām dzīves vajadzībām? Konservatorijā skaitās
385 audzēkņi; tik mazā zemē kā Latvijā, kurā nav
pilni 2 miljoni iedzīvotāju un kurā vēl daudzas sumas tiek izmestas tā sauktām tautas konservatorijām, liekas, visiem vajadzētu būt dziedāšanas māksliniekiem. Katrs konservatorijas audzēknis valstij
izmaksā gadā apaļos skaitļos vismaz 700 latu. Konservatoriju beigušie, man liekas, ari nevar dzīvē ieņemt kā5u vietu. Ja katru gadu no šiem 385 beigtu
kādi 50 cilvēki un varētu kaut ko sniegt kultūras
ziņa, ja viņi_ varētu paši sev nopelnīt maizi, tad jau
liktos, ka būtu labi; bet tā nenotiek. Mēs redzam,
ka pat labākie Latvijas mūzikas speciālisti spiesti
grupu saimnieciskās interesēs. Piemēram lauksaimaizbraukt no Latvijas. Ar valsts līdzekļiem audzē
niecības un mežkopības fakultātē ir 989 studenti un no apakšas it kā jaunus spēkus, bet tos īstenībā ne39 mācības spēki. Saskaņā ar oficiālo statistiku tas kur nevar lietot. Tie, kas ir strādājuši pirms šīs
'ta ir bijis 1928./29. mācības gadā. No šiem 39 mākonservatorijas un kuriem ir vārds ne tikai Latvijā,
cības speķiem tikai 3 ir profesori, 14 — docenti un bet ari ārpus Latvijas, spiesti aizbraukt, jo viņiem
pārējie — dažādi. Turpretim filoloģijas un filozofite nav darba lauka. Tā ir aizbraukuši dziedātāji,
jas fakultātē uz 698 studentiem ir 40 mācības spēku, ta ir aizbraukuši vijolnieki, tā, piemēram, aizbrauca
no tiem 14 profesori. Teoloģijas fakultātē uz 173 komponists Kalniņš uz Ameriku u. i. t, u. t. t. Šis
piemērs atkal rāda, ka pilsonības mākslas kultūras
studentiem ir 9 mācības spēki, no kuriem 4 profesori. Lauksaimniecības fakultātē uz 1 mācības nostādījums ir uz pilnīgi nelietderīgām, greizām kāspēku iznāk apaļos skaitļos 25 klausītāji, filoloģijas jām.
un filozofijas fakultātē — 17, teoloģijas — 21. Šie
Tālāk — mākslas akadēmija. Es nezinu, cik
skaitļi norāda uz virzienu, ka tas nav vis tāds māakadēmijā ir audzēkņu, jo valsts oficiālā
mākslas
cības virziens, kas praktiski noderīgs tai pašai laukstatistika
šīs ziņas ir noklusējusi — par mākslas
saimniecībai, noderīgs tai pašai, es gribētu sacīt,
bekonizacijai un danizacijai. Šis virziens balstās uz akadēmiju. (L. Ausējs no vietas: «275.») Budžetā
mākslas akadēmijai paredzēti, apaļā sumā ņemot,
tā sauktām humanitārām zinātnēm, zem kurām fak300.000_ latu gadā. Ja audzēkņu ir 275, tad, apaļā
slēpjas
tiski
pilsonības idejiskā reakcija, atpakaļsuma rēķinot, katrs audzēknis valstij neizmaksā marāpulība. Praktiskā pilsonības politikā šīs filoloģizāk par 1000 latiem gadā. Ja pat šī suma būtu majas un filozofijas zinātnes, kā viņas nostādītas Lazāka, tad tomēr te atkal jājautā tas pats, kas par
tvijas augstskolā, protams, neko nedod. Šinī gadījuma es nemaz negriburunāt un nerunāju par to, konservatoriju: ko gan šie 270 audzēkņi, ja no viņiem ari katru gadu nobeigtu kaut 15%—20%, lai
ka viņas neko nedod strādniecībai, es runāju tikai
iesāk mūsu Latvijā? Labākā gadījumā viņi var
no pilsoniskā viedokļa, no pašu pilsoņu kungu viebūt
par zīmēšanas skolotājiem vidusskolās, sliktākā
dokļa. Ja piemēram lauku pelēkam baronam ir vagadījumā viņi ir inteliģentie bezdarbnieki un pie
jadzīgs mācītājs, tad viņam pašam, viņa paša tā
sauktai dvēselei tas netiek lietots, bet vajadzīgs, tam vēl tādi, kurus sabiedriskos darbos nevar lielai turētu paklausībā kalpus, strādniekus un vispāri tot nevienā darbā, jo viņu darbs ir pilnīgi nelietojams. Vai pilsonība caur mākslas izstādēm, kur
nemantīgos iedzīvotāju slāņus. (Varbūt šinī ziņā
beigušie ir izstādījuši savus darbus, dod višie
tiešām ir zināma praktiska nozīme teoloģijas fakulņiem darbu? Vai viņi pērk viņu gleznas saviem
tātei.) Tautsaimniecības fakultātē, kurā ir liels vaizaloniem, savām istabām? Nē, tas nenotiek! Pilrums studentu, pāri par 2000, ir tikai 4 profesori un
sonībai nav vajadzīgas šīs gleznas un šie darbi, ko
no tiem tautsaimniecības zinātnēs tikai viens vienīgs. (Starpsaucieni.) Tā tas ir pēdējā 1928./29. mākslas akadēmijas gatavotie mākslinieki varētu
gadastatistikā, un ja jūs sakāt, ka tā ir «švaka», dot. Ja kāda reta glezna ari tiek nopirkta, tad tas
ir izņēmums. Lielāko vairumu nopērk pilsētas vai
tad jārunā par valsts statistiskās nozares pārveidovalsts muzeji, bet tie var pirkt ļoti maz, tik maz, ka
šanu. Tā tad šai ziņā viņa jums ir nederīga! Šinī
ar
to nevar uzturēt pat nevienu mākslinieku Lagadījumā pēc šīs statistikas ir tikai viens profesors
tvijā.
Balodis. Tā augstskola faktiski ar savu mācītāju un
studentu un fakuttatu samēru rāda, ka augstākā izTā tad konservatorija un mākslas akadēmija
glītība nav nostādīta pat tai praktiskā attiecībā,ir tādas iestādes, kas nevis var veicināt kultūru,
kāda būtu vajadzīga tai politikai, kāda it kā ir Labet gan prasa no valsts līdzekļus un rada valstī beztvijas buržuāzijai saimnieciska.
Š3s norādījums
darbniekus, beidzot viņus vēl samaitājot idejiski.
rada, ka izglītības virziens no pat pilsoniskā viePat katrs šīs skolas apmeklējošais un šīs skolas beidokļa ari ir nepareizi saprasts un nepareizi nostāgušais taču domā, ka viņš ir kaut kas augstāks, ka
dīts. Pec tas pašas pareizās vai nepareizās oficiviņš ir kaut kas lielāks, ka viņš ir kaut kas izglītoālas statistikas no 1920.—1927. gadam, kamēr patāks un varenāks kā citi. Viņš taču nevar vairs
stāv Latvijas _ augstskola, kursu beiguši pavisam
nolaisties zemes virsū, viņam jādzīvo debesu sfē1300 apmeklētāji. Bet rēķinot pavirši, šinīs 8 garās, un jādzīvo tomēr bez maizes, jo debesu sfērās
dos par augstskolu izdoti 16.000.000 latu. Tā tad izlaikam bez maizes gan dzīvojot. Tā ari šinī virnāk, ka katrs kursu beigušais izmaksā valstij apazienā pilsonības kultūras politika ir pilnīgi nepaļos skaitļos 12.000 latu. Es domāju, ka šie prakreiza. Pašai buržuāzijai, kas pēc savas izglītības
tiska darba stipri nederīgie pilsoņi, kas iznāk no ir nākusi, tā sakot, no Daugavmalas tirgus aprinaugstskolas, izmaksa valstij pārāk dārgi. Tā tad dām, nav vajadzīga šo kultūras darbu produkcija,
no tautsaimnieciska viedokļa augstākā kultūras
un citur šo produkciju ari nevar lietot. Ta šie gapolitika nostādīta uz dārgam un šķībām kājām.
tavojamie kultūras darbinieki, ja viņus par tādiem
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uzskatīsim, nonāk nevajadzīgo, lieko cilvēku stāvokli.
Vēl drusku sīkāki būtu jāpiegriežas ari citiem
jautājumiem sakara ar kultūru. Piemēram — na-

cionāla opera dabū katru gadu lielas piemaksas.

Šinī budžeta gada paredzēti 334.000, nacionālam teātrim — 80.000; te protams netiek ierēķināts tas,
ka šīm iestādēm ir bezmaksas telpas, ka šīm iestādēm ir bezmaksas apkurināšana un bezmaksas apgaismošana. Te netiek ierēķināts tas, ka dažreiz
šīs iestādes dabu vel ari pabalstus no kultūras
fonda, netiekjereķinats. tas, ka viņas ieņem kaut ko
ari par biļetēm, netiekiereķināts ari tas, ka viņām
nav jāmaksā kādi pilsētas vai valsts nodokļi. Tā
gala iznākuma šīs iestādes izrādās par ārkārtīgi
dārgam, ārkārtīgi nesaimnieciski nostādītām. Es
negribētu sacīt, ka šīs iestādes nebūtu vajadzīgas,

kaut gan no strādniecības viedokļa viņas ir
noderīgas ļoti maz, vai tikpat kā nemaz. Tomēr
teiksim, ka viņas ir vajadzīgas vidusgrupām, sīkpilsoniskiem apmeklētājiem, valsts ierēdņiem un
ari lielburžuazijai zīda kleitu parādīšanai pirmizrādes. Bet es domāju, ka par to gan nevajadzētu
izdot tik daudz valsts līdzekļu. Kleitas var parādīt
ari vel ka citādi: _Var ierīkot speciālas izstādes, tas
būtu ari izradītajam daudz lētāki.
Nacionālam teātrim un nacionālai operai nav
plašakas_ jēgas par kultūru; nacionālais teātris un
nacionāla opera vienkārši neprot kultūras
ziņā
saimniekot, tāpēc ka viņu kultūras jēga ir vāja.
Tur iziet uz kultūras izgreznošanu, bet nevis uz
kulturas_ izveidošanu. Lieli pārpratumi rodas ope-

ras

izrādes tādā ziņā, ka, piemēram, dziedātāji

dzied sava stila, spēlētāji spēlē savā stilā, un dekorators uzglezno dekorācijas savā stilā. Galīgs stilu
mistrojums. Ja tas ir tā, tad tas skaidri rāda, ka
tur ir vajā mākslas jēga, vāja kultūras jēga, un sakara ar to pilsoņiem vāja jēga par savu pilsonisko
kultūru. Tas rada, ka pilsoniskā kultūra brūk, — tās
?ir pilsoniskās mākslas kultūras sabrukuma pazīmes.
Būtu derīgi sīkāki iztirzāt to ideoloģisko saturu, kāds ir mūsu skolās. Latvijas tautskolu programa ir tāda, kas patiesībā nedod nekādu sagatavojumu uz vidusskolu, nedod nekādu jēdzienu
par dzīvi. Tautskolas programa ir nostādīta, kā
jauminēju, ar ģīmi atpakaļ, atpakaļ uz senatni, atpakaļ uz sencību, atpakaļ uz visu konservatīvo, atpakaļ
uz baznīcu u. t. t. Tāds. ir tautskolu programas pamatvirziens.

Latvijas vidusskolu programa ir tāda pati. Par
Latvijas vidusskolu beigušiem ir nācies dzirdēt ka
vēl augstskolā tiem jāmācās ģeogrāfija. Ir nācies
dzirdēt, ka Latvijas augstskolas studenti, ne tik
vien pirmā kursā, bet ari tālākos kursos, nezin izšķirt pat tādas lietas, kā Lomībardiju no Mesopota-
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dzētu būt pamata svešvalodai, jo muirr^ blakus ir
liela, saimnieciskā ziņā stipra valsts, ar ^kuru saimnieciskie sakari ir neizbēgami un nenovēršami. Neskatoties uz to, Latvijas skolās krievu valodu atzīst par bīstamu. Ar Franciju, vai seno Grieķiju, vai
Romu nekādi nopietnāki saimnieciski sakari mums
vairs nevarbūt. Bet šīs valodas Latvijas skolās
verte augstāk nekā dzīvās tuvās valodas, nekā
krievu valodu.

Latvijas skolās tāpat, kā tas bija cara laika
skolas, ir ievesta skolnieku izspiegošana, vai kāds
nav sociālists, vai komunists. Te nupat stāvēja
Briedis it kā ar kādu instrukciju rokā, kura prasot
skolniekiem tiesības piedalīties skolas dzīves noteikšana. -Katras progresīvas zemes skolu apmeklējošoprasība ir, lai skolēni, kas apmeklē vidusskolas, tāpat ari augstskolās studenti varētu noteikt
ari par skolas dzīvi un izteikties par mācības spē-

kiem. Tas vēl nav nekāds komunisms. Tam nolūkam nav vajadzīgas nekādas sevišķas instrukcijas.
Bet Latvijas skolās par to nedrīkst runāt. Ja Latvijas skolās par to runā, tad tas tiek par komunistu.
Tad vajaga izspiegot, skolēnus vajaga raut uz politisko pārvaldi, viņus vajaga piekaut, sasist zilus,
spīdzināt, likt cietumā. Latvijas skolu politikā tas
ir viens virziens. Tāds virziens bija ari cariskā
vidusskolā un augstskolā. Bet tas neko nepanāca.
Skolniekos_ tomēr, lai gan viņus lika cietumā un
dažādi vajāja, attīstījās sociālistiski pulciņi, attīstījās sociālistiska doma, attīstījās prasība pēc pastāvošās skolas sagraušanas, pārveidošanas. Šī attīstība uzvarēja. Visur, kur ir tāda skola kā Latvijā,
kāda ta bija cara Krievijā, neizbēgami attīstās un
attīstīsies šie pulciņi, attīstīsies vienmēr cīņa ar
šo klerikālo
reakcionāro skolas vadību, ar šo poun
skolas režimu, un katrā ziņā tāds režims
litiķi^
un tāda vadība un skolas virziens, reiz tiks sagrauts. Nevajaga domāt, ka šādā skolas virzienā
būtu kāds spēks tam, ja, piemēram, māca veco literatūru. Pat līdz Aspazijai un Rainim nedrīkst nonākt, par jaunākiem nerunājot un nerunājot jau nemaz par kreisajiem. Vidusskolas un vispāri skolas ideoloģija no vienas puses tiek dibināta uz Poruka sentimentālismu, uz to naivo un slimo sentimentālismu, kādu tas ir ienesis Latvijas literatūrā;
no otras puses tā tiek dibināta uz Apsīšu Jēkaba
un Neikena klerikalismu, kādu tie ir stiprinājuši Latvijas literatūrā. Tad nav brīnums, ka reāli tālākais virziens pretī sentimentālismam vienmēr ir
brutalitāte, mežonība. Jo mežonis, nekulturels cil-

vēks pēc savas būtības vienmēr ir reizē sentimentāls un brutāls.

Latvijas skolas skautisms, gaidisms un tamlīdzīgas lietas ir mežonības kultivēšana. Jāaizrāda uz
kāda skautisma vadoņa Latvijā, pazīstamā ģenerāļa
mijas. Latvijas vidusskola nevar iemācīt pamatīgi
Goppera «4. sabrukumu» un līdzsabrucēja autora
"
rakstu
kādā pilsoņu avīzē pagājušā gadā, kurā
Latvijas
valodu.
vidusskolu
beigušiem
vēl
nevienu
augstskolā ir jāmācās kāda valoda, vismaz tā valoda, rakstā tiek burtiski cildināta cilvēkēdāju — mežoņu
ideoloģija. Laikam skauti jāpadara par mežoņiem,
kurā lasa kāds profesors, lai varētu noklausīties
lekciju. Tomēr liekas, ka Latvijas vidusskolās māca kaut gān tanīs pašās mežoņu zemēs, piemēram
Āfrikā, paši melnie ir diezgan kuiltureīī cilvēki, ir
daudzas valodas un ka Latvijas vidusskolas beigudažreiz kulturelāki par dažu labu skautu ģenerāli.
šie ir ļoti sagatavoti, ļoti kultureli cilvēki. Viņiem
taču māca franču valodu, un liekas, ka viņiem to Rakstā norādīts, ka šie nēģeri esot visinekuiltureari iemāca; viņiem māca angļu valodu, un liekas, lākie, vismežonīgākie. Viņiem esot paraša, ka ja
jauneklis sasniedzis zināmu vecumu, tad viņu pārka ari iemāca. Bet dzīvē neko no valodām nerebaudot
viņa mežonībā. Viņu nokrāsojot — melnu
Turpretim
krievu
valodu
Latvijas
dzam.
skolās
nemāca. Krievu valoda Latvijas pilsonībai ir bīcilvēku par baltu — un ielaižot mežā, un tad tas nestama, tāpēc ka viņai liekas, ka ja kāds pratīs drīkstot rādīties no mežā laukā tik ilgi, kamēr skriekrievu valodu, tad viņš tūliņ taps par komunistu. not un medījot, iztiekot ar paša spēkiem, baltā krā(Sauciens pa labi: «Uja!«) Bet tas ir ļoti bēdīgi. sa neesot nobružājusies, kamēr viņš neesot palicies melns. Tad viņš esot sasniedzis savā kultūrā
Izrādās, ka taisni no tautsaimniecības, ari no lauksaimniecības viedokļa krievu valodai Latvijā vaja- īsto stadiju, tad viņš esot ieguvis gatava, pilnīga
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cilvēka stāvokli. Šādu paraugu skautu lielmasters
uzstāda par ideālu, par jaunatnes ideālu.
Tālāk piemērus nemeklēsim. Tā mūsu vidusskola savā ideoloģiskā konsekvence nonāk pie šīs
vismežonīgākās mežonības. Caur baznīckungiem,
caur mācītājiem, ar rīta un vakara lugšanarm ar
pātariem un dziesmām, ar Neiķeniem, Apsīšu _ Jēkabiem un Porukiem, caur skautiem un gaidām —viss saplūst vienāJuceklī. Kādas ir šī jucekļa tālākās sekas, to rāda Latvijas augstskolas dzīve.
Latvijas augstskolas studentu lielais vairums —
man gan nav statistikas, bet spriežu no tiem iespaidiem, kādi ir dzīvē, kā uz ārieni tas redzams, —.
^
korporācijas.
kā sieviešu, tā vīriešu sastāv dažādas
Ja pirms kara bija 2—3 korporācijas, kuras latvietis «bauru» students, ari tika uzņemts, atzīts par sagatavotu «kultūrai», tad tagad nodibinājušās jau
desmitām korporāciju ar dažādiem romiskiem un
senciskiem nosaukumiem. Kas tad ir šīs korporācijas? Studentu korporācijas pēc savas būtības
nav nekas vairāk, kā šauras kliķes, kuru nolūks nevis nodarboties ar kultūras darbu, ar kādu ideju
izkopšanasdarbu, bet ar kliķisma izveidošanu, lai attīstītu ārējo pieklājību, lai attīstītu mežonību, turpinātu to pašu skautismu, tikai ar rapieriem u. t. t.,
lai mācītu piesmērēties valdošai sabiedrībai, t. i. —
buržuju augšgalam vietu ziņā, lai katrain korporeļam savas korporācijas komiltoņi sagadatu_ siltu
vietiņu. Tas apmēram ir viss korporācijas mērķis.
Varbūt statūtos ir kādas piezīmes par kultureliem
darbiem, bet tas ir tikai tāpēc, ka korporelis ir students, kas sagatavojas kultūrai. Korporācijas Latvijā visus šos desmit gadus faktiski kultivē huligānisko patriotismu, bet pat _ ne to pilsonisko patriotismu, kādu varbūt iedomājas viens otrs pilsonis.
To labi rāda korporāciju dzīves veids, korporāciju
ideoloģija, kas izteicas, piemēram, _ studentu dziesmās kādā studentu dziesmu grāmata,no kuras pārdošanas 37o paredzēts pat par labu augstskolas studentu nama fondam. Šinīs «studentu dziesmas»
lielais vairums dziesmu ir tikai par dzeršanu un izdzīvi. Ari tās dziesmas, kurās grib izteikties par
patriotismu, runā par dzeršanu, piemēram: «Lai
glāzes kopā skandinām»; apsveicot tēviju: «Lai
veselību tai uzdzeram: Dievs _ svētī Latviju!» —
Ka korporāciju ideoloģijai tiešām huligānisms pamatos, to rāda dziesmele: «Brālīt, pumpē, mīle,
dzer! Vēl jaunības laiks. Nepaliec kauna — Tev'
šodien jādzīvo!» (Starpsauciens pa labi: «Ta ir ta
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prātīgākā!») — Nu redziet, te saka, ka tā vēl esot
tā prātīgākā! Tālāk vēl tāda dziesma: «Mēs prieka
pilni līgojam bez bēdām un bez briesmām, mēs
krogos vienmēr dzīvojam, un sasper Jods, ko bēdājam par nākošdienas jausmām!» — Šie cilvēki par
nākotnes jausmām neko nebēdā; tā jau ir tā lieta.
Ja cilvēks nebēdā par «nākotnes jausmām», tad'
viņš ir tukšs, viņam nav ideoloģijas, viņam nav, pēc ?
kā censties. Vienīgais, pēc kā tas cenšas, ir da- '
būt diplomu, lai ar to caur onkuļiem dabūtu siltu
vietiņu. Tas ir viss studentu ideāls. Lūk, tie ir
tagadējās izglītības politikas ziedi.
Tie paši studenti piedalās ari tagadējās valsts
iestādēs, kurām ir nolūks iznīdēt strādniecībā sociālismu. Šie paši studenti piedalās kā spiegi politiskā pārvaldē un izdara kratīšanas vidusskolās
un ari varbūt pie saviem kolēģiem — studentiem
u. t. t. Ja cara laikā students, vienalga, no kādām
aprindām tas ari nebūtu, vai tas būtu no muižnieku

kārtas, vai pat no galma ģimenes, būtu iedrošinājies
iestāties tā laika politiskā policijā vai žandarmērijā
mi tā savus kolēģus izspiegot par viņu idejisko
darbību, tad tas būtu ticis uzskatīts par beidzamo
nelieti un huligānu. Bet tagad jau ir nonākts šinī
morāliskā līmenī ļoti tālu: kaut gan ir paturēti cara
muižnieciskie likumi,tomēr cara laika muižnieciskie likumi ir vēl ļoti augsts ideāls latviešu buržuāzijai. Tāpēc ari nav brīnums, ka tādos apstākļos, tādā tukšībā, pie tāda bezdibeņa studentu
starpā notiek ari pašnāvības, dažs labs korporelis
nošaujas. No strādniecības viedokļa nebūtu daudz
ko žēlot: lai šaujas, jo tukšam cilvēkam nav pasaulē vietas; bet buržuāzijā tas ir labs atspoguļojums tam kultūras virzienam, kāds tiek kultivēts
visus šos 10 gadus, kamēr Latvija pastāv.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāt Laicen, Jūsu runas laiks beidzas pēc dažam minūtēm.
L. Laicens: Vai es tik ilgi jau esmu runājjs?
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: «Ja, vel
4 minūtes palikušas.»
L.Laicens: Nu, tad es šoreiz beigšu, lai mēģinātu vēl reiz runāt. (Saucieni: «Mēģinātu!)
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Prezidijs
liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts.
— Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Dienas kārtībā — valdības atbildes uz iesniegtiem
jautājumiem.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.30 diena.)
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preses likuma.

Preses likuma (lik. kr. 1924. g. 60.) 5. un 6. pantus papildināt ar sekojošo :
6. pantu papildināt ar jaunu nodalījumu .
Viss šinī pantā sacītais attiecas ari uz vienreizējiem izdevumiem, ja tiem ir laikraksta vai žurnāla raksturs.

6. pantā c. punkta sākumu izteikt šādi :

Ja izdevums ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu

111 sesijas 17. sēde 1929. gada 7. maija.

Ja izdevums ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu

(Atklāta pīkst. 5.07 pēc pusdienas.)
S a t u r s.
1.
2.

'
Dienas kārtības grozīšana
Deputāta P. Juraševska u. c. iesniegtais likumprojekts —
grozījumi preses likumā (nodod komisijām) :
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs)

3.

542

547, 557

partija)

4.

541
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F. Cielens (sociāldemokrāts)
Ārlietu ministja atbilde uz deputāta J. Vintera u. c. iesniegto jautājumu par agrāka naudas noguldījumu atmaksu :
543
A. Balodis, ārlietu ministris
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo
K. Balodis (darba savienība)

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts) . . .'
J. Annuss (nacionālais bloks)
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
Satiksmes ministja atbilde uz deputāta P. Lejiņa

551, 558
554
555, 564

560, 567
563
u. c.

iesniegto jautājumu par transita kustības palielināšanu
caur Latviju :
569

Fr. Ozoliņš, satiksmes ministris
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
5.

6.

571

Zemkopības ministra atbilde uz deputāta R. Dukura u. c.
iesniegto jautājumu par noteikumiem par valsts piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai 1929. gadā:

A. Alberings, zemkopības ministris
R. Dukurs (sociāldemokrāts)
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)
Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums (pieņem steidzamī-

572
573

574
575

bas kārtībā):
A. Kviesis, referents
7.

'

576
578

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; ārlietu ministra atbilde uz deputāta J. Vintera u. c. iesniegto
jautājumu; satiksmes ministra atbilde uz deputāta
P. Lejiņa u. c. iesniegto jautājumu; zemkopības ministra atbilde uz deputāta R. Dukura u. c. iesniegto
jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar agrāras reformas likuma papildinājumu un papildinājumu likuma
par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli.
Deputāti P. Sīmanis, M. Lazersons u. c. iesnieguši priekšlikumu:
„Liekam priekšā dienas kārtības 10. punktu skatīt cauri
5. punktu."

kā

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret _ deputāta Šīmaņa u. c. iesniegto priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Vai būtu vēl kādi iebildumi pret dienas kartību?
Iebildumu nav.
pieņemta.

Dienas kārtība

,

d. punkta sākumu izteikt šādi:

pārgrozītā veidā

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija
ziņojumi.
Deputāti P. Juraševskis u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (Saucieni pa kreisi: «Kas parakstījuši?») Parakstījuši deputāti P.
Juraševskis, K. Kiršteins, E. Rimbenieks, St. Ivbulis un J. Breikšs. Vārds deputātam Juraševskim.
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Cienījamie deputātu kungi! Man liekas, ka mums jāskatās, lai preses likumu izpildītu ta, ka tas domāts.
Mūsu preses likumā laikrakstu un žurnālu izdošanai paredzētas zināmas formalitātes. Man šķiet,
ka šis likums izdots tāpēc, lai pilsoņi to respektētu,
ari kā laikrakstu izdevēji. Man deputātu kungiem
jāaizrāda, ka mums iznāk daži laikraksti un žurnāli
bez iekšlietu ministrijas atļaujas, kaut gan tas vajadzīgs saskaņā ar mušu likumu._ Lai to novērstu,
katrā ziņā jāpieņem mūsu priekša liktie pārgrozījumi preses likumā. Piemēram, iznāk kāds laikraksts
«Naktslokālu dzīve», kura saturs ir ļoti jautrs un
izdots žūpības un netiklības apkarošanai. Tur ir
tādi raksti kā «Stambulas kafejnīca ka Melnas
Neļķes centrs» un tamlīdzīgi._ Lai nebūtu jāprasa
atļauja iekšlietu ministrijai, nākošais numurs iznāk
tādā pašā izskatā, bet ar virsrakstu «Mūsu naktslokālu dzīve». Man liekas, ka ta ir ļotiinteresanta
kārtība un preses likuma apiešana. Nākošais numurs iznāk ar virsrakstu «Rīgas naktslokālu dzīve». — Vēl kāds otrs žurnāls saucas «Madonas un
apkārtnes dzīve greizā spogulī». Lai nebūtu jāprasa iekšlietu ministrijai atļauja, nākošais numurs
iznāk ar virsrakstu «Madona un apriņķis 1929. gada greizā spogulī». Nākošais numurs iznāk ar
virsrakstu «Mūsu Madona un apriņķis greiza spogulī». Tā taču ir preses likuma ignorēšana, kas
nav ciešama. Tāpēc mes liekam priekša pieņemt
šo likumprojektu.
liek
P. Kalniņš: Prezidijs
Priekšsēdētājs
priekšā nodot šo likumprojektu publisko tiesību un
juridiskai komisijām. — Vārds vel deputātam Cielēnam pie šī likumprojekta.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Cik uz ātru roku varēju iepazīties
ar šiem papildinājumiem preses likuma, jāsaka, ka
tie ir diezgan brīnišķi. Preses likuma 5. pants paredz, ka periodisks izdevums var sākt iznākt, kad
saņemts paziņojums, ka iekšlietu ministrijai pret to
nav šķēršļu, dibinātu uz 2.-4. pantu. Paziņojums
izsniedzams pieteikuma iesniedzējam divos eksemplāros, vēlākais 14 dienu laika pec pieteikuma saņemšanas. Drukātava var izlaist periodisku izdeatvumu tikai pēc šī paziņojuma saņemšanas. Ari
raidoša iekšlietu ministrijas atbilde dodama 14 dienu laikā. Piezīmē teikts, ja iekšlietu ministrija 14
dienu laikā nav izsniegusi paziņojumu, nedz devusi
noraidošu atbildi, tad izdevējs un 'drukātava var
izlaist periodisku izdevumu. Tagad šis papildinājums pie 5. panta liek priekša ievietot jaunu nodalījumu, paredzot, ka 5. panta noteikumi attiecas uz
neperiodiskiem izdevumiem, ja _tiem ir laikraksta
Vienreizējs izdevums taču
vai žurnāla raksturs.
nozīmē katru drukas darbu; katram drukas darbam ir vienreizēja izdevuma raksturs. Ja pieņemtu Juraševska kunga jaunāko ierosinājumu, katram,
izdokas gribēs izdot kādu brošūru vai grāmatu,
ministrija.
pieteikt
iekšlietu
šanu vajadzēs iepriekš
Sakait, kas tad būs tas, kas konstatēs to faktu, vai
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kādam vienreizējam izdevumam ir laikraksta raksturs, jeb tam ir grāmatas raksturs. Kā tad atšķiras 'laikraksts no vienreizēja izdevuma vai žurnāls
no grāmatas? Nu vienkārši taču laikam tā, ka žurnālam nāk līdz tekošie numuri 1, 2, 3 u. t. t., un
grāmatai nekā tamlīdzīga nav. Kas tagad iztulkos
faktu, kam ir laikraksta vai drukas darba vienreizēja izdevuma raksturs? Viens gribēs izdot lielāku lapu nekā vienreizēju izdevumu, un tam vajadzēs iziet cauri visu iepriekšējo sarežģīto procedūru, kāda paredzēta laikraksta izdošanai. Mēs

zinām, ka vēlēšanu literatūru nevar izdot kā laikrakstu, un tad nu būs jāskrien uz iekšlietu ministriju iepriekš pieteikt šādu vēlēšanu literatūras izdošanu. Vienreizējus izdevumus partijas allaž izlaiž
pirms yēlēšanām kā vienreizējus izdevumus. (V.
Bastjānis no vietas: «Pārskatus par savu darbību!») Ari pārskatus par savu darbību frakcijas izdod bieži vien. Un nu tagad tos visus vajadzēs pieteikt iekšlietu resorā kā žurnālus un laikrakstus.
Šādu monstrumu un preses brīvības ierobežošanu
varēja izdomāt tikai tāda partija, kā demokrātiskais
centrs, un tāpēc ari neviens nebrīnās par šo gadījumu, ka taisni demokrātiskais centrs ir tā partija,
kura visvairāk grib ierobežot mūsu preses brīvību.
Sociāldemokrātu frakcija balsos pret šī likumprojekta nodošanu komisijām.

Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas pie šī likumprojekta? Debates izbeigtas. Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums—
nodot šo likumprojektu publisko tiesību un juridiskai komisijām. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par. prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par prezidija priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 32 balsis, atturējies 1. Šis
likumprojekts nodots minētām komisijām. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
depuārlietu
ministra
atbilde uz
tāta
Vintera
u. c. iesniegto
jautāagrāko
nogul dīnaudas
jumu par
Vārds ārlietu ministrim Bajumu atmaksu.
lodim.
Ārlietu ministris A. Balodis: Augstais nams!
Ministru prezidenta kunga uzdevuma man jāatbild
uz jautājumu, ko iesniedzis Saeimas deputāts Vintera kungs un kas skan šādi:
«Saskaņā ar Latvijas-Krievijas mierlīguma 12.
panta 4. punktu, Krievijas valdība apņēmās atmaksāt Latvijas pilsoņiem naudas noguldījumus, kuri
bija noguldīti bijušā Krievijas valsts bankā un citās kredita iestādēs. Tā paša mierlīguma 15. pantā
ir noteikts, ka Krievijas valdība apņemas piemaksāt Latvijas valdībai avansa veidā uz naudas noguldījumu un citu no Krievijas saņemamo vērtību
rēķina 4.000.000 rubļu zeltā. Kā zināms, šo avansu mūsu valdība patiešām ari saņēmusi. No mierlīguma noslēgšanas dienas pagājuši turpat 9 gadi.
Tomēr neviens naudas noguldītājs nav saņēmis
savu noguldījumu atmaksu, neviens ari nezin, kādā
stāvoklī šī lieta pašreiz atrodas. Lūdzam paskaidrot — vai valdība uzskata Latvijas-Krievijas mierlīgumu par izpildītu attiecībā uz naudas noguldījumu atmaksu; ja valdība domā, ka tas nav izpildīts,
tad kādu iemeslu dēļ, kas _ ir darīts, _ lai Latvijas pilsoņi saņemtu mierlīguma paredzēto noguldījumu
atmaksu, kādā stāvoklī šī lieta pašreiz atrodas un
kādus soļus valdība domā spert, lai naudas noguldītāji saņemtu savu noguldījumu izmaksu.»
Tā skan šis jautājums.
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Te nu man gribētos vispirms atzīmēt, ka šis
jautājums pieskaras no atsevišķu naudas noguldītāju interešu viedokļa vienam daudz plašākam jautājumam un jautājumiem, kas apcerēti un apstrādāti Latvijas mierlīguma ar Krieviju. Tie ir jautājumi, ka pēc iespējas grib dziedēt tās brūces un lielos zaudējumus, ko Latvijas zeme un tās iedzīvotāji
ir cietuši un zaudējuši lielā pasaules karā un notikumos, kas sekoja pēc tam. Ir skaidrs, ka tādos

vēsturiskos notikumos, kas nesuši sev līdz visdažādāko vērtību pārvērtējumus un, var teikt, dažā
ziņā pašos pamatos grozījuši mūsu dzīvi, neizbēgami jācieš ari ārkārtīgi lieli zaudējumi, jo nevar
tikai iegūt, ja par ko cīnās, ir ari jāzaudē. Te man
jāsaka, ka mūsu iestādes ir mēģinājušas administrativā kārtā noskaidrot, cik lieli apmēram, var
būt zaudējumi, ko mūsu zeme cietusi, vismaz no
tiem spēkiem, kas ievirzījušies mūsu zemē no austrumiem, kurus mums vajadzēja uzturēt, vai ari
ar kuriem bija jācīnās. Tur es varētu paskaidrot,
ka šo zaudējumu kopsuma daudzkārt pārsniedz to
zaudējumu kopsumu, ko cietuši mūsu naudas noguldītāji, par kuriem cienījamais deputāta kungs
runāja pagājušā sēdē. Man te ir nosaukts kāds
skaitlis, bet par tā pareizību es nevaru galvot, lai
gan es ņēmu no tām iestādēm, kas taisni darbojušās
šinī laukā. Šis skaitlis rāda, ka šie zaudējumi, rē- *
ķinot apaļos skaitļos, sniedzas pie 500.000.000 zelta
rubļu. Tā ir suma, kas daudzkārt pārsniedz to sumu, ko valdības komisija reģistrējusi kā zaudējumu
centīgiem naudas noguldītājiem un kas grozās no
70.000.000 līdz 80.000.000 zelta rubļiem. Tādos apstākļos pie šī jautājuma, kas ir tik plašs un vispusīgs, kurā ieinteresētas tik daudzas iedzīvotāju ka-

tegorijas un šķiras, valsts, privatiestādes un personas, pie šo zaudējumu novērtēšanas, protams, nav
ieteicams, stāties no kādas šauras noguldītāju grupas viedokļa, jo tad var nonākt pie nepareiziem
slēdzieniem.
Šis jautājums pieskaras nē tikai šīs valdības
darbībai, ne tikai tam darbības posmam, kurā es
esmu ārlietu resora vadītājs, bet gan visām Latvijas valdībām, sākot no mierlīguma noslēgšanas laika līdz mūsu dienām. Te nu man gribētos_ teikt, ko
šīs valdības ir darījušas, lai dziedētu sistās brūces
un atlīdzinātu mūsu pilsoņiem ciestos zaudējumus,
kaut ari minimālākos, iespējamākos apmēros.
Te nu jāapstājas vispirms pie paša miera līguma un jāsaka, ka tas bija tas ierocis Latvijas valdībai, ar kura palīdzību viņa cerēja atgūt vismaz
daļu no tiem zaudējumiem, ko mūsu zeme ir cietusi. Miera līguma 10., TL, 12., 13., 14. un 15. panti
runā taisni par šiem jautājumiem, un jus atradīsat,
ka tur aizsargātas ne tikai noguldītāju intereses —
nē, tur aizsargātas vispirms valsts intereses un
dažādu valsts orgānu intereses, ari valsts autonomo uzņēmumu, tāpat daudzu sabiedrisko organizāciju un, protams, ari privāto pilsoņu un taupītāju intereses. Tā tad miera līguma slēdzēji bija
piegājuši pie šī jautājuma no plaša viedokļa un bija
cerējuši, ka izdosies ar šo starptautisko daiktu rokās atgūt to, kas mums vēl bija šinī miera līgumā
solīts.
Tad nu iesākās pats tas konkrētais darbs; bija
jāatrod, jāreģistrē vispirms tie zaudējumi, kurus
mēs esam cietuši. Tie bija jākonkretizē un jāpārbauda, un šinī ziņā mans kolēģis, iekšlietu ministris,
zinās vairāk ko pateikt, cik lielas pūles valsts administratīvais aparāts ir pielicis un cik daudz tas viņai ir maksājis — daudz vairāk nekā tas 1%, par
kuru te aizrādīja, ka tik daudz noguldījumu pieteicēji iemaksājuši. Valsts šinī ziņā ziedoja daudz
līdzekļu, lai dabūtu konkrētu ainu, cik daudz dažā-
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das nozares dažādas fiziskas un juridiskas personas
cietušas. Kad šis darbs bija kaut cik veikts, iesākas sarunas ar Krieviju, un, kā augstam namam zināms, miera līguma bija skaidri pateikts, ka attiecīgie_ jautājumi miera līgumā kārtojami jauktās komisijas, kuras _ piedalās tiklab Latvijas, kā Padomju
Savienības pārstāvji. Tādas komisijas nodibināja
3. Pirmā interesējas par valsts un privāto dzelzceļu piederumiem; otra komisija nodarbojās ar privātpersonām piederošo kuģu reevakuacijas jeb atgūšanas jautājumu, un trešā komisija nodarbojās ar
valsts un sabiedrisko iestāžu un privātpersonu īpašumu jautājumu. Šī trešā komisija atklāja savu
darbību 1920. gada beigas un izbeidza to 1923. gada 5. aprilī. Komisija, darbību izbeidzot, palika vēl
daudz nenokārtotu un neizbeigtu lietu.

Tās toreiz

nodeva tālākai izšķiršanai mūsu diplomātijai.

Te būtu jāpiezīmē, kādi ir tie konkrētie ieguvumi skaitļos, ko Latvija ir dabūjusi 'ar šo miera
līgumu. Man ir uzdoti sekojošie skaitļi. Es negribu
teikt, ka tie būtu matemātiski pareizi, bet, acīmredzot, tie dod puslīdz pareizu ainu. Šie skaitļi būtu
sekojošie: no _ Krievijas ir iegūts reevakuētu rūpniecības uzņēmumu 3 miljonu latu vērtībā, lauksaimniecības inventāra un dažu kredītiestāžu vērtību — par 2,7 miljoniem latu; reevakueto dzelzceļu
līdzekļu un citu piederumu saņemts par 8,7 miljoniem zelta rubļu. Tā_ tad pēc tiem datiem, ko es
šeit minēju, būtu apmeramta: 5,7 miljoni latu jeb
8,7 miljoni zelta rubļu. Tāds būtu tas konkrētais
ieguvums. Tanī pat laikā šī reevakuacijas komisija ir vienojusies par vienu ekvivalentu ar Krievi-
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Vēlākos garos gados šis jautājums ir bijis diplomātijas kārtošanā. Man jāsaka, ka visu laiku, kamerārlietu resors ir manā vadībā, man nav bijis

iespējams archivos atrast kaut kādus konkrētus
ieguvumus vai konstatējumus šinī jautājumā. Tādu
nav. Te, kungi, man jāsaka, ka ari šis jautājums
sarunās ar Padomju Republiku Savienības pārstāvjiem konkretizējas, un šis jautājums nav tik
vienkāršs. Mums jāatzīmē te tas principiālais viedoklis ko Padomju Republiku Savienība mums
^ ceļ priekšā; proti, mums apgalvo, ka ne
vienmēr
tikai Latvija slēgusi šādu līgumu, ne tikai Latvija
vien interesējas par saviem noguldītājiem un savu
zaudētāju interesēm, bet ka ir ari citas valstīs, kas
atrodas puslīdz vienādā starptautiskā situācijā ar
Latviju un kas ari noslēgušas analoģiskus miera
līgumus. Vēl sarunās norāda uz to, ka no Padomju Republiku Savienības atprasa, vai grib atprasīt
ari tos parādus, kurus kādreiz pirms kara noslēgusi
bijušā Krievijas valdība. Visās sarunās ar Padomju Republiku Savienības pārstāvjiem izvirzās doma,
un proti — Padomju Valdība bīstas radīt precedentu, apgalvojot, ka tik līdz mūsu noguldītājiem
kaut ko atmaksās, tad atlīdzības jautājums pacelsies visā plašumā un tad būs grūti pārskatīt, cik tālu šis atlīdzības jautājums varētu iet un cik lielas
būtu sumas, kādas pieteiktu atlīdzības lietā. — Tādas ir atbildes, kas mums aizvien jāsaņem šinīs jautājumos.
Protams, Latvijas valdība šai lietā ieņem noteiktu, miera līgumā fiksētu viedokli, un citādu viņa ari nevar ieņemt. Tās mūsu prasības, kādas

formulētas miera līgumā, paliek spēkā. Laiks un
apstākļi nākotnē rādīs, cik mūsu diplomātijai un
mūsu valstij būs iespējams iegūt no tiem solījumiem
un noteikumiem, kas attiecīgā miera līguma pantā
noguldītāju labā ir minēti.
Te nu man beidzot jāpieskaras ari fonda lietai.
Miera līgumā, protams, nav teikts, kādā veidā šis
4.000.000 zelta rubļu lielais avanss ir izlietojams,
bet ir skaidrs, ka šis avanss izsniegts veselai rindai
zaudētāju. Tanī grupā ietilpst ne tikai noguldītāji,
tanī ietilpst, man gribētos teikt, vispirms pati valsts
Pārejot uz ieguldījumu jautājumu, par kuru dear
savām iestādēm un saviem autonomiem uzņēputāti visvairāk runāja, man jāsaka sekojošais. Atmumiem.
Šinī kategorijā ietilpst ari visas mūsu
kas
paredzēti
tiecībā uz noguldījumu atmaksu,
1.
sabiedriskās
iestādes, pašvaldības. Beidzot šai kaun 12. panta 4. punktā, zināmas tiesības tiek pietegorijā
ietilpst
ari mūsu rūpnieki un tirgotāji, kuru
šķirtas tikai vienai noguldītāju daļai, proti tādiem,
kas okupācijas laikā nespēja saņemt noguldījumus, mantas kara dēļ evakuētās uz Krieviju, bet nav vel
kad tas bija iespējams pārējās Krievijas pilsoņiem. reevakuetas. Ir saprotams, ka šai jautājuma attiejas delegāciju attiecībā uz vagoniem jeb dzelzceļu
materiāliem, kas palikuši Krievijā, un ko Krievija
nav izdevusi. Dokumentos es redzu tādu skaitli,
ka ekvivalents par šo mantu būtu apmēram
2.100.000 zelta rubļu. Šī suma katrā ziņā būtu jāatņem no tā 4 miljonu zelta rubļu lielā avansa, kas
Latvijai ir izsniegts. Pēc visa tā tad nu būtu jāatzīst, ka atliekas šai fondā vēl apmēram 1.900.000
zelta rubļu.

Tā tad šis miera līguma pants pieskaras tikai tai
noguldītāju kategorijai, kuru vācu okupācija toreiz
traucēja izlietot savas īpašnieku tiesības un rīkoties ar saviem noguldījumiem, ietaupījumiem pēc
saviem ieskatiem. Tā kā Krievijas rubļa kurss bija
krities, tad gribēja dabūt kādu gandarījumu. Kā jau
minēju, šinīs komisijās ir pieteikušies apmēram
ir_ apmēram
70.000 noguldītāju. Viņu prasības
80.000.000 rubļu zeltā. Šo jautājumu, tāpat ari dažus citus jautājumus apsprieda mantu reevakuacijas
^
jauktākomisija Maskavā. Velak,
1922. gada 14. jūnijā, sasauca no jauna sevišķu jauktu komisiju, kas
darbojās Rīgā līdz tā paša gada 25. novembrim, ta
tad diezgan ilgu laiku. Padomju republikas delegācija
pārbaudīja materiālus, ko viņai lika priekša. Jāsaka, ka šo sarunu sasniegumi mums nav bijuši sevišķi labvēlīgi. Krievu delegācija bija ar mieru no
visiem 70.000 noguldītāju pieprasījumiem atzīt par
atlīdzināmiem tikai kādus 5000 pieteikumus. _ Bez
tam, cik tas redzams sarunu materiālos un vārdos,
ari šie 5000 pieteikumu nav bez kondicijām. Patlaban par tām negribu runāt un kavēties — bet ja
šīs kondīcijas izpildīs, tad, acīmredzot, šo pieteikumu skaits ievērojami samazināsies.
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

cībā uz avansa sadalīšanu un eventuālu zaudējumu
segšanu Latvijas valdība nevarēs nosvērties uz vienu pusi un apmierināt tikai dažas zaudētāju kategorijas, sacīdama: papriekšu apmierināsim noguldītājus, tad runāsim par rūpniekiem un tad, varbūt, par pašu valsti. Šai ziņā mūsu iekšēja likumdošanā pastāv tāda prakse, ka valsts_ sev patur
priekšrocības zaudējumu atlīdzības lietās. Ta tad
jāsaka, ka šis jautājums ir joprojām atklāts, un ieņemt kaut kādu viedokli šai lieta man šobrīd nav
iespējams.
Kas attiecas uz pašu reevakuacijas lietu, tad
jāpaskaidro, ka ari tā nav izbeigta. Mūsu sarunas
šai ziņā diplomātiskā ceļā pēdējos 4—5 gados ir izgājušas dažādus posmus. Ir sastādīti fabriku piederumu saraksti, sevišķi protokoli, apstiprināti no
abām pusēm, kuros uzskaitīti reevakuejamo rūpniecības uzņēmumu piederumi: tur atrodama ve_sela rinda dokumentu- un aprakstu par mušu dažādo
iestāžu archiviem, kas ir jāatgūst. Tejnan jāziņo,
ka reevakuacijas darbs lēnām vienmēr turpinās.
Bijušo Kurzemes hercogu archivs Peterpili ir sakārtots un gatavs reevakuacijai. Tikai pedeja laika
tur radušās dažas grūtības, kas jānovērš. Tāpat
18

547

Latvijas

Republikas

III Saeimas

III

tas ir ari ar fabriku iekārtām u. t. t.Man jāatzīmē,
ka pat tad, ja dažas padomju iestādes izrada zināmu labvēlību, rodas dažādas citas grūtības, kas
stāv sakarā ar valūtas jautājumu un naudas pārvešanas lietu. Bieži notiek ta, ka reevakuacijas
izdevumi ir tik lieli, ka rūpniekam neatmaksājas
transports, un tāpēc rūpnieks_ atrod par izdevīgāku
pārdot savu īpašumu Krievijā; bet te_ nu stājas ceļā valūtas grūtības, un proti tai ziņa, ka oficiālais
červonca kurss nesaskan ar faktisko un tāda kārtā naudas pārvedumi bieži vien atduras uz lielam
grūtībām. Iznāk, ka īpašniekiem jācieš jauni prāvi
zaudējumi. Valdība no savas puses dara_ visu, lai
pārvarētu šīs grūtības un lai rūpnieki atgūtu savus
īpašumus. Es uzsveru, ka valdība neuzskata re-

evakuacijas jautājumu par izbeigtu, un mēs vēl aizvien turpinām sarunas cerībā, ka mums izdosies
ko atgūt. Tamdēļ šai brīdī valdībai nav iespējams
ieņemt noteiktu viedokli attiecībā uz fonda lietošanu. Reevakuacijas darbs turpinās un dati, kas vajadzīgi un ar ko valdība varētu operēt, nav vēl noskaidroti. Ir vajadzīgs laiks un stipra griba, lai lietas nokārtotu. Protams, ir _ skaidrs ari viens, ka
reiz pienāks brīdis, kad būs jārunāpar šiem miera līguma pantiem galīgā, noslēdzošā veida. Tad mums
būs jākonstatē, kas atgūts un kas panākts . Tad
būs jāpavelk strīpa padarītam darbam, lai uzstādītu bilanci. Tad tik mēs iegūsim pilnīgu ainu par
to, kas atgūts un kas zaudēts. Tādas ir manas domas. Kā jau teicu, šī valdība un tāpat ari visas pārējās valdības, kas bijušas mūsu valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā, ir strādājušas un ir pielikušas visas pūles, lai valsts un pašvaldības iestādes, privā-

tas un sabiedriskas organizācijas un personas atgūtu maksimumu no tā, ko zaudējušas. Un ta pati griba, no kuras ir vadījušās līdzšinējas valdības pie^ gamīt ari šai valdībai, unjviņa rīkosies tādā pašā
valstij
un
saviem
rā, cerībā, ka viņa varēs izlīdzēt
pilsoņiem, cik vien iespējams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ir iesniegts priekšlikums:
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mu — 8,7 miljoni zelta rubļu. Tas tomēr norāda,
ka interese par' miera līguma pildīšanu ir vērsusies
vienā zināmā noteiktā virzienā, un šis virziens ir
bijis — panākt tieši turīgāko Latvijas valsts iedzīvotāju šķiru apmierināšanu. Turpretim, kas zīmējas uz naudas noguldījumiem, kas pa lielākai daļai
nākuši no mazturīgākiem iedzīvotāju slāņiem, mēs
redzam, ka šinī ziņā nav itin nekādu reālu panākumu, neskatoties uz to, ka šinī miera līguma minēti ari noguldījumi.
Nevar nostāties uz tāda viedokļa, uz kāda nostājās ministra kungs, sacīdams, ka nākotnē būs
vairāk jārūpējas tieši par reevakuacijas jautājuma
nokārtošanu, t. i. fabriku, dažāda inventāra
atpakaļ atdabūšanu. Šis jautājums sakarā ar miera
līgumu ir noskaidrots tā, ka fabrikas var dabūt atpakaļ ari graudā. Miera līgumā ir teikts, ka fabrikas varēs atdabūt atpakaļ tā, kādā stāvoklī un cik
tās faktiski .atradīsies Krievijas valsts īpašumā. Jēdzienu, cik tāļu šīs fabrikas faktiski atradīsies Krievijas valsts īpašumā, var tulkot ļoti dažādi. Sakarā
ar to man jāaizrāda, ka fabriku mašinas, kas vēl atrodas Krievijā, esot ļoti nelietderīgā stāvoklī, nolie-

totas, sarūsējušas, samaitājušās, tā ka daudzi Latvi-

jas rūpnieki atsakās tās saņemt. Tā tad šinī gadījumā nevar būt runas par to, ka atlīdzība naudā būtu jāzīmē ari uz tiem īpašumiem, fabriku īpašumiem
un citiem īpašumiem, kurus var, kuri saņemti un kurus negrib saņemt atpakaļ.
Tālāk, zīmējoties tieši uz noguldījumu daļu,
ministra kungs aizrādīja, ka tanīs ietilpstot lielākā
daļa tādu, kas okupācijas dēļ nav varējuši saņemt
noguldījumus atpakaļ. Man šķiet, ja ministra kungs
domā, ka var būt runa par vienu šauru grupu, kas
okupācijas dēļ nav varējusi saņemt atpakaļ savus
noguldījumus, tad miera līguma pants tomēr nav
tā iztulkojams, jo miera līguma pantā tieši tā ari

burtiski nav teikts. Bet te nu gan ar šo pantu ir
domāti visi tie iedzīvotāji, kuri nekā nav saņēmuši — jo faktiski varētu saņemt tikai tie, kas dzīvo
tagadējā Latvijas teritorijā, izņēmums varētu būt
tikai ar tiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvoja ag„Lūdzam pēc ārlietu ministra atbildes agrāko naudas noguldījumu atmaksas lietā atklāt debates."
rākās Krievijas teritorijā, t. i. ari tagadējā Krievijas
ruļļa
103.
pantu
šim
teritorijā,
sakarā ar ko uz Latvijas pilsoņiem šis
ar
kārtības
Saskaņā
priekšlikumam jādabū Saeimas piekrišana. Pirms ierobežojums nevarētu attiekties.
tam var dabūt vārdu viens deputāts par, otrs —
Tomēr es atrodu, ka mūsu valdības vispār un
pret šo priekšlikumu. Vārdu neviens neveļas? Liesevišķi diplomātijas rīcība attiecībā uz miera līku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties guma pildīšanu nav bijusi pietiekoša, enerģiska un
tos, kas ir par deputātu Vintera, Baloža u. c. iedzīva. Ir nodibinātas trīs jauktas komisijas, kas papriekšlikumu. Acīmredzot _ vairākums. redzētas miera līguma 21. pantā, un viena komisija
sniegto
Priekšlikums pieņemts. Debates atklātas. Vārds ir it kā nodarbojusies ar šo noguldījumu jautājuma
deputātam Vinteram.
izšķiršanu. Bet izņemot noguldījumu aktu pārbaudīšanu, kas ir_ notikusi Rīgā, un pēc šīs pārbaudī(agrāko
noguldītāju
un
citu
naudas
Vinters
J.
šanas dažas sēdes, nekas no šīs komisijas darbības
cietušo partija): Godātie deputātu kungi! Ir pilnav
redzams, un nav ari zināms, kādēļ šī komisija
pareizs
kunga
norādījums,
nīgi
ārlietu ministra
ka
lielie zaudējumi, kas cēlušies karā, nav atgūti, nav ir izbeiguši savu darbību 1923. gadā, kad visi mieiedzīvotājiem atlīdzināti u. t. t. Bet šinī gadījumā, ra līgumā paredzētie jautājumi ir palikuši nenokārtoti._ Šī komisija, pēc manas informācijas, kādu es
attiecībā uz Latvijas-Krievijas miera līgumu un ari
dabūju attiecīgas valsts iestādēs, nav vis atradusi
attiecībā uz manis u. c. iesniegto jautājumu nevapar
derīgiem tikai 5000 aktu, bet gan nav paspējusi
rētu , būt runa par zaudējumiem, kas nodarīti Latvijas pilsoņiem lielā pasaules karā.
Ja iedziļināmies izskatīt visas 70.000 noguldījumu aktis, ir pārbaudījusi tikai vienu daļu no aktim un nākusi pie slēdziemiera līguma tekstā, tad redzam, ka šis miera līgums vispār neparedz atlīdzināt zaudējumus, kādi na, ka pret šīm noguldījumu aktim viņai nevarētu
Latvijas pilsoņiem nodarīti — miera līguma ir runa but nekādu iebildumu. Ja ari bija uzstādītas zināmas kondīcijas, tad tās taču nav nepārvaramas. Mūpar konkrētiem gadījumiem, miera līgumā ir runa
par rūpniecību, par noguldījumiem, par sabiedrisko su diplomātiem, valdībai vajadzēja noskaidrot, vai
saskaņa ar miera līgumu tādas kondīcijas vispār
iestāžu un privātpersonu īpašumiem. Ministra
kungs teica, ka tie 500 miljoni zelta rubļu vispāri var uzstādīt. Pēc tam komisija izbeidza savu darbību. Mumsnav zināms, ko konkrētu šī komisija
esot šo zaudējumu kopsuma; viņš ari noradīja, ka
ir darījusi, kādu darbu tā ir veikusi.
grupas
zināmas
naudas
zināmas vērtības,
zināmas
No 1923. gada šis jautājums, kā ārlietu ministra
sumas esot saņēmušas atpakaļ. Interesantākais ir
tas, ka lauksaimniecībai un citiem uzņēmumiem ir kungs izteicās, ir bijis diplomātijas kārtošanā. Pēc
atdoti atpakaļ 7,5 miljoni latu, dzelzceļu piederu- informācijas, ko man izdevās ievākt ārlietu mini-
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strijā, šī diplomātijas kārtošana ir bijusi ļoti nedzīva, varētu teikt, ļoti negriboša kārtot šo jautājumu.
Ari ministra kungs izteicās, ka neesot zināms, kādā
veidā šī diplomātijas kārtošana izpaudusēs uz ārpusi, ko šī diplomātija konkrētu darījusi. Man šķiet,
ja par to nerūpējas mūsu ārlietu resors, tad vismaz
Krievijas sūtņa pienākums bija pirmā kārtā gādāt
un rūpēties par šī jautājuma pienācīgu atrisināšanu.
Ir ari tādas ziņas, ka mūsu sūtnis, kas ilgus gadus
nodzīvojis Krievijā, Maskavā, un reprezentējis Latviju, personīgi nav parādījis it nekādu interesi šī
jautājuma nokārtošanā. Ar to, ka viņš ne tikai nav
interesējies par šī jautājuma nokārtošanu, bet ir ļoti
labi iedzīvojies šādos vietējos apstākļos, ir izskaidrojams tas, ka naudas noguldījumu jautājums un
ari citi pārējie jautājumi necik nav pavirzījušies
uz priekšu. Lai šī kārtošana būtu kāda būdama, tomēr no naudas noguldītāju viedokļa tā jāatzīst par
nepietiekošu.

Tiešām, nekādi konkrēti soļi nav sperti, lai
Krievija noteikti deklarētu, ka viņa atsākās_ pildīt šo
miera līgumā paredzēto pienākumu. Ja būtu_ radušās domu starpības par naudas kursu un vērtības
aprēķināšanu, tad varētu būt kaut kāda runa par
jautājuma nenokārtošanu.

Varētu teikt, ka mēs ta-

ču nevaram karot ar lielo Krieviju, ka tur vairāk
nekās nav iespējams. Bet, cik ir izdevies noskaidrot, nekas nav nācis zināms, kādus konkrētus, reālus, noteiktus soļus mūsu diplomātija būtu spērusi.
Protams, ja nekādi soļi nav sperti, tad, pats par
sevi saprotams, šis jautājums nav nokārtots un ari
netiks nokārtots sekmīgi, pastāvot šādai diplomātiskai vilcināšanai, kāda ir bijusi visus šos gadus. Šis
jautājums tikpat nesekmīgi stāvēs uz vietas ari nākošos 6 vai 9 gados. Ja daži Latvijas izpostītie pilsoņi var daudz maz pārciest kara nodarītos postījumus, tad jau gluži neciešamā stāvoklī ir tieši mazie noguldītāji, mūsu pilsoņi. Taisni _ ši jautājuma
kārtošanai būtu jāpiegriež vislielākā venba ka mušu
ārlietu resormam, tā mūsu valdībai.

Tagadējais ārlietu ministris, protams, nevaratbildēt par to, kas noticis visos šajos gados vairāku
valdību pastāvēšanas laikā. Bet ministra kungs ari
nedeva noteiktus norādījumus par nākotnes darbību
un norādījumus, kādā veidā valdība doma, centīsies
vai mēģinās šo jautājumu atrisināt nākotne. Mes
dzirdējām tikai, ja varētu teikt, vispārīgas diplomātiskas frāzes; bet noteiktu viedokli un_ stāvokli,
kādu valdība domā ieņemt, mēs neredzējām un tāpēc ari nezinām, kādā veidā naudas noguldītāji varēs saņemt savus noguldījumus, kas viņiem pienākas pēc miera līguma.
Šāds stāvoklis ir pilnīgi neciešams, pilnīgi neciešams no tā viedokļa, ka šim jautājumam ir ļoti
svarīga

tautsaimnieciska nozīme.

80.000.000 vai

pareizāki 76.000.000 zelta rubļi liels ir kapitāls, kas
mums jāsaņem un ko mēs varētu laist musu_ valsts

dzīves apgrozībā. Par šādu sumu mes varētu palielināt savu rīcības kapitālu, mums nebūtu jāizputina un jāizpārdod mūsu Latvijas rūpniecība. Diemžēl, tagad mēs to esam uzsākuši un par niecīgu
ārēju aizņēmumu, saņemdami 20 vai 30 miljonus latu,
tagad esam spiesti izpārdot veselas rūpniecības nozares. Tāpēc šī jautājuma kārtošanai jāpieiet ar
daudz lielāku apdomu un noteiktību. Šo jautājumu,
tīri saimnieciskas dabas jautājumu, lielas plašas
iedzīvotāju daļas dzīvības un nāves jautājumu, grib
padarīt par politisku jautājumu. Tas izpaužas laba
spārna presē, kas ir pret naudas noguldījumu jautājuma kārtošanu. Labais spārns grib nostādīt šo
jautājumu kā izrietošu no kaut kādam pretvalstiskām tendencēm, no komunistiskam tieksmēm un
saka: jūs gribat valsti izputināt, jūs esat pielīdzi-
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nāmi komunistiem, kas ari grib sagjaut_ valsts pamatus. Man jāaizrāda, ka šie laba spārna kungi,
kas gan «Brīvā Zemē», gan «Latvī», gan «Latvijas
Sargā» mēģina nostādīt mūsu jautājumu līdzīgi komunistu jautājumam, dažus gadus atpakaļ skatījās
uz šo jautājumu drusku savādāki! Saeimas kāda
diezgan liela frakcija agrāk par šo jautājumu ir
interesējusies, bet tagad sava partijas orgāna ir
nodrukājusi vārdu pa vārdam izvilkumu no «Brīvās Zemes», sacīdama, ka noguldītaju_ deputātam
Vinteram esot sakari ar komunistiem, tapec pie šī
jautājuma atrisināšanas nedrīkstot ķerties. Šis laikraksts 1925. gada 17. jūnijā ļoti skaisti rakstīja par
naudas noguldītāju jautājuma nokārtošanas nepieciešamību. Es domāju Bļodnieka kunga rediģēto
laikrakstu «Latvija», kura naudas noguldītāju jautājumam veltīti šādi skaisti vardi: «Izpostītas Latvijas atjaunošanai vajadzīgi ļoti lieli naudas līdzekļi, un tāpēc vissāpīgāk! sajūtams iekšēja kredita trūkums, kurš galīgi tautā satricināts ar 18.
marta 1920. gada likuma izdošanu, uzkūra pamata
visiem tiem, kas agrāk ieguldīja bankas un krājaizdevu kasēs savus sūri pelnītos grašus, atmaksa ta2
gad atpakaļ par pirsmkara 100 zelta rubļiem 66 /3 latviešu rubļu, caur ko šis likums ir nācis par labu
tikai spekulantiem un lieliem uzņēmējiem, kuri ar
tautas sakrātiem grašiem būvēja namus, taisīja lielus veikalus, skoloja savus bērnus, un par to tagad
darba rūķim kā pateicību atmaksa tikai niecīgu žēlastības dāvanu— 66% Latvijas kapeiku par agrāko
zelta rubli.

Caur to ir nodarīta vislielākā netaisnība lielākam tautas vairumam, kurš sevišķi tagadēja laika
sajūt, cik liels atspaids viņam varētu but tas grasis, ko viņš sakrājis miera laika priekš melnam
dienām.
Šī netaisnība ir jānovērš; bet vai tas ir iespējams?
Jā, tas ir pilnīgi iespējams, jo visas tās sumas,
kuras noguldītāji uzticēja bankām, pēdējas talak
aizdevušas pa lielākai_ daļai pret nekustamiem īpašumiem kā pilsētā, tā uz laukiem, kuru vērtības
daudzkārt pārsniedz aizdotās sumas.»
Starp citu šis laikraksts pāriet ari uz Krievijas noguldītāju jautājumu un attēlo to tāda patgara.
Vēl rakstīts par naudas noguldītāju jautājumu
«Latvijas Sargā», kas bija. laikam, Reinharda kunga ideju paudējs. Šo laikrakstu toreiz parakstīja
Konstantīns Vanags, persona, kas labam spārnam
loti labi pazīstama. 1923. gada šis laikraksts, starp
citu, ir ievietojis garāku rakstu ar virsrakstu: «Trīs
aizmirsti pienākumi». Šinī rakstā drukāts sekojošais:
«Joprojām vēl ir atklāts jautājums par kara zaudējumu atlīdzību un par noguldījumiem Krievijas bankās. Ja nav iespēja Padomiju piespiest miera līgumu pildīt un noguldījumus_ atmaksāt, tad par to
jāpadomā mūsu valdībai un jāstājas pie noguldījumu
pakāpeniskas atmaksāšanas. Pa šo ceļu ir gājuši
mūsu kaimiņi igauņi un mums agri vai veli tiem vajadzēs sekot. Valdībai morāliski nav tiesības šo
pienākumu no sevis noraidīt, jo noguldītājs zin, ka
agrākās Krievijas bagātības — ka kroņa muižas,
meži, dzelzceļi, ostas, valdības ēkas u. t._ t. ir palikušas mūsu zemē un pieder mums, kamdēļ tam jāatbild par Krievijas parādiem. Beztam valdība
savā laikā no Padomju Krievijas saņēma 4 miljoni
rubļu zeltā. Ja šo zeltu valdība bija spiesta pirmā
laikā paturēt mūsu jaunas finansu sistēmas nostiprināšanai, tad tur nebūtu ko iebilst, bet pec tam, kad
mērķis sasniegts un budžets uzrada solidus pārpalikumus, ar atmaksāšanu nevajadzētu vilcināties.
Tad vēl trešais pienākums valstij ir pret tiem
noguldītājiem Latvijas bankās, kurus ķēris 1920. g.
18*
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18. marta likums: tas sāpīgi atsaucies sevišķi uz
tautas darbīgākiem slāņiem, kas ar neatlaidīgu darbu bija savilkuši mūsu naudas iestādes lielus kapitālus. Tādu izpostītu noguldītāju ir simtiem tūkstošiem. Viņu stāvoklis tiešam nav apskaužams.
Ko, piemēram, jūt tāds izpostīts noguldītājs, kad
tam agrākā nodokļa rubļa vietatagad prasa 100
reizes vairāk tanī laika, kad paradu tam atmaksa
ar kapeiku par zelta rubli? _ Te slēpjas šo ļaužu traģēdija. Cilvēks redz un jut, ka tiek izpostīts gaiša
dienas laikā un ir bezspēcīgs kaut ko darīt, lai sevi
aizstāvētos. Ir laiks šo traģēdiju beigt. Par šo jautājumu tiešām nav iespējams mierīga gara runāt.»
To raksta «Latvijas Sargs» 1923. gadā. Bet
labā spārna kungi ir aizmirsuši to ko rakstījuši
^
pārvērst
1923. gadā, un tagad cenšas šo jautājumu
jautājumu,
par
jautājumu,
kas mušu
par politisku
valdībai nav kārtojams. Agrāk viņi bija citādas
domās.
Tiešām, ja mēs dzīvojam tiesiska valstī un ja
gribam kaut cik rēķināties ar tiesiskās iekārtas pamatprincipiem un likumiem, ja gribam rēķināties ar
ētiskām atziņām, taisnības sajutu u. t. t., tad jr
skaidrs, ka Latvijas valdība nevar atstāt šo jautājumu nenokārtotu. Tas ir nokārtots visas mušu kaimiņu valstīs, i Lietuvā, i Polijā., i ari citas valstīs,
kurām nav bijuši sakari ar agrāko Krievijas teritoriju. Ja šīs valstis varēja šo jautājumu atrisināt un
turēja par vajadzīgu to darīt, tad ari mums tas jākārto. Es domāju, ja mūsu diplomātija ari kaut cik
gribētu pielikt nopietnas pūles un uzstātos enerģiskāki, varbūt, tā, kā Lietuvas diplomāti Tautu Savienībā, attiecībā uz sev nepieciešamu jautājumu
nokārtošanu, tad mums ari šis jautājums būtu nokārtots un agrākie naudas noguldītāji būtu saņēmuši
savu noguldījumu atmaksu. Man liekas, ka šo jautājumu tik nenokārtotu nevarēs atstāt. Noguldītāju
vairākums, kas atrodas neciešama materiāla stāvoklī, prasa šo jautājumu nokārtot Tagadējie Latvijas valsts saimniekošanas paņēmieni rada, ka
Latvijas valdība vai ari Latvijas Saeimas noteicošais vairākums ar naudas līdzekļiem neskopojas, ka
100.000.000 rubļuuz vienu vai otru pusi_ ir nieka
nauda mūsu apstākļos. Šinīs dienas prese paradi'jās ziņas par mūsu Valsts Prezidenta viesošanos ārzemēs un par pretvizīti šim apciemojumam. Tas
tikai lieku reizi norāda, ka mūsu samnieciskais stāvoklis nemaz nav tik grūts, ka nevarētu ķerties pie
šī noguldījumu jautājuma nokārtošanas. Gadījuma ja
ari Latvijas ārlietu resors, diplomātija izrādīsies bezspēcīgi šo jautājumu nokārtot, tas būs jānokārto
Latvijas valstij tīri iekšējos apmēros.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Priecājos, ka ārlietu ministra kungs vismaz ir sniedzis dažus datus par to, ko Latvija.s valdība vai diplomātija ir panākusi, ka rūpniecības vērtības reevakuētas par 3 miljoniem, zemkopības — par 2,7
miljoniem un dzelzsceļu — par kādiem 24 miljoniem. Jādomā, ka tas ir ritošais materiāls, bet, īsti
ņemot, pie tā ritošā materiāla piederēja viss tas,
kas agrāk piederēja Latvijas teritorijai; tā tad
mēs esam dabūjuši atpakaļ tikai V4 no ta,_ ko mums
vajadzēja dabūt. Tāpēc varētu jautāt, ka tas nak,
ka no tā lielā kara zaudējuma, ko te konstatēja uz
500 miljoniem zelta rubļu, varēja tik maz dabūt atpakaļ. Es gan domāju, ka šie 500 miljoni zelta
rubļu ir rēķināti ar dubultkrītu, jo, pats par sevi
saprotams, katrs karā cietušais uzdeva divreiz lielāku sumu; man pat ir zināmi tādi gadījumi. Bet
pati tā atlīdzība ir gluži niecīga. Jādomā, ka tur
tās lietas ir tādas, ka krievu valdība, ka to jau
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viņas priekšstāvji izsacīja miera sarunu laika, grib
reevakuēt tikai tās evakuētas mašinas un citas
mantas, kas neapšaubāmi pieder Latvijas pilsoņiem;
turpretim viņi kategoriski jau pašas sarunas atteicās no kaut kādas to fabriku mantu reevakuacijas,
kuras piederēja akciju biedrībām, no kūjām liela
daļa akciju ir ārzemnieku rokas. Viņi gluži skaidri
pateica: kā jūs prasāt, lai mes reevakuejam jūsu
«Provodņika» un citu fabriku mantas, kad mes labi
zinām, ka tās pieder belģiešiejn, frančiem un amerikāņiem, ar kuriem mums vēlāk nāksies vest sarunas un kuriem mums vēlāk nāksies kaut ko atdot. Tā tad no šiem 500 miljoniem, bez šaubām, jānostrīpo tās sumas, kas uz paša miera līguma sarunu pamata nemaz nebūtu reevakuējamas. Un tik
un tā no tām mantām, kas neapšaubāmi piederēja
Latvijas pilsoņiem, reevakuēta ir tikai maza daļa.
Šinī sakarībā man būtu jāatgādina Latvijas pirmās diplomātijas lielā neizveicība, kas _ ir pielaidusi
tādu panta rediģēšanu, kas Latvijaļ nak liela mēra
par sliktu.
Šis pants rediģēts tā, ka Krievijas
valsts dos Latvijai 100.000 desetīnas meža. Es tikai vēlāk, pēc vairākiem gadiem, dabūju zinat,_ cik
ārkārtīgā mērā Latvijas tauta toreiz, kad slēdza
miera līgumu, tikusi maldināta. Es pats sava laika
biju klāt pie miera līguma sarunām, un, atklāti sakot, es toreiz tādu redakciju netiku dzirdējis; ta
lieta ir izdarīta zem rokas pēc tam, kad oficiālas
sarunas bija jau slēgtas.
Šī redakcija patiesība ir
tāda, ka Latvijas valstij ir priekštiesības, t. i. viņa
nevis dabūs, bet viņai ir tikai priekštiesības uz
100.000 desetīnām meža. Protams, tādā kārtāšis
pants ir pārvērsts par sofismu. Krievi paši velak
smiedamies sacījuši, kāpēc mēs esot parakstījuši
tādu redakciju, jo uz šī panta pamata Latvija tikai
sacensības kārtībā, sacensībā ar spekulantiem, varēs saņemt tās 100.000 desetiņas meža. Tā tad
Latvija varēs saņemt 100.000 desetiņas meža tikai
par tādu cenu, par kādu spekulanti to būs nosolījuši,
par kādu cenu to būs nosolījuši lielie mežu tirgotāji. Redziet, kungi, kādas ir tās lietas. Man liekas, ka šāda redakcija sastādīta zem rokas un ka
visa Latvijas valsts un tauta, ari visa Latvijas prese ir maldināta par šīm 100.000 desetīnām meža.
Redziet, godātie deputātu kungi, tās 100.000 desetiņas mēs neesam dabūjuši, un nabagai Latvijas valstij no tiem mežiem, kas viņai bija, bija jāizcērt vēl
100.000 desetiņas, lai būtu iespējams kara izpostī-

tiem dot meža materiālus par lētāku cenu.

Tas

bija vajadzīgs ari vecsaimniekiem, bet galvenā kārtā jaunsaimniekiem, kam bija jāapbūvējas. Ar šiem
kara postījumiem nu iesākās principiālais jautājums,
kā ir ar kara postījumu atlīdzību.
Ari no Vācijas mēs neesam saņēmuši ne sarkana graša, jo ari šinī ziņā mūsu diplomātija nav
bijusi savu uzdevumu augstumos. Pirmajos gados
Vācijas valdība deva Latvijai par palētinātu cenu
kālija mēslus, bet mūsu diplomātija, slēdzot galīgo
miera līgumu, ir atradusi par iespējamu ari šo lietu,
tā sakot, izbeigt, un tagad Vācija dod mums kālija
mēslus par tādu pat cenu, par kādu pārdod tos bagātai Amerikai un Anglijai. Pirmajos gados viņa
tos deva par lētāku cenu, bet daži latviešu tirgotāji
spekulācijas nolūkos bija pārdevuši šos mēslus
Zviedrijai. Tāpēc Vācija mums tos vairs nedeva
lētāk. Bet galīgā miera līgumā kaut ko tomēr varēja izkaulēt. Tas nav darīts.

Protams, ne no vienas valsts nevar prasīt Latvijas cietušiem pilsoņiem pilnīgu atlīdzību. Tad
jau, vajadzētu padarīt pasaules karu par nebijušu,
bet zināma daļa atlīdzības, taisni vistrūcīgākiem
pilsoņiem ir nepieciešama, un to var prasīt. Latvijā,
piemēram, ļoti lielā mērā ir cietusi zemkopība. Šeit
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aizrādīja, ka lielā mērā cietusi ari reevakueta rūpniecība. Tas jautājums paliek atklāts, cik tālu pirms
kara mūsu rūpniecība piederēja Latvijas pilsoņiem
un cik ārzemniekiem. Krievija atzīst, ka šis jautājums nav noskaidrots. Tas ir zināmā mērā taisnība. Latvija nav saņēmusi nekādas reparacijas
no Vācijas, kaut gan_ Vācija ir maksājusi reparacijas tādām valstim kā Rumānijai, Dienvidslāvijai u.
t. t, kas ir ļoti lielā mērā iedzīvojušāsuz Austrijas
rēķina, kas ir sagrābušas savās rokās bagātākas
Austrijas zemes.
Kā tad ir ar mūsu dzīves uzlabošanu un jaunuzbūvi? Ir taču tā, ka zemniecība karā ir ļoti cietusi.
Zemniecības inventārs, it īpaši dzīvais inventārs, bija,
loti cietis, un dažās vietās zemniekiem nebija palicis ne zirga, ne gotiņas. Bet zemniecībai ir bijusi
tā laime, ka viņa ir varējusi_ savus parādus dzēst ar
18. marta likumu, tā ka zināms pabalsts ir bijis. Es
jau nesaku, ka tas būtu bijis kāds liels ļaunums, es
domāju gluži otrādi. Es_ nedomāju, ka tapec zemniecībai būtu jāuzliek kādas papildu _ maksas. Pavisam otrādi. Zemniecība nemaz vel nav atkopušās. Bez šaubām, valdībai ir vēl daudz_ kas _ vairāk
jādara lauksaimniecības pacelšanas jautājuma. Bet
no morāliskā viedokļa ir taču jāpasaka, ka zemniecībai no visiem tiem, kas ir cietuši kara, ir samēra
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maksās, ko nodokļu maksātāji nomaksājuši, atdot
atpakaļ. Es domāju, ka šie aizrādījumi ir ļoti pareizi, bet te būtu jāpieņem tāda redakcija, ka no
šiem uzkrājumiem varētu gan atlīdzināt tiem, kas
visvairāk cietuši.Zemes banka ir pašlaik 144.000.000
latu, ieskaitot ari jaunsaimnieku maksājumus. Hipotēku bankā ir 30.000.000 latu. Nu Latvijas bankas naudu, manis deļ, uzskatīsim _ ari ka rezerves fondu, kas būtu tērējams tikai ārkārtīgiem gadījumiem. Par tām_ mantām, kas atrodas Zemes
bankā, gan tā nav jāsaka. Man jakonstate,_ ka nevienā valstī pasaulē nav tik Iets kredits, ka mušu
zemes bankā, proti par 4 procentiem un jaunsaimniekiem par 2 procentiem. Tapec no šīm sumam
kaut ko varētu gan ziedot cietušiem naudas noguldītājiem, kuri vēl nekādu labvēlībuno valdības puses
nav baudījuši. Ja vieniem ir dots, tad jādod ari otriem. Ķīlu zīmes nes zināmu procentu. Ja nu varētu
domāt, 'ka ar to samazināsies valsts ienākumi, tades
tam nevaru piekrist. Ja ķīlu zīmes_ nāks apgrozībā, ja tās pa lielākai daļai izdalīs trūcīgākiem, tad
līdz ar to pavairosies valstī apgrozība un liela
daļa no procentēm, vai gada maksām, kas nāks trūcīgo rokās, ies apgrozībā un pavairos valsts ienākumus. Tā tad to nevar uzskatīt par valstszaudejumu, ja šo jautājumu regulē iekšēja kartība.
Ministra kungs aizrādīja, ka, paceļot_ jautājumu
par atlīdzību, jāpadomajotpar to, cik liela mēra cietusi pati valsts un cļk pašvaldības. Es domāju, ka
pati valsts nevar žēloties, jo viņa ir konfiscējusi
agrāko muižnieku īpašumus, dabūjusi agrākas Krievijas īpašumus: kroņa zemes un dzelzceļus. _ Kas
attiecas uz pašvaldībām, tad pati valsts ir ta, uz
kuras rēķina dzīvo ari pašvaldības, saņemot pabalstus no valsts nodokļu maksātajiem. Ta tad visa
visumā var sacīt, ka no vienas puses, saprotams,
jādara, viss, lai vismaz kaut ko panāktu no Krievijas diplomātiskā ceļā un no_ otras puses šis_ jautājums jānokārto internā kārta. No tam mantarn, ko
Latvijas valsts uzkrājusi, vismaz kāda daļa jādod
vistrūcīgākiem, kas vēl nav baudījuši no valsts un

vislabāk klājies, jo viņai nebija jāmaksā paradi.
Bez tam zemnieki dabūja par pazeminātu cenu kokus no valsts mežiem, it sevišķi jaunsaimnieki. Tāpat kokus viņi dabūja ari uz kreditaEs nedomāju,
ka tas nebūtu vajadzīgs. Gluži otrādi, tas bija vajadzīgs un, varbūt, vēl vairāk būtu jādara mušu
jaunsaimnieku labā, ja vien būtu vajadzīgie līdzekļi.
Latvijas valsts ir darījusi visu, kas ir bijis iespējams.
Attiecība uz mušu rūpniecību ļaunums ir tāds,
ka mēs nezinām, cik tāluviņa piederēja ārzemniekiem. Bet nav nekas zināms par mušu naudas noguldītājiem. Ja izejam no' taisnības viedokļa, tad
taču jāsaka, ka viena ļaužu šķira nav baudījusi ne
Latvijas parlamenta, ne Latvijas valdības labvēlību, jo to pusprocenta atlīdzību nevar saukt par parlamenta nekādus labumus.
atlīdzību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds J. Balodim
Kā tas ir bijis citas zemes? Vācija ir zeme, no strādnieku un zemnieku frakcijas.
kas karu pazaudēja un kam jāmaksā milzīga reparaJ. Balodis {strādnieku un zemnieku frakcija):
ciju suma antantei; un tā tomēr atrada par iespējamu
Noguldītāju
lieta tiešām ir ārkārtīgi svarīga un
kurss
nonokārtot šo jautājumu. Vācija _naudas_
par to nevar nerunāt. Sīkie noguldītāji ar 18. markrita līdz nullei, bet Vācija realizēja uzvertešanas lita likuma palīdzību ir varda_ tieša nozīme aplaupīti.
kumu, uz kura pamata hipotēkas uzverteja līdz 25 %.
dzīvojam tādā laikmeta, kad mazos zaglīšus
Mēs
miljardi.
Pavisam hipotēku uzvertejums Vācija ir 6
par mārciņas maizes nozagšanu sodaar vairākiem
Pa visu Vāciju ar 60.000.000 iedzīvotāju uz katru
pieejam
iznāk 100 markas, vai apmēram 120 latu. Ja ar gadiem cietuma, bet lielos palaiž brīva. Ja
tad
neko
citu
tur
nevaram
salikumam,
18.
marta
pieietu
Latvija,
ta
tādu pat mērauklu pie šīs lietas
skatīt, kā vienīgi atklātu laupīšanu. (Saucieni no
varētu uzvērtēt 200.000.000 latu apmēra. Nevajavietas: «Vai Dieviņ! Vot brīnums!») _Kas tad bija
dzētu nemaz pieturēties pie tāda proporcionāla uzpie
šāda
tie galvenie noguldītāji toreizējas kases? Tie bija
Vācija,
bet
tomēr
vērtējuma, kāds noticis
mazie, sīkie noguldītāji, galvena kārta strādnieki,
soļa varētu ķerties. Tiesa gan, ka Vācija uzvertepirms
kas
tā krāja katru kapeiciņu, gribēdami tāda kārta
jumu dabūjuši tikai tie hipotēku īpašnieki, kas
atpakaļ.
nodrošināt
savas vecuma dienas. Kur_ palika šie
neko
15. jūnija 1921. gada nebija saņēmuši
izņēma dažādi
Ja Vācijā ir pacēlies proporcionālais princips, tad līdzekļi no minētām kasēm? Tos
namīpašbūvētāji,
māju
galvena
kārta
uzņēmēji,
to gan mums nevajadzētu uzskatīt par lietderīgu.
namus.
Tāda
lepnus
sabuveļa
saimnieki
un
nieki,
būtu,
pienākums
Es domāju, ka valsts morāliskais
izņemti,
tika
izgāja,
no
kasēm
kārtā šie līdzekļi
vismaz no dabūtiem 4 miljoniem zelta naudas no18. marta likums
pārgāja namīpašnieku rīcība.
guldījuma gādāt par tiem, kuri nav piedzīvojuši neTa ir vienpāri.
strīpu
pārvilka
šiem
līdzekļiem
samēra
ļoti
maz.
kādu labvēlību. Bet tas būtu
Te
ka kosaka,
(Starpsaucieni.)
kārša laupīšana.
Ja tiešām diplomātiskā ceļā no_ Krievijas neko
gan laikam
Komunisti
laupījuši.
munisti
ari
esot
vairāk nevaram panākt, tad vajadzēja gan šo jaunebūs laupījuši tos mazākos, bet tieši tos lielos,
Vispār tagad satājumu regulēt internā kārta.
kas, varbūt, tādā pat kārta ieguva savas bagātībiedrībā ir pacelti protesti pret to, ka Latvijas
bas. (Starpsaucieni.)
valsts palikusi bagāta, bet viņas iedzīvotāji —
18. marta likumsatgādina to pašu, kas notiek
nabagi. Latvijas valsts vairāk ka 300.000.000 esot izvēl
tagad
mūsu dienas. Piemeram_ lombardbanka
ieguldīņēmusi nodokļu no_ maksātāju kabatām un
rīkojās
tāpat.
Tā izkrāpa iedzīvotajiem līdzekļus,
pārnepieciešami
tas
Tāpēc
esot
jusi savā kasē.
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mentā. Sakait, kungi, kā nu lai saprot! Viena vieta
Vintera kungs deklarē, ka privātīpašums jāatņem
un jāsamaksā noguldītājiem, bet tai paša laika viņš
atzīst, ka privātīpašums ir svēts un neaizskarams.
Jāprasa, kur tad nu ir ta patiesība. Viens pa diviem: vai nu paliek tas privātīpašuma svētums un
neaizskaramība un tos namus neatsavina, vai atkal
svētuma nav un ķeras klāt pie namiem. (7- Vintera starpsauciens .) Vintera kungs, privātīpašuma
atsavināšana bez atlīdzības taču nozīme konfiscēšanu. Šeit divas izejas nevar būt, var but tikai
viena izeja, proti, vai nu atzīt, ka privātīpašums
ir svēts un neaizskarams un tos namus neaiztikt,
vai atkal to neatzīt un ķerties klāt pie namiem.
Abas lietas vienā laikā mēs nevaram dabūt. To
varēja sacīt tiem cilvēkiem, noguldītājiem, kas nav
sim no namsaimniekiem.
iedziļinājušies šinī jautājumā un nesaprot lietas apMēs nevaram piekrist tam, ka cēlušos zaudējumus vajaga atlīdzināt valstij. Kur tad valsts tos stākļus. Tie varētu ticēt, ka cīņa ir nopietna. Mes
līdzekļus atkal ņems, ko atlīdzināt šiem cietušiem? jau toreiz sacījām un mums tagad jāatkārto, ka
Ņems atkal no tiem pašiem strādniekiem, uzliekot tādā veidā pieiet jautājumam nozīmē visiem noguldītājiem, tā sakot, parādīt pigu, jo viņi nekā nedažādus nodokļus, gan tiešo, gan netiešo nodokļu
un
tādā
kārtā
atkal
šos
izsūks
galdabūs. Mūsu valdība, ārlietu ministrija, šim jauveidā,
līdzekļus
venā kārtā no strādniekiem, no darba spēka, no tā, tājumā nekā nav darījusi, un ir jautājums, vai viķas ražo vērtības. Mēs tam nevaram piekrist, bet ņai šinīs apstākļos iespējams kaut ko darīt. Mēs
stāvam gan uz tā viedokļa, ka atlīdzība katrā, ziņā nekā nesaņemam no Krievijas, lai varētu atmaksāt
ir jādabū un nevar nekad pielaist tādu stāvokli, ka noguldījumus. Otrkārt ari nami paliek neaizviena daļa iedzīvojas tieši uz nabagāko rēķina. skarti, jūs netiekat tiem klāt, lai tos paņemtu un
Atlīdzība katrā ziņā jādabū un līdzekļi atlīdzībai nodotu tiem, kas noguldījuši naudu. Ja šis jautājāņem no namsaimniekiem.
jums paliek tādā veidā, tad skaidrs, ka neviens nekā
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam nedabūs.
Bastjānim.
Man, jāsaka, ka sociāldemokrātu frakcija uz šo
(sociāldemokrāts):
Jautājuma
iejautājumu
skatās citādi- Mēs jau savā laikā izstrāV. Bastjānis
sniedzēji, Vintera kungs un citi, patiešām jautājumu dājām Likumprojektu, lai samaksātu noguldītājiem.
ir nostādījuši ārkārtīgi šauri un nostādījuši to tā, Mēs domājam, ka jāatmaksā galvenā kārtā mazka jau iepriekš, jautājumu rakstot, bija zināma atturīgiem noguldītājiem, kūju noguldījumi sniedzas
bilde, tā atbilde, ko šodien deva ārlietu ministris. līdz 1000 zelta rubļiem. Šādiem noguldītājiem jāJa šai atbildei novelkam diplomātisko svārku un atmaksā noguldījumi visos .100%. Tādiem noguluzvelkam vienkāršo, tad redzam, ka uz jautājumu, dītājiem, kam ir ļoti lieli kapitāli, vai ,kas tagad ir
ko valdība darīs, atbilde skaidra: neko. Šī atbilde kļuvuši bagāti, noguldījumi nebūtu jāatmaksābija jau iepriekš zināma ari Vintera kungam un ciMums nav interese atmaksāt viņiem vecos zaudējutiem jautājuma iesniedzējiem. Es nesaprotu, kāmus, tāpēc, ka mēs zinām, ka darba tautai, strādnieku
pēc jautājuma iesniedzēji to ir nostādījuši tik šauri, šķirai atmaksāt tos zaudējumus, ko viņa_ ir cietusi
ka uz to var atbildēt tikai tā, kā atbildēja ārlietu kara laikā, neviens nedomā un nevar. Šie zaudēministris, t. i. ka stāvoklis paliek tāds pat, kā līdz jumi nav .atmaksājami. Pieejot jautājumam no šāšim.
da viedokļa, mēs noteikti uzstājamies par tp, lai
Vintera kungs gan, kritizējot Bļodnieka un ciatlīdzību izmaksātu tikai trūcīgiem noguldītājiem,
tas frakcijas, citēja dokumentus un pierādījumus, kuru eksistence ir apgrūtināta. Domājams, ka lieka tās izturas noraidoši pret noguldījumu atlīdzināla daļa noguldītāju ir šādos apstākļos.
šanu. Bet ja mēs piegriežamies paša Vintera kunga liOtrs jautājums, no kurienes ņemt līdzekļus.
teratūrai, tad tā ari ir diezgan dīvaina. Vintera kungs
Jāsaka, ka ņemt līdzekļus no netiešiem nodokļiem,
rakstīja nesen atpakaļ šādus briesmīgus vārdus:
«Agrāko parādnieku skaistie un vērtīgie īpašumi ko iemaksā valsts kasē mazturīgo iedzīvotāju apgrezno vēl pilsētas ielas. Šiem īpašumiem zelta rindas, nav nekāda aprēķina, jo tas nozīmētu ar
vienu roku dot, bet ar otru — ņemt. fīe tam ir jāvērtība nav zudusi. Tie iegūti par mūsu sakrāto
naudu, par mūsu bankās sanestiem noguldījumiem.» domā ari par to, kā rast līdzekļus no citiem avotiem,
To teica ari iepriekšējais runātājs, strādnieku un no turīgās šķiras. Mēs bijām izstrādājusi savā laikā
likumprojektu, kas apliktu ar sevišķu nodokli visus
zemnieku frakcijas deputāts Balodis. — Tālāk Vintera kungs raksta: «Pēc 18. marta likuma atceltos namu īpašniekus, kuri iedzīvojušies no šī 1920.
gada 18. marta likuma. (K. Bāloša starpsauciens-)
šanas visiem naudas noguldītajiem un citiem cietušiem būs iespējams saņemt savus ietaupījumus. Tas dotu ap 30.000-000 latu, profesora kungs. {K.
Visas no mums zaudētās vērtības ir uz vietas, vi- Bāloša starpsauciens) Nav desmitā ttiesa. Pieņas jāatņem ar likumu neīstiem īpašniekiem un teikti tikai ap 200-000.000 latu. (K. Bāloša starpjāatdod īstajiem.»
sauciens.) Apmēram tā esot! Tas būtu 1.5%—20%,
bet ir, protams, jautājums, vai visiem tiem būtu
Citiem vārdiem sakot, visi nami, kas iejāatmaksā. Man jāsaka, ka mēs nestāvam uz tāda
gūti
ar noguldījumiem, klausot
šai literatūviedokļa, ka visiem jāatmaksā. Jāatmaksā ir tikai
rai, būtu ar likumu jāatsavina bez kādas atlīdzības
un jānodod tiem, kas noguldījuši kapitālus un detrūcīgiem. Un tas tad būtu cits kapitāls. Nebūs
vuši iespēju šos namus uzbūvēt. Tikai pēc tam, 200.000.000 latu, bet būs cita suma. (K. Bāloša
kad Vintera kungs šo dekorāciju bija ielicis savas starpsauciens.) Es domāju, ja mes nevaram apliteratūras galvā, viņš ieliek savā programa otru mierināt visus pilnos apmēros, tad nebūtu noraipunktu un saka tā: «Atzīt privātīpašumu, kā mūsu dāma šī suma — 30.000.000 latu. Tas tad dotu kaut
saimnieciskās dzīves un iekārtas pamatu, par neaizko reālu tiem, kas jau 9 gadus gaida attiecīgu liskaramu.» Tas uzrakstīts vienā un tanī pašā doku- kumu. Varbūt, mēs atradīsim kādus citus avotus,
solīdama maksāt augstus procentus; bet kur līdzekļi palika, to tagad neviens nezin, neviens tos
nevar sadzīt. Tas pats bija ar «Zelta Latu» un ar
firmu «Zandbergs un biedri». Ar vardu sakot, ta
ir vesela moderna laupīšanas sistēma.
Es negribu runāt par to, vai šie _ līdzekļi jadabu
no Krievijas, vai nē, bet gribu aizrādīt, ka Vintera
kungs te vēl grib mānīt savus velētājus un teikt:
«Nu, ja jau tie krievi nedod, tad mēs ari neko nevaram dot!» Noguldītājiem tādā kārtā būs jāpaliek
tukšā. (7- Vintera starpsauciens.)
Katrā ziņā atlīdzība, jādabū no tiem, kas līdzekļus izņēma no
bankām. Liekas, ka šie līdzekļi pa lielākai daļai
palika tepat uz vietas, ka par tiem cēla lepnus namus u. t, t. Tāpēc būs pareizi, ja līdzekļus prasī-
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kur rast līdzekļus, lai apmierinātu ari pārējos. (K.
Baloža sitarpsauciens.)
Jūs. Baloža kungs, sakāt, ka aeimes banka izlaižot ķīļu zīmes un ka no turienes varētu ņemt,
t. i. galvenam kārtām no jaunsaimniekiem. Es domāju, ka tā nav tā šķirako tagad varētu tādā
veidā apgrūtināt. Mums jāatrod citi avoti, citi līdzekļi. Es domāju, ka pirmām kārtām un taisnīgi
būtu ņemt no tiem, kas ir iedzīvojušies uz noguldītāju rēķina, t. i. no namsaimniekiem. Tas likumprojekts, kas bija uzbūvēts tādā veidā, diemžēl,
neatrada augstā namā piekrišanu. Varbūt, ka tagad, kad šo jautājumu ir aizkustinājušas citas aprindas, ne sociāldemokrāti, tas atradīs vairāk piekrišanas. Pagaidām es palieku oerībā,_ ka _ ari tas
viedoklis, ka vajadzētu ņemt vispirmā kārta no
namīpašniekiem, radīs vairāk_ piekrišanas, neka
līdz šim; bet vai šis skaits parniegs 50, kas ir
vajadzīgs augstajā namā, lai šo likumprojektu pieņemtu, par to es vairāk kā šaubos, jo tas frakcijas
un grupas, labais spārns un centrs, kas ir devuši parakstus šī jautājuma ierosināšanai, būs pret to, ka
mēs gribēsim aplikt ar nodokli namu īpašniekus par
labu noguldītājiem- Tāpēc es saku, ka šī. jautājuma
iesniegšana patiešām ir tikai maldināšana, ieinteresēto cilvēku, maldināšana, jo tādos apstākļos kā
tagad tas nostādījums absolūti neko nevar dot.
Priekšsēdētāja biedrs j. Runcans: Vārds deputātam Vinteram.
J. Vinters (agrāko naudas noguldī-āju un citu
cietušo partija): Augstais_ nams! Man ļoti. patīkami dzirdēt, ka noguldītāju apmierināšanas jautājuma kārtošana sāk atrast vairāk piekritēju. Nav
svarīgi, kā katrs šo jautājamu mēģina Kārtot, bet
svarīgs ir pats princips, ka ari augstais nams sak
atzīt šo jautājumu par nenormālu un reiz par visam
reizēm nokārtojamu.
Vispirms jāatbild deputātam Baloža kungam.

Viņš, laikam, nebūs sadzirdējis, ko es teicu. Es
norādīju, ka vispirms jautājuma mērķis un_ nolūks
bija panākt, noskaidrot, uz kāda viedokļa stāv mušu
valdība, mūsu diplomātija noguldījumu atmaksas
jautājumā, kas paredzēts Latvijas-Krievijas miera
līgumā. Beidzot savu runu, es ari pateicu, ja gadijumā līdzekļus nevarētu saņemt no Krievijas (PUlpe no vietas: «Kad tas noskaidrosies?»)t tad jautājums jānokārto iekšējos valsts apstākļos ar mušu
pašu valsts līdzekļiem. Baloža kungs saka, ka ar
Krieviju viņam nepatīkot šo jauitajumu kārtot. Nezinu, kāpēc nepatīk no Krievijas ko dabūt atpakaļ.
Ar nodokļu iemaksām to ari nevarot_ nokārtot. Jus
kārtot gribat, bet beigu beigas neradāt ceļu, kāds

iespējams. (O. Jankusno vietas: «Jus esat ievelēts,
lai nokārtotu, bet tikai mānāt, noguldītājus») Šie
jūsu mēģinājumi uzdāvināt mušu aizrobežas lielajam kaimiņam 76.000.000 zelta rubļu, laikam, neatpiekritējus nie pie viena valstiska Latvijas

radis

pilsoņa.

Loti patīkami konstatēt to faktu, ka mušu lielākā frakcija, sociāldemokrātu frakcija, ir nākusi
pie slēdziena, ka šis jautājums tiešām irJanokarto;
Šāda atzīšanās augstajā namā laikam bus notikusi
pirmo reizi Latvijas pastāvēšanas desmit gados.
(V. Bastjānis no vietas: «Likumprojekti jau ir iesniegti!») Ja gan, bet šis li'kumpr^ iekts bija citā
virzienā, Bastjāņa kungs. — Bastjāņa kungs ļoti brīnās par to, ka es no vienas puses stāvot par privātīpašuma aizsardzību, bet no otras puses prasot
namu nacionalizēšanu vai atsavināšanu. Bastjāņa
kungs, lieta nav tik traģiska. Jums vajaga drusku
pamatīgāki sekot visam tam, ko es vai citi esam
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rakstījuši par šo jautājumu; tad Jūs skaidri redzēsat — ari mūsu vēlēšanu platformā tas ir teikts—,
uz kāda viedokļa mēs stāvam šinī jautājumā (O. Jankus starpsauciens-) Jā, Jankus kungs, varbūt Jums
ari būs jāmaksā kāds parāds, varbūt Jūs ari esat
ko ieguvuši ar 18. marta likumu. Mes noteikti sakām, ka visiem tiem, kas ko ieguvuši ar. 18. marta
likumu, zināma daļa jāatmaksā atpakaļ tanī fonda,
no kura varētu apmierināt naudas noguldītājus.
Otrkārt naudas noguldījumu atprasīšana taisni ir
Noguldījums taču ir
privātīpašuma aizsardzība.
privātīpašums, Bastjāņa kungs. Jajūs tagad_ negribat nokārtot šo jautājumu, tad jus nerēķināties
ar privātīpašumu. Jūs, tāpat kā komunisti, neatzīstat noguldījumus, Ja 18. marta likums dažas personas aplaupīja, tad viņām atņemtais jāatlīdzina.
(Starpsauciens-) Es nesaku, ka komunisti to izdeva
— to darīja labais spārns. Bet tam šinī ziņa ir
vienādi paņēmieni ar komunistiem. (Jautrība.)
Kas zīmējas uz to, ka mēs šo jautājumu esot
iekustinājuši šai augstajā namā ļoti šauros apmēros,
tad man liekas, ka labāk ir darīt kaut ko neka nedarīt nekā. Ari Bastjāņa kunga partija noguldītāju
labā šinīs 10 gados nav neko darījusi. _ Viņa izstrādāja likumprojektu, kurā bija paredzēts aplikt ar
nodokli visus tos, kas iedzīvojušies ar_ 18. marta
likumu, visus namsaimniekus. Bet kur jus to naudu
gribējāt likt? Jūs togribējait dot karavīriem un
sabiedriskām vajadzībām, bet noguldītajiem negribējāt atstāt nevienu santimu. Atļaujiet man atgādināt vienu epizodi no tiem laikiem, kad Jus, Bastjāņa kungs, bijāt finansu_ ministris. Tad pie Jums
šinī jautājumā griezās kāda noguldītāju delegācija.
Toreiz Jūs patlaban izstradajat_ zināmo projektu.
Tad jūs paskaidrojāt šai noguldītāju delegācijai, ka
sumas, kas ienāks, noguldītajiem nav domātas, bet
domātas karavīriem, - sabiedriskam vajadzībām,
tautas namiem. Ja kas palikšot pāri, to dabūšot ari
noguldītāji. Jā, tā laikajn bus gan taisnība.
Te saka, ka es vienā vārda it ka aizstāvot privātīpašumu, bet otrā vārda aizstāvot nacional izāciju. Nacionalizāciju es nekur neesmu aizstāvējis.
Es nekur neesmu teicis, ka nami jāatsavina; bet
esmu sacījis un uzsveru to ari tagad, ka_ lieliem
namsaimniekiem bultu jāsamaksā savī paradi, —
tomēr tā jau nav nacionalizācija! (Starpsaucieni
pa kreisi.) Vai tur ir mans paraksts apakša?
(Starpsauciens.) Varbūt, es neatceros! — Ta tad,
redziet, šī kārtība, iekasēt parādus no ta, kas pec
18. marta likuma atsakās maksāt, absolūti nav nacionalizācija. Te nav ari nekāda privātīpašuma aizskaršanas principa, bet ir vienkārši noguldījuma,
kapitāla atdošana viņa īpašniekam- Ta ir privātīpašuma aizstāvēšana. Es domāju, ka te mans viedoklis nav mainījies un ari nevar mainīties, tāpat
ari manu vēlētāju viedoklis.
Tālāk man jāpastrīpo, ka Bastjāņa kungs saka,
šis jautājums neko nedošot. Tas ta nav. Tas dos
gan kaut ko. Mums, noguldītajiem, vajadzēja dzirdēt atbildi uz to, kā ministra kungs skatās uz šo
lietu, un kādus soļus tas doma nākotne spert, lai
šo jautājumu nokārtotu. Ja tie soļi Dūs tādi, ka
līdz šim, tad mēs gan zināsim, ka uz priekšu rīkoties. Tas, lūk Bastjāņa kungs, ir kaut kas. Tas
ir tik, cik viens cilvēks var panākt. Jus esat 25,
bijāt 33 cilvēki, bet ari neko neiesat darījuši.
Priekšsēdētājs Pl Kalniņš: Vārds deputātam
K. Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Man žel, ka man
vēlreiz jāapgrūtina augstais nams, bet es neko nevaru darīt, jo domāju, ka te nepieciešami paskaidrojumi. Es ļoti priecājos, ka Bastjāņa kungs ir mai-
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nīijls savus uzskatus un tagad stāv par degresivitates
principu, t. i., ka visiem noguldītājiem, kuru noguldījumi nepārsniedz 1000 rubļus zeltā, tie tiek:
atlīdzināti.
Es aizvien esmu stāvējis uz prugresivitates
principa attiecībā uz ienākuma nodokli, tāpat kā
visi Vakareiropas zinātnieki to dara- No šī progresivitates principa tad nu ari izriet degresivitates
princips, t. i. ja kāda kategorija ir cietusi, (tad zaudējumus atlīdzinot mazākiem cietējiem jādod augstāks procents nekā lieliem un pie zināma augstuma
sumas visas jāstrīpo. Es priecājos, ka Bastjāņa
kungs ir nāeis_ klajā ar to projektu, kas 2 gadus
atpakaļ izstrādāts. Es to ari esmu lasījis, bet domāju, ka tur nebija sīkāku aprēķinu; tas ir vērtēts
uz 20 miljoniem. (sauciens no vietas: «30 miljoniem!»), varbūt 30 miljoniem
latu.
Jāsaka,
ka toreiz bija domāts pirmām kārtām apmierināt
ar naudu karavīrus-atbrlvoltājus; tagad izrādās, ka
šo karavīru-atbrīvotāju ir visai daudz — viņu ir
57.000—, un ja no tiem 20.000 būtu zemi dabūjuši,
jaunsaimniecības vēl var dabūt tiklai 4000, tad iznāk maksāt jaukādus 66 miljonus latu. Es nezinu,
bērt; es domāju, ka ari Bastjāņa kunga laikā mav
uzņemta nekāda šikāka statistika par cietušiem.
Es ļoti priecātos, ja tāda statistika tiktu sastādīta,
un es domāju, ka ari Bastjāņa kungam būtu svarīgi,
lai augstais nams uzaicinātu valdību noskaidrot,
kādas ir lietas ar cietušiem ieguldītājiem, kādas
tur ir kategorijas; teiksim,, cik ir tādu, kas ieguldījuši līdz 100 rubļu, kas ieguldījuši līdz 1000 rubļu
u. t. t. Protams, šis darbs prasīs zināmus līdzekļus, bet mums ir daudz inteliģentu bezdarbnieku,
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tiktu ņemti kādi līdzekļi. Es neprasu nekādus jaunus aplikumus. Nauda, ko es prasu, faktiski jau
atrodas valsts portfelī. Valsts portfelī atrodas lielas sumas, piemēram — zemes bankā 144 miljoni
latu un Latvijas hipotēku bankā — ap 30 miljoni
latu.
Tā tad, lai mums velti nebūtu jāstrīdas, bultu ļoti
veļama statistika par naudas noguldījumiem. Protams, mēs nevaram atmaksāt noguldījumus tiem
noguldītājiem, kas nav Latvijā un kas to nepieprasaLiela daļa noguldītāju uzturas Krievijā. Viņi no
turienes ari nepārnāks, un viņiem mēs nevaram atmaksāt. No otras puses būtu liela nozīme noskai-

varam dabūt no lieliem namiem. Kā jau aizrādīju,
drot, vai mēs vispār kaut ko varam dabūt un cik
lielsjaunums ir tas, ka šajos 10 gados daudzi nami
ir pārgājuši otrās vai pat trešās rokās. Daudzi no
lieliem kara peļņas guvējiem, kuru namus 1919. un
1920. gadā varēja rēķināt vairāku miljonu latu
vērtībā, tagad uzdzīvē ir izputinājuši savu mantu.
Tā tad vispirms jānoskaidro visi jautājumi, un tikai
tad jāķeras pie ķīlu zīmju līdzekļiem. Es ļoti priecātos, ja Bastjāņa kungam Ibūttu taisnība, ka no tām
sumām varēsim ņemt tik daudz, lai pietiktu vajadzīgo izdevumu segšanai.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Aninusam.
J. Annuss (nacionālais bloks): Augstais nams!
Ārlietu ministra kungs uz iesniegto jautājumu deva
izsmeļošu atbildi. To atzina ari jautājuma iesniedzēji. Bet tad nāca Bastjāņa kungs. Citādi tas
nemaz nevarēja būt Bastjāņa kungam, oija jāmāk
un jāpasaka, ka jautājums tādā veidā, kā tas nostādīts,
un mēs šim darbam varētu ziedot pāris desmit tūkirnostādīts pārāk šauri, jo Bastjāņa kungsi atminējās,
stošus latu, lai dabūtu par šo jautājumu sīkākas ka Latvijā vēl ir namsaimnieki un ka namsaimnieziņas. Tagad mēs strīdamies ap jautājumu, kur
ka pirms kara saražotās vērtības ir 38% no visām
mums nav sīkāku datu; tāpēc tie katrā ziņā ir jāmūsu bagātībām. Izejot no 1922. gada datiem, kas
dabū.
dabūjami finansu ministrijā, redzam, ka visas naKas attiecas uz namsaimniekiem, tad ir pacelts cionālās bagātības ir 5423 miljoni latu, no kurām
daudz jautājumu; es domāju, ari Bastjāņa kungs
nekustami īpašumi dod 1437 miljonus latu. Tās ir
nebija domājis aplikt lauksaimniekus. Rīgas namu vērtības, pie kuru sadalīšanas katrā ziņā jāķeras.
vērtība esot apmēram 320 miljonu latu. Priektš kara
Un Bastjāņa kungs mums ari rādija ceļu. Viņš
to vērtība bija 360miljoni zelta rubļu. Mēs nezinām, pārmeta Vintera kungam jautājuma pārāk šauru
cik no šiem namiem ir mazāku namu un cik namu ir
nostādīšanu, atzīstot privātīpašumu par svētu. Katādi, kurus varētu aplikt. Nelaime ir tā, ka 1923. mēr privātīpašumu atzīšot par svētu, tikmēr pie
gadā, pateicoties Ringolda Kalninga pūlēm, ir atšiem īpašumiem nevarēšot ķerties. Baloža kungs,
celts kara peļņas nodoklis. Es esmu dzirdējis apkas nāca no strādnieku un zemnieku frakcijas, ķērās
galvojumus, ka lielākā daļa no kara peļņas ieguvēpie šī jautājuma tiešāk un pateica, ka nami jāatņem
jiem trakā uzdzīvē esot palaiduši savus namus un un jāsadala. Bet Bastjāņa kungs, nezin kāpēc, gribēja ņemt šo lietu vēl šaurāk, nezin kāpēc gribēja
molbankrotējuši, un daudzi no šiem namiem pārgājuši otrās un pat trešās rokās. Šie jautājumi nu
namsaimniekiem pamazām asinis notecināt un (teica,
būtu jānoskaidro, lai zinātu, no kādiem namu īpaš- ka namsaimnieki vēl jāapliekot ar nodokļiem. Viņi
niekiem varētu kaut ko ņemt un cik varētu ņemt, vēl par maz esot aplikti ar nodokļiem. Nu, Bastjāņa kungs, els jau vairākas reizes no Sīs katedras
Mes zinām, ka namu īpašnieki ir ierobežoti ar īres
likumu. Bez tam namiem ir tikai trešā daļa no tās
esmu atbildējis: nodokļi, ko maksā 'namsaimnieki,
vērtības, kāda tiem bija priekš kara, pēc kuras
nav mazi — tie ir smagi. Tāpat īres likums ir.
priekš kara bija izdotas hipotēkas.
pārmērīgi smags nodoklis. Vai ar Itiem nodokļiem,
Ja šeit uzstājas par to, ka mums jādod zināma kas tagad pastāv, un ar īres likumu ir iespējams
naudas atlīdzība karavīriem-atbrīvotājiem un citiem nekustamam īpašumam maksāt vēl kādus nodokļus?
cietušiem, tad_ cits nekas neatliek, kā ķerties pie
Ja kāds nopietni iedziļinās šinī jautājumā un nāk ar
ķīlu zīmju sumām. Es domāju, ka itā nebūtu nekāda ' nopietniem priekšlikumiem, tad to apgaivot viņš gan
netaisnība, ja mēs ķertos pie šīm ķīļu zīmju sumām.
Kas tad ir šīs ķīlu zīmes? Tā ir nauaa, ko nodokļu
maksātāji ir iemaksājuši valsts kasē, tā ir nauda,
kas ņemta no nodokļu maksātājiem, dota zemniecībai,
jo vienai daļai taču bija jāuzbūvējas. Ja nu mēs
tagad vienu daļu no šīs naudas dotu ari agrākiem
noguldītajiem, tad tā būtu viņiem zināma kompensācija par to, ko tie zaudējuši, jo šī nauda, kā mēs
zinām', pa lielākai daļai taču ir bijusi aizdota taisni
uz hipotēkām. Es nebūt neatrodu, ka tā būtu kāda
netaisnība, ja no šīm sumām, no ķīlu zīmju sumām

nevar. īres likums un pārējie nodokļi ir jau tagad
visā savā vairumā diezgan strauja pilsētas nekustamu īpašumu atsavināšana. To rāda ari tas, ka
nekustamu īpašumu apgrūtināšana iet uz priekšu ar
katru gadu straujākā gaitā; ar katru gadu vairāk
tie tiek) apgrūtināti ar parādiem- Un šī aizņemtā
nauda netiek taču izšķiesta. Tā ir vajadzīga, lai
varētu namiem izdarīt tekošus remontus. Kurš varēs noliegt, ka remonti namiem ir vairāk kā vajadzīgu Ja mēs gribam to produktu, kas atsaucas uz
cilvēku veselību, uz katra nākošā pilsoņa veselību,
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uz jaunatnes, kā ari pieaugušo vieiselību, uz strādniekiem, kuriem' ir vajadzīga atpūta, ja mēsišo produktu — dzīvokli gribam padarīt labāku, tad mēs
nedrīkstam ar īres likumu un citiem nodokļiem novest pie tā, ka šienami tiek nepanesami apgrūtināti
ar parādiem. Un tie jau tagad ir pārlieku apgrūtināti ar parādiem, par kuriem jāmaksā augsti procenti. Ja nu vēl izgudro tādu jaunu vērtības pieauguma nodokli, kādu Bastjāņa kungs sastādīja, būdams finansu ministris, tad tas nozīmē nekustamu
īpašumu atsavināšanas tempa paātrināšanu. Un
Bastjāņa kungs ari vēlas, lai namus varētu atsavināt, bet lai neviens 'nevarētu sacīt, ka tos atņem tā,
kā to vēlas Baloža kungs. To var izdarīt ari citādi,
to var panākt ar pārmērīgiem nodokiļiem. Tikai
rezultāts ir viens un tas pats.
Jūs zināt, kas notiek ar tautas mantu, ja kāda
nozare ir aplikta pārmērīgiem nodokļiem. Tad

vērtība zūd. Un vai pie mums namos ieguldītās
vērtības, zeltā ieguldītās vērtības, sakrīt ar namu
tirgus cenu? Tās sastāda labākā gadījumā vienu
trešo daļu- Ja uzliksim' v ē 1 smagākus nodokļus,
tad nekustamu
samazināsies
īpašumu vērtība
četrkārtīgi, pat pieeļkārtīgi. Bieigu oeigās agrākiem īpašniekiem vajadzēs namus atstāt, tie pāries aizvien jaunu īpašnieku rokās, pāries to rokās, kurus mēs varētu nosaukt par spekulantiem.
Bet tie namu īpašnieki, kas ielikuši namos
savus labākos spēkus un spējas, būs atbīdīti pie
malas. Taisnība, tādā gadījumā būs iespējams valstij namus sapirkt. Valstij jau tagad īr Rīgā nami,
kurus tā ieguvusi no privātiem īpašniekiem. Un kāda ir tā cena, kādu valsts ir maksājusi par šiem
namiem? Vai valsts ir iepirkusi namus par viņu
vērtību? Vai slimo kases ir ieguvušas namus par
viņu vērtību? Nē, cena ir nodzīta strauji uz leju.
Tādos gadījumos nami viegli var. pāriet ari ārzemnieku rolkās.l i Ārzemnieki pratīs izmantot apstaĻkļus, un tas ari jau tagad notiek diezgan lielos apmēros. Vai tas būtu vēlams? Es domāju, katrs no
mums sapratīs, ka tas nav vēlams. Katram nodoklim
ir savas robežas, un to mēs redzam' ari pie namiem.
Te neapliek vairs tīru peļņu, bet jau ņem nodokli no
ienākuma, no kapitāla. Tā jau ir atsavināšana, tas
nav vairs uzskatāms par nodokli.
Bastjāņa kungs neko citu nevarēja pasacīt, ka
tikai to, ka jāuzliek vēl lielāki nodokļi. Zināms par
^ _c,
īres likumu varētu sacīt, ka (tas nav nodoklis tape
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nopirkt vai paturēt par hipotēkas vai nodokļu parādiem. Bet ja tas nenotiks, tad šie nekustamie
īpašumi kritīs cenā un nonāks tādu īpašnieku rokās,
kas pratīs varbūt labāki aizstāvēties nekā to prot
tagadējie nekustamās mantas īpašnieki, lielā mērā
nonāks varbūt daža laba tāda rokās, kas teicas neatzīstam privātīpašumu. Turp ved šie prātojumi.
Bet vai tas no mūsu tautsaimnieciskā viedokļa, vai
tas no Latvijas republikas labākas nākotnes viedokļa, no Latvijas iedzīvotāju vairākuma viedokļa
vēlams? Es domāju, ka. atbildi uz šo jautājumu
katrs pats var sev dot, ja vien nopietni apstāsies pie
šī jautājuma.
. Man jāsaka, ka nav iespējams namsaimniekus,
uz kuriem, gulstas īres likums un augsti nodokļi, vēl
aplikt ar kādām mastam, lai ņemtu līdzekļus noguldījumu atmaksai. Namsaimnieki ir paspējuši nokārtot savus parādus, viņi ir samaksājuši tos 43%
hipotekarisko parādu. Bet vai viņi var dabūt atpakaļ tos 57% savas, naudas, ko ir ieguldījuši? Vai
viņi var dabūt kaut pusi no ieguldītās sumas? Ja
viņi dabūtu pusi, tad viņi laimīgi to saņemtu, bet
viņi to nevar dabūt. Ja karš un revolūcija ir atņēmuši līdzekļus pārējām: šķirām, tad par to nav vainojami namsaimnieki.
Tiklīdz nāk uz šī katedra un runā par namsaimniekiem, tad katrā ziņā ar tiem domā lielos namsaimniekus. Bet, kungi, vai Itas ir pareizi? Uz

visiem namsaimniekiem nevar attiecināt vienādu
mērogu, jo visi nav vienādi. Sakait, vai tur, kur
jārīkojas, piemērojot visnlašākos tautsaimnieciskos
principus, vai tur var rīkoties ar izņēmumiem, vai
var operēt tikai ar lieliem namsaimniekiem vien?
Jāsaka, Ika ne tikai sociālisti vien sajūt naidu pret
šiem lieliem: namsaimniekiem, bet ari pārējie nesimpatizē tiem, jo to, kā jau teicu, ir nedaudz. (7Baloža starpsauciens. ) Te Baloža kungs sakļa, ka
es aizstāvot lielos 'namsaimniekus.

No kā Jūs to

ņemat. Cik ir lielo namsaimnieku Latvijā? Es _ nezinu, varbūt Jūs esat dzimuši un auguši_ Rīgā un
redzējuši Rīgas lielos namus, varbūt Jus nemaz
nezināt un nepazīstat provinces namsaimniekus.
Tad es gan ieteiktu, ja Jums kādreiz gadītos but
provincē, paskatīties, kāds tur ir tas namsaimnieks,
vai tas nav tas pats strādnieks. (7- Baloža starpsauciens.) Un jautājiet viņam, kā viņš pie tā ticis. Viņš
pie nama ir ticis ar vislielāko taupību, ar atraušanu
sev un savai ģimenei, ar ito, ka viņš ir strādājis neka tam nav nodokļa nosaukums. Bet vai tas pec vis 8 stundas, bet daudz vairāk (7 Baloža starpsauciens.) Bet Jūs taču runājat par namsaimniebūtības nav tāds pat nodoklis, kas izprasa no nam,
kiem,
un namsaimnieku ir ļoti daudz; betjiello nampat
gadu
vairāk
kā
tos
30
miisaimniekiem katru
jonus latu. ko minēja Bastjāņa kungs? Vai īres saimnieku, par kuriem, jūs, kungi, šeit runājat, ir ļdti
maz. Bastjāņa kungs taču liek priekšā aplikt visus
likums nav tas, kas tautas mantas vērtību visstraujākā (tempā dzen uz leju? Vai īresJiKums nav tas, namsaimniekus, kā lielos, tā mazos. (7- Baloža
kas samazina iespēju -maksāt lielāku nekustamas starpsauciens.) Baloža kungs saka, ka jāapliek tic,
kuri ir ņēmuši. Bet vai tad namsaimnieki ir atņēmantas nodokli valstij un pašvaldībai? Katram: noBastjāņa
kungs
robežu
muši tiem, kas ir aizdevuši uz obligācijām? Vai
doklim ir sava robeža, bet
namsaimnieki tos noguldījumus ir atņēmuši? Taču
nezin. Viņš vēlas atstāt nekustamas mantas nonē, tos taču atņēma karš- Es vēlreiz atkārtoju, ka
dokli, paaugstināt ienākuma nodokli, atstāt īres lipieauguma
nodokli
—
visā visumā namsaimnieki ir zaudējuši pusi no iekumu, ievest jaunu vērtības
veļas
šo
guldītās vērtības; tāpēcman šķiet, ka Vintera kunga
tāpēc,
ka
Bastjāņa
kungs
tas viss vienīgi
jautājumu nostādīt plašāki neka Vintera . kungs un un Baloža kunga jautājuma nostādījums nav bijis
profesors Baloža kungs, jo šie kungi nak no pilsoņu par šauru, tas ir bijis pareizs. Bet tas uzstādījums,
ar kuru nāk Bastjāņa kungs, ir jausoaializacijas paaprindām. Bastjāņa kungs šo jautājumu nostāda
citā plašumā un, ignorējot finansu zinātni, ignorējot ņēmiens, kuru lieto, kad trūkst dušas uzstāties un
atņemt tūlīt, kā to vēlas strādnieku un zemnieku
izpratni, kas pieliekama nodokļiem:, izved savu proprograma.
šai
sofrakcijas
Baloža kungs; te ir vajadzīgs sadabūt tāgramu. Bet tā ir socializacijas
dus pilsoņus, kas būtu līdzgājēji tādam paņēmienam,
cializacijai jānotiek pakāpeniski, bet tomēr diezgan
tādai lēnai atņemšanai. Jūs redzēsat, ka pec gadiem
straujā itempā. Ja mēs pielietotu Bastjāņa kunga
pieciem
namsaimnamsaimniekiem šie nami vairs nepiederēs:
programu, tad pēc 10 gadiem nevienam
pēc
ņemot, tie viņiem nepieder jau tagad.
piederētu?
būtības
nebūtu.
Kam tie
niekam nama vairs
Labākā gadījumā valstij, ja valsts paspētu visus tos (Sauciens no vieltas: «Nodzerti!») Viss var but, ka
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tie ir nodzerti, bet tos esat nodzēruši ]us un daudzi
citi, tie, kas tanīs namos dzīvo. Viņi naudu labāk
nodzer, bet nemaksā tik lielu īri, kādu vajadzētu
maksāt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
Sapulce! Annusa kungs sacīja, ka kreisais spārns
esot jautājumu uzstādījis ļoti plaši. Es gribu teikt,
ka kreisais spārns, šinī gadījumā art sociāldemokrāti, jautājumu ir uzstādījuši par daudz šauri. Mēs
visu laiku runājam par mantu, par noguldījumiem,
par īpašumiem, kas zaudēti. Biet, kungi, vai jūs
esat ari reiz runājuši par to visdārgākie mantu, kas
var būt cilvēkam? Vai jūs esat runājuši par to
visdārgāko, ko cilvēks var zaudēt, proti — par veselību un dzīvību? Ja Vintera kungs šeit nāk ar
prasību atmaksāt visiem noguldītājiem, tad jāsaka,
ka tā pa daļai ir taisnīga prasība, io tie ļaudis ar
sviedriem vaigā, ar lielām pūlēm ir saBrājuši šos
nelielos noguldījumus, jo, kā mēs zinām, lielākā daļa
no noguldītājiem, proti 80% ir bijuši darba ļaudis.
Bet sakait, kungi, ko lai dara tie cilvēki, kas nav
paspējuši itin neko noguldīt un kas ir zaudējuši to
visdārgāko, ir zaudējuši savu veselību, Kas kā kropļi
ir atstājuši kara lauku vai bēgļu gaitas; un ļoti daudzi ir zaudējuši pat dzīvību. Ari šo cilvēku ir liels
skaits un par tiem ir vairāk jādomā, jo viņi cietuši
un cieš visgrūtāk!. Ja nu reiz mēs gribam iziet no
taisnības principa, tad ari iziesim no tā un skatīsimies vispirms uz to, kas ir visvairāk cietis un kas

būtu darāms šinī ziņā.
Annusa kungs šeit aizstāv namsaimniekus un
saka, ka tie esot cietuši. Bez šaubām, viens otrs no
viņiem ir cietis, bet pirmām kārtām mums taču jādomā par tiem, kas vēl vanāk cietuši, kas zaudējuši savu veselību, kam ari vajadzīga palīdzība.
Domāsim ari par tiem', kas kapā zaudējuši savu
veselību. Ja reiz gribam iziet no taisnības_ principa,
tad meklēsim to un pēc iespējas atlīdzināsim vispirms tiem, kam ilgie kara un bēgļu gadi ir nodarījuši visvairāk posta, noskaidrosim un izmeklēsim,
kas visvairāk- ir cietis, un tad sāksim atlīdzināt.
Profesora kungs šeit ļoti viegli pasaka: noguldītajiem var atlīdzināt, labi, to var izdarīt, radīsim kaut
kādas jaunas hipotēkas u. t. it. Lai profesora klungs
neņem ļaunā, ja es teikšu, ka viņa spalva ir ļoti
čakla, lai kaut ko aprēķinātu; bet, profesora kungs,
ja Jums liktu realizēt Jūsu priekšā likto projektu,
vai tas būtu iespējams? — Nekad ne! (K. Baloža
starpsauciens.) Divas dienas atpakaļ ar lielu sajūsmu
Jūs runājāt brīvības cīnītāju kongresā un sacījāt,
ka nav itin nekas katram brīvības cīnītajam izmaksāt
3000 latu. Tas nav nekas! (K. Baloža starpsauciens.) Šodien Jūs pasakāt, ka mēs varam atlīdzināt
zaudējumus visiem noguldītājiem. (K Bāloša starpsauciens.) Profesora kungs * es negribu liegt atlīdzību tiem, kas ir izcīnījuši brīvību, bet es prasu,
lai Jūs esat konsekventi. Mums jāgādā, lai tie, kas
ir izgādājuši zemi, kas ir izcīnījuši brīvību, pirmā
kārtā dabūtu atlīdzību. Ja itos būsim apmierinājuši,
tad iesim tālāk. Bet kamēr mēs neesam apmierinājuši mūsu brīvības cīnītājus, kamēr brīvībās cīnītāji! velti cīnās par savām tiesībām, kamēr mūsu
brīvības cīnītājus pulgo un nicina, tikmēr par kaut
ko tālāku runāt nav vērts- Ja Jūs gribat uzņemties
10 dažādus pienākumus, tad taču jāatzīst, ka Jūs tos

nevaresat izpildīt. Jūs nevaresat kārtīgi izpildīt
nevienu no tiem.
Man šķiet, ka šoreiz ari Vintera Kungs ļoti labi
zin, ka viņa prasības nav izpildāmas un tās nekad
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neizpildīs, jo nav iespējams tās izpildīt. Ja ari būtu iespējams ^ās izpildīt, ja mūsu mazā valsts būtu tik bagāta, tad, Vintera kungs, iritaču skaidrs, ka kreisajam

spārnam šeit nebūs vairākuma šī projekta realizēšanai. Acumirklī, pastāvot tagadējai reakcijai, mes nevaram dabūt cauri nevienu, pat vismazāko, niecīgāko
līkumiņu, kas nāktu par labu mūsu darba tautai;
pat to mēs nespējam panākt. Bet jus iedomājaties,

ka mēs uzreiz varēsim piespiest namsaimniekus, lai
viņi samaksā vajadzīgās sumas, vai ari lai valdība
izgādā šos miljonus. Būsim taisnīgi un atzīsim, ka
ne tagadējā, ne līdzšinējās valdības to nav spējušas
darīt. Es esmu pārliecināts, ka ari tās valdības, kas
nāks vēlāk, šinī jautājumā neko nespēs darīt, jo jārēķinās ar reāliem spēkiem un nevis ar iegribam, un
reāla spēka mums nav, lai lielo Krieviju piespiestu
miera līgumu izpildīt. Tāpēc pateiksim saviem velētājiem atklāti — jā, netaisnība mums ir notikusi,
bet mēs esam par vājiem, lai šonetaisnību novērstu;
un tad tā nebūs tautas maldināšana- Man šķiet,
ja mēs gribam būt taisni, tad mēs tādi varēsim but
tikai tad, ja nemēģināsim vienam_ atsevišķam cilvēkam atlīdzināt to, ko viņš, varbut,_ ir zaudējis, jo
tā būs atkal netaisnība; un vel lielāka netaisnība
būs tad, ja jūs samaksāsat tiem, kas savus noguldījumus zaudējuši, bet tiem, kas atgriezasno kara,
no bēgļu gaitām galīgi kropļi, kas pazaudējuši visu,
kas tiem bijis, nebūs nekādas atmaksas. Lai atmaksātu ari tiem, es varu teikt, Latvija nekad tik
spēcīga nebūs. Tāpēc veltīgi ir maldināt tautu un
nākt ar solījumiem, ko nevar pildīt. Ja jus g_it>at
kaut ko darīt tautas labā. tad — paceliet mušu tautas labklājību, mūsu darba tautas labklājību. Mums
bija bagātnieki pirms kara un ir ari tagad:_ varbūt, ir mainījušas tikai personas. Bet ko mes redzam? Finansu ministra kungs saka, ka bagātnieku
mums esot par maz un to jārada velvairak. Es
domāju, ka nebūtu par ļaunu, ja bagātnieku būtu
vairāk, bet tos radīt uz Latvijas darba tautas reķiņa ir
atkal nepareizi. Ja jūs gribat būt taisnīgi, tad gādājiet,
lai visa darba tauta varētu dzīvot pieklājīgu dzīvi.
Tad mēs nenotērēsim laiku ar pieprasījumiem, ar
kuriem tikai pūšam miglu saviem velētajiem acis.
Tikai darba tautas labklājības pacelšana ir patiesais ceļš, un neviens neko neizdarīs, kas nenostāsies uz šāda cieiļa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šterna kungs
pareizi teica vienu lietu, t. i. ka augta nama nav
bijis vairākuma šo jautājumu atrisināšanai, jo visdārgākie zaudējumi, kas kara laika bijuši, ir strādnieku šķiras zaudējumi: pazaudētas strādnieku dzīvības, pazaudētā strādnieku veselība u. t. t. Bet
Šterna kungs maldas otrā ziņa, un proti, kla Latvija
nav tik spējīga, lai samaksātu zināmu daļu noguldītājiem. Šterna kungs, var but, ka augstajā nama
nebūs tā spēka, kas to izvedīs, bet teikt, ka Latvijai
tas ari saimnieciski nav pa spēkam, ir nepareizi.
Ja parēķinām tos zaudējumus, kas nodarīti 10 gadu
laikā, Latvijai pastāvot, vai nu aiz ļaunprātības, vai
nemākulības, vai noziedzības, tad_ skaitlis ir taisni
tāds, ka mēs varētu samaksāt_ mūsu noguldītajiem
tādos apmēros, par kādiem _mes te runājam. Tas,
kungi, pierāda, ka ito iespējams izdarīt ^starpsaucieni). Cerēsim Šterna kungs, ka nākotne saimnieciskais stāvoklis piemums arvienu vairāk nostiprināsies un tad tas būs mums vel vairāk pa spēkam.
Protams, ir cits jautājums, vai augstajā namā šobrīd
vai drīzākā nākotnē būs vairākums, kas to izdarīs,
Šobrīd tāda vairākuma nav, bet cerēsim, ka nu-
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kotnē tas būs. Ja šie 70.000, kas ieinteresēti noguldījumos, patiešām nāktu talkā šī jautājuma kārtošanā, tad vairākums rastos, Tāpēc bez kā'das cerī-

bas stāvoklis nav.
Kas zīmējas uz profesora Baloža .kunga aizkustināto jautājumu statistikas ziņā, ka mums vajaga
skaitļus par noguldītājiem, par to, kāds ir viņu
sastāvs, tad šis jautājums nokārtojams viegli un
neprasīs -lielus līdzekļus. Šie 70.000 ir reģistrēti
iekšlietu ministrijas kara zaudējumu komisijā. Es
domāju, ka šo jautājumu varētu nokārtot ļoti viegli,
ja tikai pieliktu klāt pāris cilvēkus, kas izvilktu, cik
noguldītāju ir noguldījuši 100, 200, 30o u. t. t. zelta
rubļus. Ja tikai valdība gribēs, tad šāda statistika
būs ļoti drīzā laikā rokā, un mēs visi zināsim, kādas
grupas un kādi sabiedrības slāņi ieinteresēti šinīs
noguldījumos, vai tie ir mazi, vai lieli ļaudis, vai
vidusšķiras. To mēs varam prasīt no valdības sakarā ar šī jautājuma apspriešanu., Ja vajadzīgi
līdzekli, lai ministru kabinets tos dod. To var izdarīt.
Bet, profesora kungs, vienā zinā nevaru Jums piekrist. Jūs sakāt, ka vajagot paņemt no Jaunsaimniekiem tās sumas, ar kurām segt maksājumus. (K.
Bāloša starpsauciens.) — Jā, es saprotu. Atļaujiet
man turpināt. Jūs gribat, lai viņiem atņem tāpēc, ka
viņiem izdoti
140.000.000 latu. Izdoti ir tikai
100.000.000; bet pārējie 40.000.000 ir iepirkšanas
maksas par koroberētiem jaunsaimnieku īpašumiem.
Nelaime nu ir tā: ja mēs no sociālās 'taisnības viedokļa varētu prasīt, lai jaunsaimnieki piedalās maksājumos, tad taču viņi šobrīd nav spējīgi, jo šobrīd
viņiem nav, ar ko maksāt. Tās sumas, kas nak_ atpakaļ zemes bankai no tiražētām ķīlu ztmem, jāatstāj viņai, jo jaunsaimnieki nevar eksistēt ar to vien,
ko viņi saņēmuši. Ja grib pacelt zemes ražīgumu
un līdz ar to samazināt izmaksu, tad viensno diviem: vai jādod budžeta kārtībā līdzekļi tālākiem
izdevumiem, vai ari jāatļauj operēt ar to kapitālu,
kas atrodas zemes bankas rīcībā, aizidodot to talak,
bet neiemaksājot valsts kasē. Lieta ir tāda, ka no
jaunsaimniekiem mēs pašreiz ņemt nevaram —
varbūt, pēc laika, kad. tie nostiprināsies, par to varēs būt runa.
Tā tad skaidrs, ka no strādniekiem nevar ņemt
un no jaunsaimniekiem faktiski ari nevar ņemt.
(Sauciens: «No vecsaimniekiem!») Ja, par tiem
mēs varam runāt. (Jautrība.) Ulmaņa kungs, man
šķiet, patiesi — izņemot varbūt šo gadu, kad stāvoklis uz laukiem tiešām stipri grūts, — normālos gados, es domāju, lauku lielie saimnieki var maksāt.
Ne tā, kā to izdarīsim uzreiz, mājas vai kapitālus
atņemot. {K. Ulmanis no vietas: «Pamazam atņemsim!») Ulmaņa kungs, ja Jūs domājat, ka katrs
nodoklis ir mājas atņemšana,' tad nav ko runāt.
(K Ulmanis no vietasj «Jus ta teicat!») Es teicu,
ka to nodokli neuzliks uzreiz, jo viņi tagad nav spējīgi makisāt. Bet tanīs projektos, ko es izstrādāju,
kreisās valdības laikā, kas bija ari te augstajā nama,
bija paredzēts liels laika sprīdis. Es labi vairs neatceros, bet bija laikam_ 30 gadi. Šai laika lauksaimnieks var dzēst to paradu, ko viņš izņēmis uz savu
māju. Tas, man šķiet, ir pilnīgi iespējams.
Tagad man pāris_ vārdu jāsaka ari par Vintera
kungu. Man tiešām jābrīnās, Vintera kungs, ka Jus
noliedzat savu neseno pagātni. (7- Vinters) «Es to
nenoliedzu!» — K. Ulmaņa starpsauciens.) Es neiešu tālu atpakaļ. Vintera kungs! Jūs taču piederat pie grupas, kas velēšanas gāja zem 21. numura
un saucās cietušo noguldītāju _grupa._ Šīs grupas
platforma ir nodrukāta «Jaunākas Ziņas» 1928. gada
28. septembrī, un tur nepārprotami stāv rakstīts,
ka Jūs vēlaties namus pārdot. (J. Vintera starpsau-
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ciens.) Pēc tam, kad Jūs esat teikuši, ka nami jāatsavina ... (7 Vinters no vietas: «Vērtības!») Ja
Jūs sakāt, ka nevajaga atņemt namus, bet vērtības,
kas tad paliek pāri no nama? Tikai tukša vieta! Ta
tad te neapšaubāmi ir pierādīts, ka tas tā ir domāts.

Vintera kungs, tad, kad Jūs nonācāt pie saviem

principiem, tad tikai Jūs iedomājāties, ka esat pilsonis un ka Jums jāaizstāv privātīpašums. (J-_ Vintera starpsauciens.) Vintera kungs, ja Jūs prasāt, vai
zem Jūsu vēlēšanu platformas ir Jūsu paraksts, ^ tad
man jāsaka, ka deputāts tā nevar uzstāties. Ta taču ir Jūsu liste, bet tagad Jūs gribat kratīties nost.
'Ja tas tā ir, tad tas ir ļoti bēdīgi. (J. Vinters no
vietas: «Jūs nepareizi tulkojat!»)
Tālāk Vintera kungs teica, ka pie manis esot
bijusi delegācija un es esot paskaidrojis, ka noguldītāji no tā likuma neko nedabūšot. Tiešām savā laikā pie manis ieradās 3 kungi. Es nezinu, vai Vintera kungs bija starp viņiem, vai nē, un tad es teicu, ka tāds likums ir un ka ienākumus no šī likuma
varēs dot noguldītājiem, karavīriem un zemes ceļiem. (J- Vimera starpsauciens.) To es teicu un
piemetināju, ka skatīsies pēc tā, cik vajadzēs un cik
varēs dot. Un, vai Jūs zināt, Vintera kungs, ko šie
trīs kungi man pateica? Viņi teica: visu, vai neko, — un gāja pa durvim laukā. Tā bija viņu atbilde šinī jautājumā. Savā laikā Jūs vēl šinī pašā uzsaukumā minējāt, ka solīts šos noguldītājus likt nabagu mājā. Uz jautājumu, ko darīs šie noguldītāji,
,kad viņi paliks veci, es atbildēju: to pašu, ko visi
citi mazturīgie Latvijas pilsoņi.
Annusa kungs, Jūs te arvien raudat par_ namsaimniekiem, ka viņiem ejot grūti, tā kā iznāk, ka
namsaimnieki ir visapspiestākā šķira un ka nevienam Latvijā neiet tik grūti. Jūs pat šodien teicāt,
ka asinis namsaimniekiem notecinot lēnām. Es nezinu, kas tad tiek darīts ar strādnieku šķiru, kura
atrodas šo namsaimnieku dzīvokļos, bieži bez apkurināšanas, izsalkusi un bieži pat slima. Jūs gribat vēl grozīt slimo kasu likumu u. t. t.; bet par to
es tagad negribu runāt. Es gribu to asinsnotecināšanu parādīt Jums konkrēti, Annusa kungs. (K.
Ulmanis no vietas: «Oi! Nerādait!») Tā lieta nebūs
tik briesmīga, Ulmaņa kungs. —
Ņemsim vienu namu, kas atrodas Kaļķu ielā
Nr. 1. Šis nams dod gadā apmēram 100.000 latu
ienākuma. Viņa vērtība ir aprēķināta uz l/. miljona latu, un skaidrs atlikums šī nama īpašniekam
ir gadā ap 75.000 latu. No šī skaidrā atlikuma viņš
samaksā valstij un pašvaldībai par labu nekustama
īpašuma nodokļa 23.000 — 24.000 latu un ienākuma
nodokļa apmēram kādus 8000 latus; tas bus kopa
kādi 30.000 latus. Ja šos 30.000 latus atņem nost,
viņam paliek vēl kādi_ 45.000 līdz 50.000 latu, un šie
45,000 latu tad nu ir ta asins notecināšana. Vai Jus
redzat, kā te tās asinis tek? (K Ulmanis no vietas:
«Ar straumēm!») Patiešām, Ulmaņa kungsar straumēm! — Nu, ņemsim vienu citu namu Rīgā, teiksim,
Purgaļa namu. (Saucieni pa labi: «To ne, to ne!»)
To Jūs nevēlaties? Nu labi, ņemsim kādu namu
Elizabetes ielā, proti, Nr. 61., kur ari brutto ienākums gadā ir apmēram 85.000 latu, netto ienākums — 70.000 latu, un nodokļi, ko nomaksa valstij, ir ap 26.000—27.000 latu. Tā tad ari šinī gadījumā skaidrs atlikums ir ap 45.000 latu. Annusa kungs,
sakait, vai tā ir asins tecināšana?
Tagad, Annusa kungs, atļaujiet šejt pienaglot
Jūsu veiklo frontes maiņu, atļaujiet atgādināt Jums
Jūsu runu pie budžeta un to runu, koJūs runājat šodien. Runājot pie valsts budžeta, Jūs aizrādījāt uz
augstiem nodokļiem, kas jāmaksājot namsaimnie^
taisni tos namus, kurus es
kiem, un bijāt izmeklējuši
šeit šodien pievedu; Jūs bijāt izvēlējušies tos liela-
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kos namsaimniekus un izrēķinājāt, ka veseli 64%
nākot šiem namiem virsū kā nodokļi jeb, ka finansu
ministra , kungs šeit aprēķināja, 47%. _ Šodien sava
runā Jūs tos lielos namsaimniekus bijāt galīgi nobīdījuši nost un izcēlāt tos mazos, sīkos namsaimniekus, mūsu nomaļu namsaimniekus un sacījāt: redziet, kā viņus spīdzina, kā viņus apliek, ka viņiem
jācieš, un to dara neviens cits, kā tas pats Bastjānis. Annusa kungs, tās ir veltīgas pūles mest uz
mani šos apvainojumus. Manā likumprojekta, ko
es izstrādāju, ir taisni uzsvērts tas, ka mazie namsaimnieki ir no visa jāatsvabina; tur ir noteikta zināma norma, līdz kādai var aplikt, un ka visi tie,
kas dabūjuši mazāk par šo normu, ir pilnīgi jāatsvabina, tie ir brīvi no kuras katras aplikšanas. Tas
darīts taisni ar to nolūku, lai neaizskartu mazos nomaļu namiņus un provinču sīkos namsaimniekus, kuriem patiešām nav nekā cita vairāk kā tikai tas namsaimnieka titulis. Annusa kungs! Kur tad nu ir tā asins
tecināšana? Ja tās asinis tā tek, ka viens otrs no
mūsu lieliem namsaimniekiem var bāzt kabatā miljonus, tad tiešām nebūtu nekāds grēks, ja mēs no
šiem miljoniem kādu daļu atņemtu par labu noguldītājiem un citiem cietušiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.

J. Annuss (nacionālais bloks):

Bastjāņa kungs

gribēja pierādīt, ka viņš nekādā ziņā neesot tas, kas
vēloties, lai namiem, kam ir lieli nodokļi, palēnām
tos atņemtu. Bastjāņa kungs visu laiku gribēja, lai
mēs viņam ticam, ka valsts no nekustamiem īpašumiem var slaukt kā no govs pienu. Vēlreiz un vēlreiz es še saku, ka nodokļi, ko var slaukt kā pienu
no nekustamiem īpašumiem, ir ņemti tādos apmēros, ka viss piens ir jau izslaukts. Tagad slauc jau
asinis, t. i. atsavina pašu kapitālu. Bastjāņa kungs
ar saviem skaitļiem to nebūt neapgāza. _ Bastjāņa
kungam, laikam, liekas, ka šie cilvēki kāda jauka
dienā atmostas uz ielas ar gataviem nekustamiem
īpašumiem, un ka šie īpašumi rodas paši no sevis, nemaz neieguldot kapitālus. Bastjāņa kungam ir pilnīgi viena alga, vai jaunais un lielais nams, kurš
dod, kā viņš šeit izrēķināja, 40.000 latu un \airāk
atlikuma, ir tāda vērtība, kur atlikums paliek pašam īpašniekam, vai nē, jeb īpašniekam, varbūt, jāsamaksā procentos divreiz 40.000 latu. ( V. Bastjāņa starpsauciens.) Bastjāņa kungs, Jūs taču nevarat apgalvot to, kas nav apgalvojams. (V. Bastjāņa
starpsauciens.) Ja kāds nams celts uz parada, jeb
ja par to ir jāmaksā ļoti lieli procenti — un lielākais
vairums namsaimnieku taču maksā ļoti lielus procentus —, tad šī suma ir jāatņem nost. (Starpsaucieni pa kreisi.) Pieņemsim, ka šie nami ir bez parādiem. Vai tādā gadījumā ieguldītam kapitālam
nav jārentējas? Vai ieguldītais kapitāls var izsaukt
tikai nodokļus un atkal nodokļus? Bastjāņa kungs,
ieskataities skaitļos, ko Jūs šeit nolasījāt, un izrēķinait, cik procentu tur iznāk. Ari Jums būs jākonstatē, ka valsts no tīriem ienākumiem ņem ļoti
lielus procentus. Pagājušo reizi es minēju skaitļus,
kurus, domāju, Jūs negribēsat apstrīdēt. Jums tie
ir pieejami, un Jūs katrā laikā varat pārliecināties
par to pareizību. Pagājušo reizi es jau aizrādīju un
minēju iedalījumu, ka vieniem ir 21.000 latu, otriem
— 13.000 latu un trešiem — 21.000 latu. Atlikums
ir. Bet šie nami, Bastjāņa kungs, tiek pārdoti, un
neviens tos nevar nopirkt. Kāpēc .? Tāpēc, ka tie
dod 3%—3V_% no ieguldītā kapitāla. Jūs te lasījāt par namu stāvokli. Ari es patlaban saņēmu savā kastītē vēstuli, kurā ari atsaucas uz namu stāvokli. Šai vēstulē rakstīts: «Godājamais Annusa
kungs! Profesors Baloža kungs jums asi pretrunāja,
uz ko laipni lūdzu ieskatīties manas mājas rezulta-
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tos. Šī māja atrodas Torņakalnā. Pats saimnieks
vecs — 9i) gadus, neredzīgs jau no 1915. gada. Tā
tad mājas apkopšanai, visām darīšanām mājas nomaksu lietās ir jātur cilvēks, kas ari viņu apkopj.
No kara laikiem bija jumts un sienas sašaudīti, nāca
lietus iekšā. Jumtu vajadzēja jaunu, kas izmaksāja 320 latus. Logus vajadzēja ķitēt.» (Starpsauciens pa kreisi) Neko nevar darīt, ar smiekliem logus nevar aizķitēt. — «Tas izmaksāja 400 latu. Kara laikā uz Olivu ielas dzīvoja karaspēks — kā krievu, tā latviešu, kurš priekš iekurināšanas sausai
malkai ņēma visas sētas un pagrabu durvis, salauzīja ūdens pumpi, ko vajadzēja jaunu. Naudas nebija, vajadzēja taisīt parādu finansu ministrijā, hipotēku bankā—1000 latu, un katru gadu ir jāmaksā
procenti 140 latu.» — Vai tas ir vienīgais nams, kura saimnieks ir nonācis vecuma nespēkā un kuram
vajadzētu dabūt sociālo apgādi? Bet viņam taču
neviens neko nedod. Un kādā stāvoklī ir nams?
Namā ir 11 dzīvokļi — 1 un 2 istabu dzīvokļi. Ienākums par visu namu ir 1186 lati. Tas ir_ samēra
diezgan prāvs nams. īres maksa par divām istabām saules pusē ir 17 latu, par vienu_ istabu un ķēķi — 9 latus. Ir ari tādi, kuri maksa tikai 6 latus
mēnesī. Par izdevumiem, kas gulstas uz tādu namu, es lūdzu pārliecināties. Te nav nekas pārspīlēts. Hipotekārais parāds — 140 latus, ugunsapdrošināšana — 40 latus, skursteņslauķim — 14,50 latu,
jumtu darvošana — 40 latus u. 1.1. Ieskaitot vēl sētnieku, kuram ir prāvākā suma no visiem šiem izdevumiem, un tas tāpēc, ka namsaimnieks pats ir nespēcīgs un nevar namu apkopt, — visi izdevunn kopā ir 1362 lati. Jūs šeit paši varat pārliecināties
par šiem izdevumiem. Te rakstītājs jauta, cik lielu procentu šie izdevumi sastāda. Ja šādiem ienākumiem un izdevumiem uzliek vēl 44 latus nekustamas mantas nodokļa, tad patiešām jums pašiem ari
būtu jājautā: kur šos 44 latus ņemt. Vai šādas vēstules nevarētu rakstīt lielākais vairums namsaimnieku? (Starpsaucieni.) Bastjāņa kungs! Pec manas dziļas pārliecības, neskatoties uz to, ka _ Jus esat
liels nekustamo īpašumu pretinieks, neatzīstat ^privāto īpašumu, ja Jūs redzētu, ka nami atmaksājas,
Jums, Bastjāņa kungs, būtu nams. Bet Jus ļoti labi
zināt, ka nams neatmaksājas, ka tas nerentejas, un
tāpēc Jums nama nav. Bet tiem, kas ir cēluši namus, ļoti grūti no viņiem atteikties, tāpat ka vecsaimniekam grūti atteikties no savas mājas, kura
viņš pavadījis visu savu mūžu. Tāpat katram namsaimniekam grūti to darīt, jo viņš katru baļķi ir celis un katru akmeni velis. Vai Jus, Bastjāņa kungs,
ari zināt, kādi izskatās nami piemēram Maskavas
priekšpilsētā un visā Rīgas apkārtnē? Jus šeit paņemat divus piemērus no Rīgas centra un no tiem
taisāt savu slēdzienu. Bet vai šie divi piemēri nav
izņēmumi no kādiem 300 vai 400 gadījumiem, vai
pat no 1000 gadījumiem? Tas ceļš, kuru Jus ejat,
ir tautsaimnieciski nepareizs. _ Pie tik ļoti nopietna
jautājuma tā pieiet nevar! Jus, Bastjāņa kungs, šodien žēlojāt lauksaimniekus, tapec ka viņi esot pludos cietuši. Paldies Jums_par to! Bet vai tad ari
īres likums nelīdzinās plūdiem, jo namsaimnieks
nevar saņemt par dzīvokli to, ko pec ta pašizmaksas vajadzētu saņemt, un ja tas atkārtojas gadu no
gada?! Kāpēc Jūs to neredzat? {V. Bastjānis no
vietas: «Tāpēc, ka tie, kas dzīvo šinīs dzīvokļos,
,ir vēl vairāk cietuši!») Jūs žēlojaties, ka viņiem jādzīvo sliktos dzīvokļos. Bastjāņa kungs, vai viņi
t var dzīvot labos dzīvokļos, ja namsaimnieks ar ieņemto īri nevar nomaksāt nodokļus un procentus
par aizņemto kapitālu remontam? Slikti dzīvokļi
atsaucas uz iedzīvotāju veselību vairāk neka maizes, apģērba un apavu trūkums. Sliktie dzīvokļi ir
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mūsu nepareizās tautsaimniecības politikas sekas.
Jūs man pārmetat, ka es uzstājoties pretfslimo kasēm. Jūs laikam to nopietni nedomājat. Es teicu:
vai slimo kases spēs izārstēt visus tos tuberkulozes
slimos, kurus nepareizā tautsaimnieciskā nodokļa
politika pataisa slimus? Jāpieliek visi spēki un kopīgi jāpanāk dzīvokļu apstākļu uzlabošanas, tad šo
slimo būs nesalīdzināmi mazāk.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
uz
desatiksmes
ministra atbilde
putāta P. Lejiņa u. c. iesniegto jaupar transita
patājumu
k u s t ī b a. s
Vārds salielināšanu
caur Latviju.
tiksmes ministrim Ozoliņam.
Satiksmes ministris F. Ozoliņš: Augstais nams!
Ministru prezidenta uzdevumā atbildēšu uz uzstādīto jautājumu: «Vai ministru prezidentam ir zināms,
ka Saeimas saimniecisko komisiju atzinums no 12.
februāra š. g. par transitpreču sūtījumu izdevumu
izlīdzināšanu laikā no 1. decembra līdzi, maijam
jau tekošā gadā visām Latvijas lielākam ostam,
lai tādā ceļā pavairotu vispārējo transita kustību
ziemas mēnešos un pilnīgi izmantotu ari Liepājas
un Ventspils ostu nriekšrocības, pilnīgi nav izvests
dzīvē? Kādi šķēršļi bijuši atzinuma izvešanai dzīve
ar ko lielā mērā kavēta visa transita kustības palielināšana caur Latviju un sevišķi kavēta Liepājas
ostas saimnieciskā atdzīvināšana?»
Uz šo jautājumu varu atbildēt sekojošo: saskaņā ar Saeimas apvienoto budžeta, finansu un tirdzniecības un rūpniecības komisiju atzinumu vajadzēja
atrast ceļu, kā izmantot ziemas laika, t. i. no 1. decembra līdz 1. maijam dzelzceļu transita preču sūtījumus visām Latvijas ostām.
Salīdzinot veduma maksas par transita preču
pārvadājumiem līdz Rīgai, preču stacijai un VentsVeduma
pilij, redzam sekojošo maksas starpību.
maksa par 1 tonnu no Rītupes I grupas precēm līdz
Rīgai ir 12,88 lati, līdz Ventspilij — 18,64 lati. Starpība līdz Ventspilij — 5,76 lati. Otras grupas preču pārvedumi līdz Rīgai — 9,13 lati, līdz Ventspilij—
12,97 lati. Starpība — 3,84 lati.
No Zilupes I grupas precēm maksa 13,12 latu,
līdz Ventspilij — 18,10 latu. Starpība — 4,98 lati.
Otrās grupas precēm līdz Rīgai — 9,29 lati, līdz
Ventspilij — 12,61 latu. Starpība — 3,32 lati. No
Indras līdz Rīgai — 13,45 lati, līdz_ Ventspilij —18/46
lati. Starpība — 5,01 lats. Otras grupas precēm
līdz Rīgai — 9,51 lats, līdz Ventspilij — 12,85 lati.
Starpība uz vienu tonnu — 1,34 lati. _ Sis salīdzinājums rāda, ka līdz Ventspilij pārvadāšana izmaksā par 1 tonnu I grupas precēm caurmēra 5,76 lati
dārgāk nekā līdz Rīgai, caur Zilupi — 4,98 lati dārgāk un caur Indru — 5,01 latu dargak; t. i. caurmērā starpība būtu 5,20 lati par tonnu. Otras grupas
precēm starpība ir mazāka. Satiksmes_ ministrijas
rīcība izgāja uz to, lai starpību izlīdzinātu. _ Te jāatzīmē, ka preču transporta izdevumi sastadas_ ne
tikai no dzelzceļa maksas vien, bet ari no varbūtējas
vagonu padošanas, izdevumiem par noliktavu lietošanu, apdrošināšanas izdevumiem, ledlauža un citiem izdevumiem; tādēļ pie ostu nostiprināšanas
transporta ziņā vienāda stāvoklī ievērojami ari šie
izdevumi. Pieņemot, ka vienas tonnas novietošana
aizņems 3 kvadrātmetrus, ka preču sūtījumi apgrozās noliktavā caurmēra 3 mēnešu laika un ievērojot,
ka Ventspilī par noliktavu aizņemšanu maksājami
8 santimi par 1 kvadrātmetru mēnesī, R īga — 40
santimi, iznāk, ka izdevumi par noliktavu nomu samazinās par 2 latiem 88 santīmiem, t. i. R īga —
40 Ventspilī — 8, starpība — 32 pa 3 mēnešiem
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par 3 kvadrātmetriem. Bez tam, pārvadājot tra-n- sita preces caur Ventspils ostu, samazinātos ari
preču apdrošināšanas izdevumi. Atkrīt ari ledlauža izdevumi par 1 latu 1 santimu, un saskaitot izdevumus kopā, iznāk, ka transita preču transporta
izdevumi samazinās par 4 latiem 9 santīmiem.Transita izdevumu tuvināšanai tā tad atliek samazināt
pārvadāšanas izdevumus par 5 latiem 35 santīmiem,
kur pārvadājums maksā caur_ Rīgu dārgāk; bet vedot caur Ventspili rodas palētinājums, un starpība

iznāk uz vienu tonnu tikai 96 santimi. Šķēršļi, kāpēc nevarēja grozīt pārvadājumu likmes, bija sekojošie. Igaunija un Latvija jau no 1924. gada_ oktobra mēneša bija vienojušās piemērot vienādas
transita likmes. Līgumā par transita likmju unificēšanu, kas ir spēkā no 1924. gada 1. augusta, paredzēts, ka līgums ir spēkā 6 mēnešus un automātiski
paliek spēkā vēl 6 mēnešus, ja to vienu mēnesi
pirms šāda perioda beigām neuzteic. Līguma piemērošana pēdējo 6 mēnešu periodā izbeidzas šī gada 1. februārī un uzteikšanai bija jānotiek vienu
mēnesi pirms tam, t. i. 1. janvārī. Apvienotās komisijas atzinums notika 12. februārī. Satiksmes miIevērojot šo apnistrija to saņēma 14. februārī.
stākli, nekādā ziņā nebija iespēja izpildīt apvienotās komisijas atzinumu unificēt transitlikmes, bez
līguma iepriekšējas uzteikšanas grozīt tās jau šinī
likumprojektā. Tādēļ satiksmes ministrijai transita
izdevumu samazināšanu nācās meklēt citādā veidā,
un tā notika šādi: atcēla maksu par piegādājamo
vagonu padošanu, kas Ventspilī ir 4 lati par vagonu, rēķinot no vagona vidējo 10 tonnu kravu, pie
kam vagona padošanas izdevumi uz vienu tonnu
bija 40 santimi. Pārvadājumu maksas tālākai pazemināšanai pieņemti noteikumi, ka transita precēm, kuras caur Rīgas mezglu pārved no vai līdz
Ventspilij, izdevumi nosakāmi pēc attāluma garuma.
Transitprecēm, kuras no Krievijas caur Rīgu pārved
līdz Ventspilij, ar šādu rīkojumu pārvadāšanas izdevumi samazinās no 18,64 latiem uz 18,19 latiem,
tā tad par 45 santīmiem tonnā. Tā ir pati pārvadāšanas maksa. Ievērojot jau minēto izdevumu pamazināšanu, transporta izdevumi minētā virzienā uz
Ventspili ir palētinājušies par 5,16 latiem. Ar to
vidējā transporta izdevumu starpība gandrīz izlīdzinās; tur bija 5 lati 25 santimi.
Kas attiecas uz Liepājas ostu, tad izlīdzināšana ir panākta tādā veidā, ka pārvadājumiem uz Liepāju ir atcelta maksa par vagonu padošanu, ko Liepājā maksā no 4 — 6 lati par vagona Ir pieņemts
nosacījums, ka veduma maksa par pārvadājumiem
līdz Liepājai aprēķināma tāda pat, ka pārvadājumiem līdz Ventspilij. No Krievijas uz Liepāju pārvadājamo sūtījumu pāreja no viena platuma uz otra
platuma dzelzceļiem pārvadājumu izdevumus nesadārdzina, jo vagonu oārcelšanu uz cita_ platuma
asim dzelzceļš izdara par brīvu. Ar minēto rīcību
iespējas robežās ir realizēts Saeimas apvienotas
budžeta, finansu, tirdzniecības un rūpniecības komisijas atzinums, ka transporta ]zdevumi_ pārvadājumiem pa dzelzceļiem ir liela mēra tuvināti pārvadājumiem uz visām mūsu lielākam ostam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti P. Lejiņš,
R. Dukurs, K. Būmeisters u. c. iesnieguši priekšli-

kumu —
atklāt debates pēc satiksmes ministra atbildes.

Viens deputāts var dabūt vārdu par, otrs —
pret šo priekšlikumu. Vardu neviens neveļas? —
Lieku deputāta Lejiņa u. c. iesniegto priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Acimredzot vairākums. Sis priekšlikums pieņemts. Vārds deputātam Lejiņam.
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P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Uz nopietno_ transita jautājumu es gaidīju no valdības nopietnāku atbildi. Diemžēl, atbilde, ko mēs
dzirdējām no satiksmes ministra kunga, nebija izsmeļoša. Mēs šodien dzirdējām jau plašas pārrunaspar noguldītāju jautājumu. Izteicās vairāki runātāji, ka tas ir liels robs, kas būtu jāpiepilda. Tādu robu mums Latvijā ir bezgala daudz. Iesniedzot
otru jautājumu, aizrādīja uz iespējām, kur varētu
rast līdzekļus. Valdība tomēr nav spērusi vajadzīgos soļus, lai rastu šos līdzekļus, lai saistītu transitu
pie Latvijas. Šo ziemu, kad sals bija lielāks nekā citas ziemās, kur bija iespējamība izmantot mūsu
dzelzceļus un ostas sevišķi lielos apmēros, tās netika izmantotas, un, neskatoties uz to, ka Rīgas osta
bija vairāk kā 2 mēnešus ciet, nebija sagatavotas
citas ostas, lai varētu uzņemt transita preces. Viena
daļa gāja caur Ventspili, bet_ Liepāja šai ziņā palika
pilnīgi neizmantota. Nerunājot par ziemas mēnešiem, jus lasāt katru dienu presē, ka Rīgas osta ir
pārlādēta. Mes lasām, ka Rīgas osta ir par šauru;
vel šorīt lasām, ka tur atrodas 15 tvaikoņi, bet novietotiesvar tikai 8, pārējie 7 gaida uz novietošanos vairākas dienas ar lieliem zaudējumiem. Ir tomēr iespējamība šos zaudējumus neciest, ir iespējamība novirzīt šos kuģus uz citām mūsu ostām, bet
tas netiek darīts. Man liekas, ka tāds stāvoklis ir
pilnīgi nepareizs, un, bez šaubām, mēs sagaidījām,
ka valdrba dos nopietnāku un izsmeļošāku atbildi
uz jautājumu, kādēļ šoziem šī netaisnība nav novērsta.
Mēs apvienotās komisijās dzirdējām it kā par
pozicijas grozīšanu. Mēs esam pieraduši, ka valdības kungi izbrauc dziedāt visādas slavas dziesmas
Liepājai, esam paraduši dzirdēt visādus solījumus,
bet līdz šim šie solījumi visus šos 10 gadus ir palikuši Ūkai solījumi. Un pēc tam, kad apvienotās
komisijas — uz ko es aizrādīju jau pie šī jautājuma
iesniegšanas — Ulmaņa kungs pateica, ka valdība
var grozīt šo pozīciju, ka Latvijā ir ne tikai viena
osta, bet trīs ostas, bija cerība, ka tagadējā valdība
spers attiecīgus soļus. Bet kad nu mēs pieejam klāt
pie šī jautājuma, tad redzam, ka nekas netiek grozīts,
neko ari negrib grozīt, un sāpīgais jautājums ir palicis uz vietas. Mēs gribējām dzirdēt tos nopietnos
iemeslus,_ kapec apvienoto komisiju lēmums nav realizēts, kapec nav bijusi interese transita preces novirzīt tur, kur ir vieta kuģiem, kur ir noliktavas
precēm, kur spīķeri stāv tukši u. t. t. (K. Ulmanis
no vietas: «Ja man būtu tā vara, tad Liepāja tagad
būtu lielāka par Rīgu!»)
Mēs dzirdējām atbildē, cik maksā tagad lētāki,
ja suta uz Rīgu, un cik dārgāki, ja sūta uz Ventspili.
Izradās, ka starpība par vienas tonnas pārsūtīšanu
nav liela, tikai 5 lati.
Bet galu galā sūtījumi jau
sniedzas desmitos tūkstošos tonnu, un tur nu, bez
šaubām, starpība ir ļoti liela; tāpēc tik vienkārši tam
jautājumam pāri nevar pāriet. Jautājums nav ari
tikaLdzelzceļu jautājums. Tas ir ari ostu jautājums,
un tāpēc es biju sagaidījis, ka te nāks un atbildēs
finansu ministris par šis ziemas nekārtībām un
zaudējumiem. Dzelzceļi ir tikai transita viena puse.
Pats galvenais ir ostu politika. Jāizšķir vai novirzīt
preces tikai uz Rīgu, kaut tā ari būtu aizsalusi, vai
ari uz pārejam ostām. Mums bija svarīgi dzirdēt,
cik izdots ostu labierīcībām, cik paredzēts tās paplašināt vai atjaunot. Cik no skaitļiem atbildē bija
dzirdams, ministra kungs nenoliedz stāvokli, kāds
ir patlaban, bet ministra kungs mums neatbildēja uz
jautājumu. Viņš nepateica, kāds ir transits, kāpēc
tas samazinājies, kā samazināšanu nodomāts novērst. Es jau nolasīju skaitļus un norādīju, ka ši-
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nī ziemā transits ir samazinājies lielā mērā. Pēc
oficiāla Hļetena transits ir samazinājies atsevišķās
ostās. Te man priekšā ir piemēram Māna kunga
Rīgas «VVirtsschaftszeitung». Te ir salīdzinājums
par transitu 1928. un 1929. gada pirmā ceturksnī.
Neskatoties uz to, ka Rīgas osta bija aizsalusi un ka
Liepājas un Ventspils ostas varēja izmantot, no šiem
skaitļiem par _ 3 mēnešiem mēs tomēr redzam, ka
1928.J29. gadā reģistrēto transita tonnu ir bijis
94.558, bet šogad par šiem pašiem 3 mēnešiem — tikai 64.000. (K. Ulmanis no vietas: «Liepājas osta
bija aizsalusi!») Liepājas osta nekad aizsalusi nav
bijusi. Tāpēces tomēr atrodu, ka mēs nedzirdējām
atbildi uz jautājumu, ko mūsu frakcija iesniedza; pat
veļ vairāk — ministra kungs mēģināja vainu novirzīt uz apvienotām komisijām, ka tās savu lēmumu
pieņēmušas par vēlu.
Ja valdība uzkrauj vainu
par savām saimnieciskām neveiksmēm apvienotām
Saeimas komisijām, tad tas ir pavisam nepareizs
viedoklis. Es tikai vēl gribētu pateikt, ka tās ilūzijas, kādas ir bijušas Liepājas saimnieciskām aprindām un strādniekiem, ir galīgi zudušas, un mēs ta-

gadējai valdībai neticēsim un priekš Liepājas nekā

laba nevaram sagaidīt. (K. Ulmanis no vietas: «Vai
Jūs mani liksat par ministri? Tā ir laba lieta!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
zemkopības ministra atbilde uz deputata Dukura u. c. iesniegto jautājumu
par noteikumiem
par
valsts
piemaksām

mākslīgo

nai

gadā.

1929.

mēslu

iegādāša-

Vārds zemkopības ministrim
Alberingam. (Sauciens no vietas: «Viņš jau nevar
sataisīties!»)
Zemkopības ministris A. Alberings:
Godātie
deputātu kungi! Vienā no pagājušām sēdēm Dukura, Lorenča, Cielēna, Ulpes, Bastjāņa un Būmeistera
kungi ir iesnieguši ministru prezidentam jautājumu,
kas skan tā: «Valdības izdotie noteikumi par valsts
piemaksām mākslīgo mēslu iegādāšanai 1929. gadā
(«Valdības Vēstnesis» Nr. 91) paredz piemaksu izsniegšanu it visiem lauksaimniekiem, neatkarīgi no

tā, vai tie cietuši no plūdiem un neražas, vai nē. Šie
noteikumi acīmredzami runā pretim likumam par
valsts pabalstiem un kreditiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem (Lik. kr. 46.—3. p.). Ievērojot augšā minēto, griežamies pie ministru prezidenta ar jautājumu: Vai aprādītā pretruna viņam
ir zināma, 2) ko viņš nodomājis darīt aprādītās pretrunas novēršanai.un likumības nodibināšanai?» —
Ministru prezidenta kunga uzdevumā man ir tas
gods atbildēt augstajam namam uz šo jautājumu.
Vispirms man jāaizrāda, ka es negribu domāt,

ka šis jautājums radies tīši, bet gan aiz pārpratuma,
tāpēc ka, iepazīstoties tuvāk ar lietas faktiskiem
apstākļiem, man liekas, šim jautājumam nemaz te
nebija vietas. Ilgāk es pie tā neuzkavēšos, bet pievedīšu tikai pāris_ pierādījumu, ka te nav nekādu
pārpratumu vai pārkāpumu.

Vispirms—noteikumi par piemaksām par māk-

slīgiem mesliem. Tie izdoti uz 1929. gada 26. marta likuma pamata par valsts pabalstiem un kredi-

tiem no plūdiem un neražas cietušiem lauksaimnieNoteikumu attiecīgais pants nosaka, ka piemaksas par mākslīgiem mēsliem var izsniegt lauksaimniekiem_ uz attiecīgu apliecību pamata, kuru
formu izstrādā lauksaimniecības pārvalde. Zemkopības ministrijai un ari ministru kabinetam bija
skaidrs, ka šie noteikumi attiecas tikai uz plūdos un
no neražas cietušiem lauksaimniekiem. Lauksaim-

kiem.
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niecības pārvalde izstrādāja minētās apliecības formu un piesūtīja apriņķa valdēm un pagastu pašvaldībām apliecības, kādas izsniedzamas lauksaimniekiem, lai tie varētu saņemt piemaksas pie mākslīgiem mēsliem. Bez tam lauksaimniecības pārvalde
izsūtīja pagastu valdēm norādījumus, kā rīkoties
pie apliecību izsniegšanas. Bet bez tam pēc deputāta Dukura u. c. iesniegtā jautājuma, tad, kad likās,
ka ar iepriekš izsūtītiem norādījumiem nepietiek,
2. maijā, pastrīpojot iepriekš paziņoto, izsūtīja norādījumus un vēl kategoriskāki tos pastrīpoja. Reizē ar šo noteikumu izsludināšanu pieņemta ari sekojošā apliecība, kas izsniedzama lauksaimniekiem
un bez kādas neviens mākslīgos mēslus nevar saņemt. Tā ir tāda un tāda pagasta apliecība par to,
ka tādas un tādas mājas 1929. gadā apsaimnieko tik
un tik daudz ha tīrumu, tik un tik daudzha pļavu un
1928. gada vasarā ir cietušas tādā un tādā apmērā.
Valde apliecina, ka saimniecībai izsniedzama tāda
un tāda piemaksa. Pēc tam seko pagasta valdes
priekšsēdētāja paraksts. Tā tad nevar būt divu domu par to, ka saimniecība ir plūdos cietusi un ka ir
gribēts apiet un izsniegt piemaksas ne tikai tiem,
kas plūdos cietuši, bet visiem. Es saku, tas ir tikai
pārpratums, un lieta nav bijusi zināma; ja lieta būtu
bijusi zināma, tad tāds jautājums nebūtu bijis ie-
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tam gāja pie attiecīgām firmām un saņēma prasīto.
Es zinu vairākus tādus gadījumus, kur tas tā ir noticis. Ministra kungs gan saka, ka tas tā nav bijis,
bet es -varu teikt, ka tas tā ir bijis. Cilvēki šos mākslīgos mēslus ir saņēmuši un tagad cer, ka tiem atmaksās 25% viņu izdevumus. Es varu teikt, ka ari
zemkopības ministrija varēs atrast vairākus tādus
gadījumus, kur tas tā ir noticis. Man nav vajadzīgs
runāt par to šodien, jo zemkopības ministrija savu
kļūdu ir jau izlabojusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Šternam.

Vārds deputātam

J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstais nams! Mēs visi atminamies, ka augstais nams,
pieņemdams 9 miljonus latu papildu budžeta, 1 miljonu latu atvēlēja pabalstiem lauksaimniekiem mākslīgo mēslu iegādāšanai. Toreiz augstais nams izdarīja to kļūdu, ka Latgalei no šīs sumas' piešķīra
3
1
/4 un pārējai Latvijai tikai U. Katrs, kas pazīst
Latgales apstākļus, zinās, ka ar toir izdarīta liela
kļūda, jo Latgale nekad nebūs spējīga izmantot vi1
ņai dotos līdzekļus. Ministra kungs ari U piemaksas mākslīgiem mēsliem bija atļāvis izlietot ne tikai
plūdos cietušiem, bet visiem lauksaimniekiem. Ministra kungs gan saka, ka tas tā nav — man jāsaka,
sniegts.
ka būtu pareizi, ja tas tā būtu. Jūs izdarījāt lielu
kļūdu, atkāpdamies no sava pirmā soļa. Ministra
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšlikungs, ko Jūs teiksat, ja es pateikšu, ka uz šāda rīkums:
kojuma pamata es esmu jau saņēmis piemaksu?
(Smiekli.) Ministra kungs, uz Jūsu rīkojuma pama.Liekam priekšā atklāt debates pēc zemkopības ministra atbildes" .
ta, ko Jūs esat izdevuši, katra firma izmaksa, un
citādi viņas nemaz nevar rīkoties. (Starpsaucieni
Parakstījuši deputāti R. Dukurs, M. Rozentāls pa
labi.) Klausaities, kungi, šo jautājumu es pau. c. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Ludzu
zīstu par daudz labi. Jūs citādi nemaz nevarējāt
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredarīt. Jums bija jādara tā, kā bija paredzēts Jūsu
dzot vairākums. Priekšlikums pieņemts.
Vārds
pirmajā rīkojumā; ja Jūs to nedansat, ministra
deputātam Dukuram.
kungs, tad Jūs savārīsat tādu putru, ka paši netiksat
galā. Ir taču nepielaižami un nepareizi, ja ministra
Godātie
depu(sociāldemokrāts):
R. Dukurs
tātu kungi! Protams, ka tad, kad es iesniedzu jau- kungs sper vienu soli uz priekšu un divus atpakaļ.
Man vēlreiz jāsaka, ka es piekrītu _ Jūsu pirmajam
tājumu par to, ka izdotie noteikumi nesaskan ar lisolim. Tas bija pareizs. Jūs izdarījāt lielu kļūdu no
nebija
zināms
un
nevarēja
but
zināms
man
kumu,
tā atkāpdamies. Nevienam taču tas nav noslēpums,
tas, ko Alberinga kungs šodien pateica, jotas, ko Alun tik daudz jau runāts no šīs katedras par nepareiberinga kungs šodien teica, nebija publicēts «Valdīzu pabalstu izdalīšanu; mēs visi zinām, kajus esat
bas Vēstnesī». Vispirms atsaukšanas uz noteikumu
virsrakstu pati par sevi vēl neko nepieradaun ne- , izdarījuši lielu kļūdu, šādi rīkodamies ar pludos cietušiem. Loti daudzi zemkopji, neticēdami, ka dabūs
nosaka, ka attiecīgos pantos piemaksa domāta ciezaudējumus,
gan
izdepabalstu,
nemaz nav
pieteikuši
plūdiem
neražasJusesat
un
tušiem no
vuši noteikumus par piemaksām pludos cietušiem, kas radušies no plūdiem. Mēs zinām, ka komisijas
ir tās, kas plūdos cietušo zaudējumus nover.te, bet
bet visi panti, bez izņēmuma, ir buveti _z ta principa, ka pabalsti un piemaksas tiek izsniegti visiem
lauksaimniekiem, bez kaut kāda izņēmuma. Nekur
šinīs noteikumos es neatrodu tāda panta, ka vajaga
būt tādai apliecībai, par kādu te runāja Aiberinga
kungs, ka šos pabalstus un piemaksas izsniedz rikai
plūdos cietušiem. Vismaz noteikumos tāda norādījuma nav. Ari «Valdības Vēstnesī» nodrukāta apliecības paraugā nevienā grafa nevar atrast to, ko
šeit nolasīja ministra kungs. Ta apliecība, ko Jus
šeit nolasījāt, ir nākusi pec tam, to Jus esat izdevuši pēc tam, kad mēs bijām iesnieguši savu jautājumu. (Zemkopības ministra A. Alberinga starpsauciens.) Es negribu ar Jums no šī katedra tiepties,
bet gribu aizrādīt tikai, ka faktiski to, ko mes esam
gribējuši panākt, iesniegdami šo jautājumu, mes jau
esam panākuši. Pec tam, kad mes bijām iesnieguši
savu jautājumu, jūs bez paredzētiem noteikumiem
esat izdevuši pagastiem rīkojumus, ka apliecības
var izdot tikai tiem, kas cietuši plūdos. Līdz tam,
kamēr šāda rīkojuma nebija šī lieta bija ņēmusi tādu
virzienu, ka visi lauksaimnieki, kas velējas saņemt
aizdevumu; vienkārši aizgājauz pagasta valdi, izņēma apliecību, ka grib pirkt mākslīgos meslus, un pec

ari

šinī

novērtēšanā ir

pielaistas

nepareizības.

(Starpsaucieni pa labi.) Tagad ministra kungs saka,
ka nekādas komisijas neesot vajadzīgas. Pasakait,
kā tad Jūs zināsat, kas ir ciet"s pludos, un kas nav
cietis. Izrādās, ka Jūs tikai runājat, bet paši nezināt, ko runājat un ko darāt. Jums taču jabut apzinīgākam savos rīkojumos. Tik vieglprātīgi nedrīkst
mētāties ar rīkojumiem, tik vieglprātīgi nedrīkst
noliegt savus agrākos rīkojumus. Galu gala šo lietu taču nevienam nevar noslēpt. Tā ir visiem zizin,
nāma.
Katrs
lauku
cilvēks
kā
ir
zaudējumi.
Katrs
novērtēi , plūdos
cietušo
komisijām
neko
nedabū, bet
zin, ka bez
ministra kungs pasaka, ka komisijas neesot vajadzīgas. Kā tad pagasta valde zinas, kas ir cietis
plūdos un kas nav cietis? Vai viņa no pirkstiem
izzīdīs? Redziet, mēs esam nokļuvuši vesela neskaidrību jūrā. Ja ministra kungs šodien būtu pasacījis, ka ir pareizi darīts, ka cita ceļa nebija, tad
es viņa pirmo rīkojumu saprastu. Es atrodu, ka
katrs pasacīs, ka tā ir pareizi darīts; bet ja ministra
kungs tagad grib atsacīties no sava pirmā darba un
ievārīt tādu putru, ko neviens vairs neizstrebs, tad
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ir jābrīnās, kapec viņš to dara, un ir jādomā, ka tas
notiek aiz bailēm no kreisiem sociāldemokrātiem;
citādi es to izprast nevaru.
Es te gribētu ari norādīt, ka pie mākslīgo mēslu izdalīšanas ir nepareizība, ka, piemēram, Latgalē
fosfora un kālija meslus, var dabūt par ceturto dalu piemaksas, bet pārējā Latvijā tikai slāpekļa mēslus. Rezultāts ir tāds, ka jaunsaimnieki un sīkzemnieki, kas ir nabagāki, nelieto tik daudz slāpekļa
meslu, un, saprotams, parmlsiu dabūs vairāk bagātākie, un nabagākie paliks tukšā. !ā ir kļūda. Otra
kļūda, varēja notikt ar to, ka piemaksu izdalīšana
bija nodota firmām, un tas nu ir tās, kas nosaka, kuriem piemaksāt un kuriem nē; jo skaidrs, kalmiljona latu ir niecīga suma, ar ko nevar apmierināt
visus pieprasītājus; tāda kārtā šīs sumas saņems
tikai tie.kas ziirttn'.-rn veikaliem un firmām ir tu- ,
vak. Ta ir nepareizība.

Bet tagad es ministra kungu gribētu lūgt novērst tas nesaprašanas un jucekli, ko ministra kungs
patlaban no šī katedra izdarīja. Jums, ministra
kungs, vajadzētu apdomāties un atsaukt to rīkojumu, ar kuru piemaksu piešķir tikai plūdos cietušiem.
Ja Jus, ministra kungs, to nedarīsat, tad man jāsaka,
ka ne_tikai viena frakcija vien, bet vairākas frakcijas_ bus spiestas nākt ar jauniem jautājumiem, jo
citādi mes gala netiksim. Tik tiešām lauksaimniekos
radīsies sašutums, nevien jaunsaimniekos un sīksaimniekos, bet ari Jūsu rindās, vecsaimniekos, radīsies nemiers un viņi neteiks Jums paldies par šo
rīkojumu.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

putātam Zlaugotnim.

Vārds de-

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Ministra kungs Alberings iesniegto jautājumu paskaidroļa formāli, nolasot

attiecīgos rī-
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yelk.

Jaunsaimnieki atrodas šādā vai tādā veidā
zem liejsaimnieku iespaida. Viņi spiesti strādāt un
pelniļF maizi ārpus savām saimniecībām, jo nevar
tas^acionali apsaimniekot, nevarēdami saņemt viņiem _ nepieciešamos pabalstus. Pierobežu apgabalos tāda stāvoklī ir nonākuši pat lielsaimnieki. Ja
šo stāvokli nelikvidēsim, ja Latvija kā tāda nemēģinās nojaukt robežas, tad ari turpmāk lieliem pierobežas novadiem nāksies no lauksaimniecības pāriet varbūt tiz mežsaimniecību vai medniecību, bet
nekāda ziņa nodarboties ar lauksaimniecību. Tāds
stāvoklis ir uz laukiem pierobežas apgabalos. Es
domāju, ka zemkopības ministrijas budžetā ikvienam jautājumam, kas attiecas uz lauksaimniecību,
jāpiegriež vērība. Lauksaimniekiem jādod plašākas
iespējas uzturēt sakarus ar ārpusē stāvošām valstīm: Igauniju, Lietuvu un Krieviju, lai robežas joslas iedzīvotāji varētu cik necik savu dzīvi vilkt.
Šoreiz pie jautājuma par mākslīgiem mēsliem
vel gribu pateikt, ka paši lielsaimnieki atzīst, ka ne
sliktie klimatiskie apstākļi rada postu, bet tas, ka
vecsaimnieki nav_ apstrādājuši savas zemes, nav tās
pietiekoši meliorejuši un mēslojuši. Ja šādu politiku turpinās, ja patiešam nepiespiedīs vecsaimniekus savas zemes racionāli apstrādāt, tad nav gaidāms, ka ar to pabalstu politiku, kādu veicina valdība, dodot pabalstus _ lielsaimniekiem, vecsaimniekus piespiedīs apstrādāt savas zemes. Viņi ir
nākuši pie tāda ieskata: ņemt cik tik iespējams
pabalstu no valdības, tos šadāvai tādā veidā notērēt,
nevis ielikt savas saimniecībās, lai gūtu sev kādu
labumu. _ Man -gadījās satikties ar vecsaimnieku,
kas pagājuša un visos iepriekšējos gados ir kārtīgi
apstrādājis savus laukus; viņš ir pārdevis un ari vēl
tagad pārdod ka sēklu, tā lopbarību. Šis lauksaimnieks atzīst, ka viņam blakus esošais lauksaimnieks ar līdzīgu zemes stāvokli ir plūdos cietis no
25% līdz 50%, turpretim viņš, kas bija pieņēmis
vajadzīgo daudzumu strādnieku, no plūdiem nav
cietis. Minētais lauksaimnieks pastrīpo, ka tas,
kas mums te jākonstatē, pastāvēs ari turpmāk, ka
tāds pats neražas gads būs ari turpmāk, un tas notiks vienīgi tapec, ka saimnieki nealgo vajadzīgo
skaitu laukstrādnieku un nedrenē savus laukus. Ja
tāds stāvoklis turpināsies, tad, saprotama lieta, nākošie gadi bus tādi paši ka pagājušais, neskatoties
uz to, vai lietus bus, vai ne.

kojumus, bet nebūt nepiegāja jautājumam pēc būtības. Nezinu, vai sociāldemokrātu frakcija ar savu
iesniegto jautājumu to vien gribēja sasniegt, lai
uzzinātu, kādi rīkojumi doti un kādas apliecības jāizdod. Ja tas vien bija vajadzīgs, tad tas ir stipri
maz. Apgādāšana ar mākslīgiem mēsliem ir svarīgs jautājums un sevišķi tagad, kad sējas laiks jau
pienācis, kad vienam otram tagad jāķeras pie darba un kad mākslīgos mēslus līdz šim nav saņēmis
nedz jaunsaimnieks, nedz vecsaimnieks, tie, kuriem
mesli patiešām _ ļoti vajadzīgi. Ja mēs pagājušā
Pie_ jautājuma par mākslīgo mēslu izdalīšanu
gada_ piedzīvojam neražu, kas ir mūsu klimatisko
mums jāpastrīpo sekošais: 1) jānojauc robežas, lai
būtu dzīves spējīgi ari pierobežu saimnieki, 2) jāapstākļu sekas .tad gan jāsaka, ka šī neraža galpiekopj racionālāks saimniecības veids, 3) saimvena kārta radās ar to, ka mūsu -lauksaimniecības
niekiem ijaalgo vajadzīgais daudzums laukstrādpolitika tiek vesta uz šķiru pamata. Tiek gan apdāvināti lielsaimnieki ar vajadzīgiem mākslīgiem nieku, lai varētu apstrādāt savu zemi. Ja vecsaimmesliem, ar sēklu _ un pabalstiem, bet tieši cietušie nieki to neapstrādā, tad tā nododama lietošanā tiem,
un tie, kuriem _ mēsli nepieciešami, tos nav saņē- kas to veļas. Tas, ko_ te Alberinga kungs teica, nemuši, nav saņemuši_ ari sēklu un citus pabalstus. vienu nevar apmierināt, un strādnieku un zemnieku
Man svētdien gadījās būt Zemgales nomalē, tieši frakcijai ir skaidrs, ka tā politika, ko zemnieku savienība veicina ar savu vaislas kuiļu un buļļu auuz Lietuvas robežām, kur ir daudzas lielsaimniecīdzināšanu, neko mums nedod. Mūsu lauksaimniebas ar zemes platību līdz 300 un 200 pūrvietām, kur

ir daudz neapstrādātas zemes. Zemi. nespēj pienācīgi _ mēslot, jo robežas.kas mums tagad apvilktas
apkārt, ir galīgi likvidējušas pierobežas apgabalos
lielas un mazas saimniecības. Tur tās nav vairs
dzīves spējīgas. Viņas kaujas ar parādiem. 300
pūrvietas zemesīpašnieks ir nolaidis savas mājas
tik tālu, ka nespēj zemi vairs apstrādāt. Mājas tagad izūtrupē, bet tā kā no zemes bankas ir izņemts
viens miljons aizdevuma, tad neviens tās mājas nespēj nopirkt, nespēj apsaimniekot, nespēj nomaksāt
augstos procentus. Tās ir mūsu lauksaimniecības
politikas sekas, ka patiešām lielie saimnieki, kas atrodas tuvāk centriem, kaut kā savu dzīvību vēl

cība neplauks, varbūt gan tikai
(Starpsaucieni pa labi.)

mežsaimniecība.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

beigtas.

Debates iz-

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
Saeimas kartības ruļļa pārgrozījums,
Referents A. Kviesis. Vārds referentam.

Referents A. Kviesis: _ Cienītie deputātu kungi!
Pārgrozījumi Saeimas kartības rullī paredz tikai
to, ka 149. panta 15. punkta publisko tiesībukomisijas locekļu skarts tiek paaugstināts no 8 uz 11. Tāda
velēšanas sava laika vienprātīgi izteikta ari frak-
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ciju padome, un tamdēļ es lūdzu augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.
Bez tam man komisijas uzdevumā jāziņo augstajam namam, ka komisija apstājās vēl pie 2 citiem kartības ruļļa pantiem, kas bija izsaukuši zināmu nesaprašanu, proti — 9. un 76. panta.
9. pants irtas, kas runā par Saeimas deputatukaravīru tiesībām un pienākumiem. Pa lielākai daļai jaunā kārtības ruļļa 9. panta saturs ir palicis
tāds pats ka agrāk; tikai ir ielikts jauns teikums, ka
Saeima pavadīto laiku ieskaita izdienā.
Nebija
lāga saprotams, uz_ kādām kategorijām šis noteikums būtu attiecināms, vai tomēr nevarētu noiet
tik tālu, ka Saeimas deputātu vispār varētu atsvabināt no kara dienesta un deputāts varētu nokār-

tot savu kara dienestu tepat Saeimā. Ja deputāts paliktu Saeimā vairākus leģislaturas periodus,
tad, atstājot Saeimu, viņu varētu ieskaitīt armijā
ja ne par ģenerāli, tad par pulkvedi. Komisija domāja, ka nekādi pārgrozījumi noteikumos nebūtu
jāieved, jo teksts pats par sevi ir skaidrs, ka runa iet
par deputātiem, kas ievēlēti Saeimā, atrodoties jau
kara dienestā, tikai ne obligatoriskā, bet virsdie-

nestā, jo kārtības ruļļa uzdevums nav nokārtot attiecības pret kara dienestu. Tāpēc vien jau ir
saprotams, ka te nevar būt aizskartas obligatoriskā
kara dienesta attiecības, un komisija ari, rediģējot
9. pantu, to nav tā domājusi, jo 9. pants attiecas uz
deputātiem, kas ievēlēti Saeimā, atrodoties kara
dienestā, pie tam atrodoties neobligatoriskā kara
dienestā.
Attiecībā uz 76. pantu jāsaka, ka tur ir runa
par to, ka gadījumā, ja. priekšsēdētājs ir licis priekšā Saeimai izslēgt kādu (d eputātu no Saeimas sēdes,
tad augstais nams šo jautājumu izspriež bez debatēm, tomēr noklausoties izslēdzamā paša vai viņa
frakcijas biedra paskaidrojumu; tikai nav noteikts,
uz cik ilgu laiku tādā gadījumā būtu ierobežots runāšanas laiks,' vai šeit būtu paredzams parastais
runas laiks, t. i. 1 stunda, vai tikai 5 minūtes, kā tas
paredzēts visiem blakus jautājumiem. Te komisija
atrada, ka jautājums jāizšķir Pēc analoģijas, ka nekāds jauns papildinājums nebūtu jāieved un, ievērojot to, kla 69. pants runā par to, ka paskaidrojumi
personīgā lietā ierobežoti uz 5 minūtēm un 120.
pants atkal nosaka, ka paskaidrojumi par balsošanas motiviem ari ierobežojami uz 5 minūtēm, komisija domā, ka ari šinī gadījumā, kas ir līdzīgs minētiem gadījumiem, runāšanas laiks tāpat būtu iero-
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bežojams uz 5 minūtēm. Tāpēc nekāds jauns papildinājums nav vajadzīgs, jo citādi tas nemaz nav
iztulkojams un šinī gadījumā var būt runa tikai par
5 minūtēm.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Ar visām balsīm,
7 balsojot pret, steidzamība pieņemta. -— Atklāju
vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? —
Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pārejā uz pantu
lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
„Saeimas kārtības

ruļļa pārgrozījums".

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
„Saeimas kārtības ruļļa (lik. kr. 1929. g. 58.) 149.
punktu izteikt šādi :"

panta

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

nav?

Ievada teksts pieņemts.

Iebildumu
— Lūdzu nolasīt

149. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
149
15) publisko tiesību komisija (11 locekļi)"

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu _ neviens nevēlas? 149. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 149. nanta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 149. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
„Šis pārgrozījums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu."

Priekšsēdētāja biedrs

J. Rancans:

Iebildumu

nav? Noslēguma teksts pieņemts. — Nobalsošana
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņernts.
— Redakcijas komisijas ziņojums būs nākoša sēde.
Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi _slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākošā sēde bus rīt,
8. maijā, pīkst. 10 no rīta>
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.50 vakarā.)

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

15.
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III sesijas 18. sēde 1929. gada 8. maija.
(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)
Saturs.
1.

Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījums 'redakcijas komisijas

ziņojums):
579

K. Dēķens, referents
2.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
K. Eliass (sociāldemokrāts)
L. Ausējs (nacionālais bloks)
E. Radziņš (sociāldemokrāts)
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcijai
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un

606

strādnieku partija)
3.

610

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P.

579
588
599
602

Kalniņš:

Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojums; valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. Iebildumu pret dienas kartību nevienam nav. Dienas kārtība pieņemta.
Pie pirmā dienas kārtības punkta prezidijam
nav nekā, ko augstajam namam ziņot.
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
redakcijas komisijas ziņojums. Vārds
redakcijas komisijas referentam Deķenam.

Referents K. Dēķens: Redakcijas komisija _ Saeimas kārtības ruļļa pārgrozījumos nekādus pārlabojumus nav izdarījusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.
kārtības punktu —
1929./30. saimniecības
gadam. Referents V. Gulbis. Turpinās vispārīgās debates par kārtējo izdevumu VIII daļu — izglītības ministriju. Vārds deputātam Eliasam.

Pārejam uz 3.
valsts budžets

dienas

K. Eliass (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Pie mums ir jau parasta lieta, ka budžeta debates
ilgāka runāšana notiek taisni par Izglītības ministrijas budžetu. Tas tādēļ, ka izglītības lieta demokrātiskā valstī pieskaitāma pie galveniem uzdevumiem. Tas no vienas puses. Bet no otras puses jākonstatē, ka šī izglītības lieta visā mūsu valsts
10 gadu pastāvēšanas laikā ir vienmēr bijusi sai-

stīta ar visādiem trūkumiem un nebūšanām. Trūkumi un nebūšanas nav mazinājušies, bet taisni otrādi: ar katru gadu tie ir vairojušies. Uz vispārējo
stāvokli šai ziņā, kā ari uz nebūšanām un trūkumiem jau norādīja mans frakcijas biedrs Dēķens savā plašajā un vispusīgajā runā. (Starpsauciens.) Jūs
sakāt — neatrada. Turpat blakus sēdēja Ausēja

kungs, un tas tainsi atzina, ka trūkumi un nebūšanas ir bijušas. Aprunājaties ar viņu.

Es ņēmu vārdu tādēļ, ka gribu raksturot apstākļus un režimu, kādi pašlaik valda mūsu universitātē. Par šo lietu runāja ari Dēķens, bet es
gribu papildināt dažā ziņā tos kritizējošos vārdus,
ko viņš teica attiecībā uz šo lietu. Es te galvenā
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kārtā gribu paturēt prata šī jautājuma politisko
pusi. Mūsu pilsoniskās aprindas un partijas gandrīz vienprātīgi turas pie uzskata, vai vismaz izpauž tādas domas un ieskatus, ka izglītības lietās vispār un dažāda veida skolas un mācības iestādēs politika ir nevajadzīga un nevieta. Viņi
mums, sociālistiem, vienmēr mīl pārmest, ka mes,
lūk, par varītēm gribot ienest skolas politiku, kur
tā, pēc pilsoņu kungu domām, esot pilnīgi nevieta.
Bet te nu man, cienījamie deputātu kungi, jākonstatē, ka šī pilsonisko aprindu izrunāšanas, šis viņu
viedoklis ir stiprā mērā dibināts uz liekulību, uz
liekulību tai ziņā, ka pilsoņu_ kungi parasti par politiku uzskata tikai to, kas nāk no sociālistiem, turpretim, ja viņi izved paši savu politiku, tad to par
tādu neuzskata. Taisni to es gribēju teikt, un ta
ari ir tā viņu liekulība. Tā tad, ja pilsoņi izved
savu politiku tad viņi atrod, ka tas ir valstisks vie^
starpsauciens: «Valstiska zidoklis (F. Cielēna
nātne!») Manis pēc — ari valstiska zinātne. Tas
ir zīmējoties uz vispārējiem noteikumiem un it īpaši
zīmējoties uz skolām. Skolās pilsonība un sev'šķi
pilsonības reakcionārā daļa visai konsekventi un
stingri izved savu politiku. Tur šī politika viņu
acīs nav politika, bet ja to pašu dara sociālisti, ja
viņi apstājas uz politiskiem momentiem izglītības
laukā, tad pilsoņi to nosoda un izrāda lielu sašu-

tumu.
Te man jāsaka, ka šis stāvoklis atgādina kāda
angļa Konstebla morāli. (K. Ulmaņa starpsauciens:
«Ak šoreiz būs anglis?!») Tas izteicies ta: ja es
sitīšu jūs, tad tas nebūs nekas, bet ja jus sitīsat
mani, tad, zvēru pie svētā Jurģa, tas bus noziegums. (Starpsaucieni.) Šī divkosīga morāle _ ir
šai ziņā un ari citā ziņā^ ļoti raksturīga iezīme jūsu
ideoloģijai. (Starpsaucieni.) Mūsu pilsonība konsekventi izved savu politiku izglītības lauka, ^ vispār skolās atsevišķi, bet sevišķi mušu augstāka mācībās iestādē, Latvijas universitātē. Un šī politika
ir noteikti un konsekventi reakcionāra. Var_ pat
teikt, ka mūsu universitāte, diemžēl, ir pārvērsta
par šīs reakcionārās politikas perēkļi, par šis reakcionārās politikas idejisko izveidotāju. Ja paskatāmies uz to režimu, kāds valda universitāte, uz
tiem apstākļiem, kādus tur ir nodibinājusi valdoša
pilsonība, tad jāsaka, ka pie stūres acumirkļi universitātē, cik bēdīgi tas ari nebūtu konstatēt, atrodas pilnīgi reakcionāra kliķe un šis reakcionāras
kliķes priekšgalā triumvirats — es saukšu viņus
vārdā -— ir: Plāķis, Spekke un Tentelis. Aiz šī
triumvirata stāv vesela plejāde politiskā ziņā otras
šķiras figūru. It īpaši medicīniskā fakultātē ... (G
Reinharda starpsauciens.)
Jā, Reinharda kungs,
man diemžēl tas jāsaka, ka it īpaši medicīniskā fakultāte mudžēt mudž no šiem reakcionārās politikas
atbalstītājiem un veicinātājiem.
Vispirms es gribu pakavēties pie šīs reakcionārās kliķes, zīmējoties uz pašiem mācības spēkiem. Nav nekāds noslēpums, kungi, ka vienam
mācības spēkam, kuram ir progresīvs darbs un progresīvas idejas, ar lielām grūtībām izdodas atrast
sev vietu Latvijas universitātē. (G. Reinhards no
vietas: «Nav taisnība!») Jūs, Reinharda kungs, sakāt, ka tas nav taisnība, bet es Jums -pievedīšu
dažus faktus. Ilgu laiku nekā nevarēja ietikt universitātē Teodors Celms, neraugoties uz to, ka Teodors Celms, bija zināms ari universitātei kā nopietns
zinātnieks, kā nopietns darbinieks filosofijas laukā.
Un tomēr, neraugoties uz visu to, reakcionārā kliķe,
kas vada un valda universitātē, ar rokām un kājām
bija pretim Celma pielaišanai. Vajadzēja tikai Celmamatstāt lekcijas tautas augstskolā — lūk, tas bija
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tas dadzis acīs, starp citu—.vajadzēja pacelties protesta balsīm sabiedrībā un presē, vajadzēja nākt norādījumiem ari no šīs tribines, lai ar grūtībām un
ar mokām Teodors Celms tiktu ielaists Latvijas
alma mater. Otrs piemērs bija ar profesoru Vipperu._ Liekas, nevienam no mums un vēl mazāk
varbūt Latvijas universitātei varēja būt šaubu par
profesora Vippera zinātnisko stāžu. Un tomēr ļoti

uzmanīgie kungi, kas vada mūsu universitāti, ilgāku

laiku ieņēma pret Vipperu nogaidošu stāvokli, jo,
lūk, bija zināms, ka Vippera kungs Krievijā savā
laikā nepiederēja pie tiem profesoriem, kas atradās zem cariskās izglītības ministrijas komandas.
Viņš bija liberāls kungs. Kad viņš atgriezās LaLatvijas
tvijā, šiem uzmanīgajiem kungiem
augstskolā nebija zināms, kādas idejas pauž
un pie kādām idejām turas Vippers, un tāpēc, _ kamēr nenoskaidrojās, ka Vippera politiskā ideoloģija ir ļoti un ļoti mērena, Vippers netika pielaists Latvijas augstskolā. Tikai pēc tam, kad izrādījās, ka mērs derēja, ka
mūsu akadēmiskās reakcijas mērs derēja zīmējoties uz Vippera kungu, viņu pielaida.
Bet ja nu ir iegājuši kaut kādā ceļā universitātē
mācības spēki, kuri šādā vai tādā ziņā valdošai un
vadošai kliķei nav piemēroti, nav patīkami, jeb kuriem ir stingrāks mugurkauls un kuri runā pretim
šai valdošai kliķei vienā otrā vietā, tad šīs valdošās kliķes politika iziet uz to, lai šādā vai tādā veidā tiktu no šiem neērtiem kungiem vaļā. Mēs redzam veselu rindu zinātnieku, nopietnu zinātnieku,
kas spiesti atstāt universitāti tādēļ, ka nevar sadzīvot ar valdošo kliķi. Es saukšu dažus no tiem
vārdā. Piemēram profesors Arabažins, mērens
kungs, lai gan ne reakcionārs, bet cilvēks, kuram
nebija tik lokans mugurkauls, kāds vajadzīgs tiem,
kas tagad valda universitātē, lūk, šis kungs, šis
Arabadžina kungs tika izspiests laukā no universitātes un viņa vietā tika pieņemta kāda pavisam nenozīmīga persona, pieņemta tāpēc, ka šai personai ir radniecīgas attiecības ar dažām iespaidīgām
personām universitātes vadībā. _ Tālāk ir izspiests
no universitātes nopietnais, pazīstamais zinātnieks
Šneiders. Tālāk bija spiests atstāt universitāti nopietnais zinātnieks Bakmanis, kam pieder tie nopelni, ka viņš bija tas, kas noorganizēja medieļuniversitātes sakuma.
nas fakultāti Latvijas
(Sauciens pa labi: «Viņš pats aizgāja!») Mēs zinām, ko nozīmē: «Viņš pats aizgāja». Ja kādu atlaiž uz civildienesta likuma 36. panta pamata, tad
ari pasaka, ka viņš pats aizgājis. Tā ari zinātnieks Bakmanis aizgāja no universitātes uz paša
atlūgumos. (Starpsaucieni pa labi.) Mes zinām,
ka katrai atlaišanai jūs atradīsat taisnības iemeslus.
—G Reinharda starpsauciens.) Reinharda kungs,
Jums kā kristīgam nacionalistames teikšu, ka bauslība ne katru reizi atļauj taisnības iemeslus. —
Tālāk ir izspiests no universitātes, no ķimijas fa? kultates zinātnieks ar starptautisku nozīmi — Cent-

neršvers.
Redziet, es minēju šeit vairākus piemērus. Ja
apskatāmies, kādi ir iemesli, kas ir noderējuši šīm
atlaišanām, tad jāsaka, ka,neskatoties uz visu šo
kungu pilnīgi pilsonisko ideoloģiju, šie kungi ir bijuši neērti valdošai kliķei, tapec ka viņiem bijuši
savi ieskati, savas idejas, viņiem bijis stingrs mugurkauls, un tādus tur necieš. Turpretim citi kungi,
kaut ari viņi būtu cittautieši, bet kas padodas šim
triumviratam, var turpināt savu darbību universitātē. (Starpsaucieni _a labi.) (Sauciens no vietas:
«Kā tad trijiem var būt_ tāda vara?») Jūs prasāt,
kā trijiem var but tāda vara. Es Jums jautāšu: kā vienam, piemēram Valdemāram Lietuva
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var būt tāda vara. Jūs taču zināt no vēstures ari
par Romas dažādiem triumviratiem; tad Jus varat
jautāt, kā tiem varēja būt tāda vara. ļStarpsaucieni pa labi.) Mēs redzam, ka atlaiž spējīgus mācības spēkus un viņu vietā bieži vien pieņem pedantus, kas nevar apmierināt ne elementārākas studentu prasības. Lai redzētu, kāda veida ļaudis tur šo
nopietno zinātnieku vietā tiek turēti, atļaujiet pievest dažus piemērus. Juridiskā fakultātē ir kāds
mācības spēks, kurš zinātnes vietā, kā to konstatē
un atzīst vesela virkne studentu, protams tādu, kuri
nav ieinteresēti pakalpot valdošam garam universitātē, nodarbojas ar visādām blēņām. Ir bijuši gadījumi, kur ar apbrīnojami ģeķīgiem jautājumiem šis
kungs eksāmenā nav kautrējies gāzt cauri studentus. Piemēram kā Jūs sauksat, par gudru vai ģeķīgu jautājumu, ja eksāmenā prasa šādi: kāpēc
Apollons bijis labs strēlnieks? (Smiekli.) Nu —
nelaimīgais studiozs domā gan šā, gan ta, tomēr
nevar atbildēt, kāpēc Apollons bijis labs strēlnieks.
Izdomājies visādi, bet tomēr nav varējis atrast apmierinošu atbildi; un nu izrādās, ka Apollons bijis
labs strēlnieks tāpēc, ka varējis iešaut melnuma;
domāts mērķa punkts. Bet redzietja students uz
šādu jautājumu nevar pareizi atbildēt, tad viņu gaž
cauri eksāmenā. Kas te studentam darāms, ja šādu jautājumu uzdod? (Saucieni no vietas: «Kas
to izdomājis?») Jūs varat prasīt desmitiem studentu, kas to dzirdējuši. Izrādās, _ ka Apollons labs
strēlnieks tad, ja iešāvis melnumā. Kapec ne sarkanā punktā, kāpēc ne kārava dūzī?_ Ja_ eksame- nos uzdod šādus jautājumus, tad tiešam jāsaka, ka
attiecīgais mācības spēks nāk ar ģeķīgiem jautājumiem. Un neiedomājaties lūdzu, ka _ pie šī
kunga tā ir kāda atsevišķa nejaušība. Ne, ar tādiem jautājumiem viņš nāk vienmēr! Es_ pievedīšu
vēl vienu gadījumu. Tanī pašā juridiska fakultāte
tas pats kungs izgāzis cauri studentu par to, ka šis
students nav varējis atbildēt, no kāda materiāla pagatavots Romas senatora krēsls (starpsaucieni). Es
saprotu, ka vienam arehaiologam šis jautājums var
būt ļoti interesants; bet, kungi, es domāju, ja ar
šādu jautājumu gāž cauri juridiska fakultāte, ja uz
to nevar atbildēt, tad tas ir smieklīgj. Nu atkal
students domā, no kāda materiāla vareļa but senatora krēsls. Viņš min visādi. Saka ta: klasiska
senatnē tām lietām parasts materiāls bija marmors.
Nē, marmors nav! Nu — koks? Ari ne! {M. Lazersona starpsaucieni. ) — Tik tiešam ta, Lazersona kungs. — Viņš min tālāk: dzelzs, sudrabs un
pārējie materiāli. Nē! Izrādās — no ziloņa kaula.
(Jautrība.) Nu, redziet, tā kā šis nelaimīgais students nezināja, ka senatoru krēslus izgatavo no
ziloņa kaula, viņu izgāza. Viņš līdz šim nezināja,
ka mācoties romiešu tiesības jāievēro ne tik daudz
senatoru galvas, kā viņu sēžamās vietas. (Aplausi.)
Nu, labi, man teiks, ka tas noticis ar vienu tā-

(K Balodis no jvietas:
«Par ziloņa kaulu — tas stāv katra vispārēja vēsturē!» — Aplausi.) Profesora kungs, vispārējas
vēsturēs stāv vēl daudz kas smieklīgāks par ziloņa kaulu. (Aplausi un saucieni: «Pareizi!») Labi,
man teiks, ka tas notiek ar_ vienu _ profesoru, kas
varbūt ir savādnieks un varbūt sava ziņa maniaks;
piemēram viņam patīk senatoru krēsli, viņš par
tiem interesējas u. t. t., u. t. t. (Starpsauciens.) —
Atļaujiet man to konstatēt — ļr izgāzts! — Bet tas
notiek ari ar citiem tagadējas kliķes iecienītiem
profesoru kungiem vai vismaz mācības speķiem.
Ne tikai šai juridiskā fakultāte, bet ari citas fakultātēs bieži atgadās, ka nopietnais zinātnes pasniegšanas vietā nodarbojas ar visādiem niekiem, visdu savādnieku profesoru.
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maz ar tādām lietām, kas nekāda ziņa nevar paplašināt studējošās jaunatnes zinatniski-teoretisko
bāzi. Es te minēšu vienu diezgan_ interesantu māEs nesaukšu
cības spēku ekonomiskā fakultātē.
viņu vārdā, jo — nomina sunt odiosa1 (K. Ulmanis
no vietas: «Ja sauksat vārdā, tad būs mazāka atbildība, ja nesauksat — tad lielāka!») Šis kungs,
pasniegdams finansu zinātni, nenodarbojas tik
daudz ar teorētisku mācību pasniegšanu, bet ar
visvisādiem skaitļiem.

(G. Reinhards

no vietas:

«Tas ir Balodis!» — K. Ulmanis no vietas: «Nē,
nē, tas ir cits putns!» — G. Reinhards no vietas:
«Kurš tas varētu būt?») — Nē, tas nav Balodis. —
Viņš nodarbojas ar visādām skaitļu kombinācijām,
ar visādiem nejaušiem skaitļiem, kuru zināšana vai
nezināšana nekādā ziņā nevar iespaidot, veicināt
vai neveicināt attiecīgo zinātnisko doktrīnu. Ari
viņš mīl ar analoģiskiem jautājumiem mulsināt eksaminējamos studentus. Es pievedīšu vienu pie-

(K. Ulmanis no vietas: «Divus piemērus!»)
Pievedīšu vienu piemēru. (A. Ulmanis no vietas: «Labāk divus!») Divus un trīs piemērus Jums
pievedīs paši studenti, apjautājieties tikai.
Piemērs tāds. Notiek eksāmens finansu zinātnē. (Starpsauciens.) — Jā, taisni to es gribēju
pateikt! — Šis kungs mēdz jautāt tā: «Cik liela
tai un tai gadā», — ne tik vien, cik tagad, «bija
muitas likme sinepēm Francijā?» — Redziet, deputātu kungi! Sinepes ir ļoti laba lieta, un daudzi
tās mīl (starpsaucieni), bet tas nenozīmē, ka katram
studentam eksāmenā var smērēt sinepes uz lūpām,
pat tanī gadījumā, ja viņš tās nemīl. (Smiekli.)
Es pievedu dažus piemērus, lai pierādītu, ar
kādiem niekiem nodarbojas mūsu universitātē. Tas
notiek ne vienā fakultātē vien, bet vairākās.
Tagad es pāriešu uz šīs valdošās kliķes izturēšanos pret studentiem. Un te nu daži kungi, kuri sakās turoties tāļu no politikas, izved attiecībā
pret studentiem viskrasākā veida politiku. Nacionālo organizāciju studentus, dažāda veida korporeļus u. t. t. šī universitātes vadība ar visiem līdzekļiem aizstāv un protežē, pat tādos gadījumos,
kur protežēšana norisinās uz pārējo studentu rēķina. Atgādināšu tikai vienu gadījumu. Korporācijas iesniedz universitātes padomei lūgumu ievest sevišķu nodokli sporta veicināšanai. Tas ir
obligatorisks nodoklis, kas nomaksājams kopā ar
lekciju naudu. (Starpsauciens pa labi.) Jūs sakāt,
ka tas ir labi, bet ja Jūs gribat nodarboties ar
sportu, vai tad lai es par to Jums maksāju! Protams, ka tie studenti, kas negrib nodoties sportam,
ari negrib ziedot savu naudu, lai varētu plaukt un
zelt korporāciju sports. Viņi protestē. Tomēr,
neraugoties uz šo protestu, universitātes padome
nolemj, ka sporta nodoklis maksājams un pie tam
loti stingri iekasējams. Tādā kārtā mēs redzam,
ka universitātes padome protežē nacionālās organizācijas pat uz pārējo studentu rēķina. (A. Klīves starpsauciens: «Bija nospiedošs vairākums!»)
Lai būtu kāds nospiedošs vairākums būdams, jūs
taču nevarat piespiest maksāt tos studentus, kas
negrib nodarboties ar sportu.
mēru.

Zīmējoties uz progresīvo studentu daļu te ir
pavisam citāda rīcība, pavisam citāda izturēšanās;
izturēšanās, kas jau vairākkārtīgi ir radījusi lielu sašutumu un lielas dusmas ne tikai pašos studentos,
bet ari visā sabiedrībā. Zīmējoties uz progresīvo
studentu daļu, ir konstatējama nepārtraukta virkne
dažādu represiju un vajāšanu, un šīs represijas un
vajāšanas uz tādas solidas bāzes, ja tā varētu izteikties, bija nostādījis famozais Plāķis. Es atļaušos teikt dažus vārdus par šo kungu. No visa šī
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profesors, kurš filoloģijas lekcijās atļaujas taisīt politiskas ekskursijas un tādas politiskas ekskursijas,
kurās visneķītrākā kārtā tiek noķengāti, nosunīti
pirmkārt sociālisti un otrkārt žīdi. Plāķis ir antisemīts, tāds, kādu šinīs laikos grūti atrast, kādu varēja atrast, kāds prototips bija atrodams tikai vecajos cara laikos īsto krievu ļaužu tējnīcās. Šāds
tips ir profesors Plāķis.
Jūs varat iedomāties, ja
šo ķengāšanos un sunīšanu Plāķis pielaiž nevien
privātā sabiedrībā, savā mājas dzīvē, bet ari universitātē, jūs varat saprast, ka tāda rīcība nekur
Vakareiropas universitātēs, ne ari kur citur nav
pieredzēta; bet Plāķis izdara šo riešanu, šo sunīšanu nevien universitātes dzīvē. Šo kungu ir ķērusi ari īpaša imanija sunīt, ķert un riet progresīvos studentus, kur vien var. Savā laikā, kad šis
kungs bija universitātes rektors, neviens progresīvas organizācijas pārstāvis nevarēja pie viņa ierasties, bez kā viņš pusstundu nenolasītu šim progresīvās organizācijas priekšstāvim lekciju par to,
ka sociālisms vispirms ir maldu mācība un otrkārt
ir cēlies no žīdiem. (A. Klīve no vietas: «Tas taču ir pareizi!») Nu, Klīves kungs, es gan domāju,
ka Jūs taču esat drusciņ gudrāks! (Smiekli un aplausi kreisā pusē.) Sociālisms esot vispasaules žīdu izgudrojums, žīdi esot tie, kuru labā norisinoties
sociālistiskā kustība u. t. t., u. t. t. tanī pašā garā.
Šis progresīvās studentības priekšstāvis ir spiests
noklausīties šo odiozo un neķītro lekciju, spiests
tapec, ka ir jābaidās no represijām, no vajāšanām;
un lai Dievs nedod, ja Plāķim pret kādu studentu
rodas dusmas — tad šīs dusmas izpaužas visādos
veidos, pat anekdotiskā veidā. Piemēram eksāmenos, ja Plāķa kungam kāds students nepatīk, nepatīk viņa politiskie uzskati, viņš demonstratīvi
eksāmena laikā lasa avīzi, lai izrādītu tādā veid'ā
savu nicināšanu pret šo studentu. Protams, ja šāda persona bija tā, kurai bija nodota visa studentu lietu vadīšana, tad _ varam iedomāties, kāds režims bija šī kunga pūliņu rezultātā. Un patiešām
šis režims ir izveidojies tāds, ka katrā izdevīgā gadījuma progresīviem studentiem cenšas piesieties
un ja nav iespējams viņus pavisam izdabūt laukā
no augstskolas, viņus izslēgt, tad vismaz laiž vaļā
pret viņiem visādas represijas. Šīs represijas daža labā ziņā ir taisni brēcošas, un pie raksturīgākiem gadījumiem es šeit atļaušos apstāties.
Ņemsim diezgan skandaliozo Brikšķa lietu.
Šim studentam Brikšķim bija bijusi tā nelaime noturēt kāda vieta sapulci, un šinī sapulcē Brikšķim
atkal bijusi nelaime kritizēt valdību. (K. Ulmanis
no vietas: «Ko viņš ar to nodarbojas! Lai mācas!») Manjiekas, dažam labam deputātam no labā
spārna ir jāmācas vairāk nekā Brikšķim un citiem
(progresīviem studentiem. (Troksnis; priekšsēdētājs P- Kalniņš zvana. G. Reinhards no vietas: «Tā
jau ir pavisam veca lieta ar to Brikšķi, ko Jūs stāstāt vecas lietas!») Nu, Reinharda kungs, es Jums
atbildēšu ar dzejnieka Heines vārdiem: «Es ist
eine alte Geschichte, doch ist es immer neu!» Bija
tā nelaime, ka Brikšķis noturēja sapulci un kritizēja valdību. Tas bija tanī laikā, kad no valdības
puses notika nekaunīgs uzbrukums biedrošanās brīvībai. Brikšķis
minētā sapulcē šo rīcību bija
kvalificējis
brīvības
lau_par _ biedrošanās
pīšanas
mēģinājumu.
Par
šo
izteicienu
«biedrošanas brīvības laupīšanas mēģinājums» at^
tiecīgas policijas iestādes
bija tā pārskaitušās, ka
sastādīja protokolu pret Brikšķi, nodeva viņu prokuratūrai un nosodīja. Soda lielumu es vairs neatceros. Ja nemaldos, tas bija pāris nedēļas cietuma. Liekas, ar to lieta būtu izbeigta, pie tās va-
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rētu atgriezties tikai sakarā ar mūsu politiskiem
apstākļiem, ar policijas _ rīcību, ar mūsu tiesām u.
1.1. Bet nekā! Izrādījās, ka ari citas iestādes grib
iejaukties šinī lietā. Cik brīnišķi tas ari neizklausītos, izrādījās, ka ari universitātei sakāms savs
vārds šinī lietā. (Starpsaucieni pa labi.
G. Reinhards no vietas: «Tā jau vienmēr rīkojas! Tas ir
vispārīgi!») Redziet, tas jau ir taisni tas ļaunums,
ka tas ir vispārīgi._ Ja tas būtu atsevišķos gadījumos, tad lielu brēku par to nevarētu celt. Par
to jābrēc taisni tāpēc, ka_ tā ir vispārīga parādība.
(Starpsaucieni pa labi.) Šinī lietā iejaucās ari universitāte—mācības iestāde, kurai, kā paši universitātes vadītāji un pilsonisko partiju līderi saka, politika
ir sveša, kura politiskā ziņā ir neitrāla. Šī mācības
iestāde iejaucās un sāka no jauna iztirzāt Brikšķa
lietu. ( G. Reinharda starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš
(zvana):
Deputāt
Reinhard, es lūdzu nerunāt līdz!
Universitāte iejaucās un
K. Eliass (turpina):
sāka spriest no jauna tiesu Brikšķa lietā pēc tam,
kad valsts tiesa bija viņu jau notiesājusi. Sakarā
ar to pacēlās jautājums presē un sabiedrībā par
raganu tiesu universitātē. (Starpsaucieni pa labi.)
Redziet, lai tas būtu cik nepatīkami būdams, tas tā
notika. Šīs tiesas rezultātā Brikšķi izmeta no universitātes — sākumā uz veselu gadu; bet vēlāk,
kad sacēlās liela ' protestu auka presē un sabiedrībā, valdošā vara universitātē it kā drusku sabijās,
un sodu samazināja, t. i. izsvieda viņu laukā uz vienu semestri. Tā tad tomēr pie represijām palika.
Bet tā nav vienīgā lieta, kur universitāte ir
ieskatījusi par vajadzīgu lietot represijas pret studentiem par viņu politisko darbību un par viņu
politisko pārliecību. Nesen atpakaļ atkal strādniecības presē, sociālistiskā presē bija lasāma kāda
skandalioza lieta, ko universitātes vadība bija sarīkojusi ap studentu Rapoportu. ŠisRapoports no
progresīvo studentu puses bija ievēlēts studentu
padomē, un es nezinu, pie kādām debatēm un kādā
jautājumā viņam bija bijusi atkal analoģiska nelaime, kā savā laikā studentam Brikšķim.
Viņš bija
iedrošinājies atcerēties 20. janvārī lietotās pipkas
pret strādniekiem, un par to nu korporeļi, kuri studentu padomē ir vairākumā, ar sašutumu izslēdza
Rapoportu vispirms no studentu padomes uz vairākām sēdēm. Varēja domāt, ka ar to lieta izbeigta, ka viņš izslēgts no studentu padomes uz
5 — 6 un vairāk sēdēm par to, ka atgādinājis pipkas, un ar to lieta izbeigta. Bet neka! Vakar es
dabūju zināt, ka studentu lietu vadītājs rektors
Spekke paziņojis (K Ulmaņa starpsauciens.) — ja,
ja, tas ir jūsu vīrs — paziņojis Rapoportam, ka viņam jāierodas tādā un tādā diena uz studentu tiesu šai lietā. Tā tad, kā redzat, tiek sarīkota atkal
viena raganu tiesa. Un man nav ne mazāko šaubu, ka šī tiesa rīkosies ar Rapoportu_ tāpat, kā savā laikā ar studentu Brikšķi, t. i. izslēgs viņu atkal
uz gadu, vai uz divi semestriem, vai uz vienu semestri, ar vārdu sakot, kaut kāds soda mērs jau

būs.
Tie ir divi fakti, kuros gaiši izpaužas universitātē valdošās reakcionārās kliķes represiju politika pret progresīviem studentiem. _ Šādu gadījumu
var uzskaitīt daudz. Es minēšu vel vienu. Ta ir
kāda Kārļa Hainkina lieta. Kad tika velēta studentu
padome, Hainkins, viens no kreisiem, _ kādas grupas
vārdā bija izlaidis uzsaukumu sakara ar šīm velēšanām, un šai uzsaukumā bija iedrošinājies universitāti kritizēt, aizskart. Par šo pārdrošību Hainkins aizmuguriski izslēgts no universitātes uz mūžīgiem laikiem. Es jau nemaz negribu noliegt, ka
universitātē dažu labu reizi nebūtu jāķeras pie tā-
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diem asiem soļiem kā izslēgšanas vai citām represijām. Bez šaubām, tādi gadījumi var būt. Piemēram var būt gadījums, kur tiek nodarīts kāds
kriminālnoziegums, kas dara negodu mācības iestādei u. t. t. Piemēram, ja students tiek notiesāts par
to, ka viņš pierobežas joslā aplaupījis pār robežu
gājušu sievieti un licis ieslēgties ar to uz divām
stundām pirtiņā.
Bez šaubām, tādā .gadījumā jāiejaucas. Es to nenoliedzu. (Saucieni no kreisās
puses: «Vai tas ir izslēgts?») Jā, tas ir izslēgts.
Te ir jāiejaucas universitātei. Var būt tomēr jautājums, vai universitātei bija jāiejaucas, ja students
ievietojis piemēram šādu sludinājumu: «Meklē tādas un tādas fakultātes II kursa studentu, kurš
pastāvīgļ universitātē apmeklē lekcijas un pastāvīgi varētu informēt studentu, kurš lekcijas neapmeklē.» Vai varētu
ar represijām uzstāties šinī
gadījumā, vai varētu izslēgt, tas ir vēl jautājums.
Ja universitāte grib būt objektīva un neitrāla politikā, ja viņas vadoņi grib būt tādi, tad nekad nedrīkst
uzstāties pret politisko pārliecību, pret politiskām
idejām. Še ar represijām nekad nevajadzēja nākt.
Totiesu pretējā, diametrāli pretējā reakcionārā
nacionālisma politika universitātē tiek izvesta uz
visas linijas. Mūsu universitātes vadība jau ir ļoti
lepna uz savu akna mater. Nebūtu ko iebilst, ka
universitātes vadība mīl un lepojas ar mūsu universitāti, bet ari lepnībai ir savas robežas, pār kurām pāri ejot lepnība pārvēršas uzpūtībā, paliek
pat lielā mērā smieklīga. Šis lepnums, zīmējoties
uz Latvijas universitāti, ir smieklīgs tad, kad tā
iedomājas, ka viņa ir pārāka par visām pasaules
universitātēm, kad viņa iedomājas, ka diplomi, ko
izdevušas Vakareiropas vai citas universitātes, ir
mazvērtīgāki, daudz mazvērtīgāki nekā tie diplomi,
ko izdod Latvijas universitāte. Tad nu atgadās
tādas lietas, kā ar studentu, kas eksaminējās ar
divu universitatu diplomiem, Vakareiropas universitatu diplomiem medicīnas fakultātē — jūs atmināties_ gadījumu par pļauku. Jāsaka, ka pie tām metodēm, pie kurām dažu labu reizi turas mūsu eksaminatori — es uz tām norādīju divos gadījumos —
incidenti var gadīties. Nevienam nenāk prātā tos
attaisnot, bet šādos apstākļos tie var notikt. Vispārīgi jāsaka, ka šī lepošanās, šī sevis paaugstināšana, salīdzinot ar Vakareiropas universitātēm, zināmā mērā ir jau pārvērtusies par uzpūtību. Smieklīga tā top jau tādēļ, ka universitātes vadošās personas pat oficiālās runās sāk apgalvot, ka mūsu

universitāte ir pārāka par visām pasaules universitātēm. (Starpsauciens.) Jā, jā, tas tā ir! Man
te ir viens dokuments: rektora Zīles runa pagājušā gada 17. novembrī. Zīles kungs nobeidza savu
runu ar vārdiem, kas visskaidrāki liecina par šo
uzpūtību. Tā ir savāda uzpūtība, kas ir novedusi
pie tā, ka citu universitatu diplomi Latvijas universitātē nav vairs nekas.
Mēs esam tā pirmā
universitāte, un ja tu gribi būt gudrs un zinātnē iedziļinājies, tad tev katrā ziņā vispirms jāceļo uz
Latviju un jāiziet cauri Latvijas universitāte.

Tālāk man vēl jāsaka, ka mūsu universitātes
vadība neapmierinās tikai ar politiskās reakcijas
audzēšanu un veicināšanu mūsu universitātē, bet
iziet ari uz to, lai šo universitāti klerikalizētu, lai
nostiprinātu teoloģijas un baznīckungu iespaidu pār
šo universitāti. Nepietiek ar to, ka pastāv teoloģijas fakultāte. Pēdējā laikā mēs lasījām laikrakstos,

ka tiek nodibināta īpaša akadēmiska draudze. Tas
ir savā ziņā unikums, un varbūt taisni ar šo Latvijas universitāte atšķiras no pārējām universitātēm.
(Starpsaucieni.)
Izlasījis ziņu par akadēmiskās
draudzes nodibināšanos, es sev jautāju, kamdēļ gan
ievajadzējās šādu draudzi. Ja es gribētu pielaist,
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kā vienam vai otram profesoram, nobeidzot_ savas līdzekļi, kā izveidot un apmierināt savu garīgo
lekcijas, var uznākt vēlēšanās noskaitīt lūgšanu dzīvi, viņiem ir sava filosofija, sava metafizika,
sava māksla u.t. t.,_ u. t. t. _ Bet šie vīri, neraugovai ari pārmest krustu, tad tā ir pielaižama un ari
ties uz to, tomēr stāv ka mūris par reliģiju un par
saprotama lieta; bet tā, manļ kungi, ir privāta liereliģijas
nostiprināšanu augstskolā, un tikai tapec,
gan
varētu labāk pieturēties pie tiem
ta. Tur viņš
vārdiem, ko Jēzus savā evaņģēlijā sacijis: _ «Ja tu ka viņi ieskata, ka reliģija ir tāds līdzeklis, kas vajadzīgs, lai turētu savās rokās tautu, lai turētu sagribi Dievu pielūgt, tad ieej savā istabiņā, atver
vās rokās tautas ideoloģiju un tautas domas. Lūk,
logu uz Jeruzalemi un pielūdz Dievu klusībā.» —
(K. Beldavs no vietas: «Ko Jūs tur jaucat, tā taču taisni tai pašai tautai viņi dibina akadēmisko draunav!») Beldava kungs, es neesmu teologs un tā- dzi, tā liekuļojot ar saviem soļiem, lai tikai nostipripēc nezinu, kā tas patiesībā skan, bet Jūs varat nātu reliģisko tendenci un idejas tautā. Visu to
nākt pēc manis un to izlabot. Var jau gadīties, ka viņi dara tikai priekš tautas. Un te man nāk prātā
kāda veca anekdote. Londonā 18. gadusimteņa
ar šādu pātaru skaitīšanu profesoriem vēl nepiesākumā ir bijis kāds veikls advokāts, gudrs un
tiek, bet tad taču ir dažādas reliģiskas organizācijas, ir baznīcas, ir dažādas sektes, kā pestīšanas veikls džentelmens. Kādreiz šis džentelmens kā
armija un «zirņu ēdāji», kas nodibinājušies ar honorāru no kāda sava klienta bija saņēmis 7
«dievturu» nosaukumu. Tomēr profesoru kungiem fazānus. Par nelaimi izrādījās, ka šie fazāni ir saar to vēl nav pieticis, un te nu, laikam ir bijis cits puvuši. Bet, kā jau teicu, šis advokāts bijis veikls
«Ko lai
iemesls: „Ho vMbiceji apvroft tvt 6uj\, koshhh mvshkv un gudrs džentelmens, un viņš teicis tā:
jik>6hji\" Un šī muziķa ir ļoti reakcionāra. Univeres daru ar šiem fazāniem? Laukā mest? Tas nesitātes vadībai bya tā pārliecība, ka ar teoloģijas būtu ieteicams, tā tomēr būs skāde.» Un te nu vifakultāti vēl nepietiek, ka ar to var atstāt iespaidu ņam iešāvies prātā, ka viņam ir vecmāmiņa. Es
nezinu, vai šī vecmāmiņa bija priecīga par šiem fatikai uz vienu studentu 'daļu, uz teologiem, bet
zāniem, bet man jāsaka viens, proti, ka šo sapupārējie stāv ārpus tās. Klerikālā universitātes vadība gribēja atstāt iespaidu uz visiem studentiem, vušo fazānu nevēlēšana vecmāmiņai stiprā mērā
lai tādā kārtā, varbūt, pārvērstu visu universitāti atgādina to stāvokli, kur mūsu vadošām pilsoniskām aprindām pašām šī reliģija nav vajadzīga,
par lielu teoloģijas fakultāti...
bet
tās labprāt to novēl tautai. Es nedomāju, ka
Priekšsēdētājs
P. Kalniņš (zvana): Deputāt
šinī gadījumā tauta būs diezin cik pateicīga par
Elias, man jāziņo, ka kārtības rullī paredzētais rušiem fazāniem. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!»)
nas laiks iztek. — Iesniegts priekšlikums, ko paPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
rakstījuši deputāti R. Bīlmanis, V. Bastjānis u. c.
Ausējam.
pagarināt deputāta Eliasa runas laiku par pusstundu.
L. Ausējs (nacionālais bloks): Godājamie deVai būtu kādi iebildumi? (Saucieni no vietām: putātu kungi! Parasta lieta, ka budžeta debatēs
«Nav!») — Lūdzu turpināt runu. (Starpsauciens: opozīcija uzstājas ar kritiku un pozīcija aizstāvas.
«Nu, tad lai runā ar!»)
Šo trafaretu pa daļai jau salauza mans vecākais
kollega, profesors Baloža kungs, runādams par izK. Eliass (turpina): Lūk, tikai tāpēc, lai varēglītības lietām tā, kā domā lielākā pilsoņu daļa,
tu nostiprināt baznīcas un reliģijas iespaidu Latviun kā patlaban pozīcija to iedomājas. Man pa dajas universitātē, tika nodibināta šī akadēmiskā
ļai būs jāseko viņa paraugam.
draudze. Savādi tomēr ir tie centieni, kas tagad
Kaut gan runāšu no pozīcijas puses, tomēr man
iziet no Latvijas universitātes vadības, palielināt būs jāpievienojas
dažām opozicijas puses izteikšo baznīcas un reliģijas iespaidu. Jāzin taču, ka
tām tēzēm.
universitāte ir zinātnes iestāde, un zinātne taču
Vispirms man gribētos pakavēties pie lietišķāno laika gala ir vedusi karus ar reliģiju un baznīopozicijas runas, kas še atskanēja no budžeta
kās
cu — katrs zinātnes solis uz priekšu ir izkarots cīņā pret baznīcas reakcionāro politiku. (Sauciens komisijas referenta izglītības lietās, deputāta Dēno vietas: «Tā ir māņticība!») Tā tas ir bijis ķena, kas runāja, pārzinādams lietas un faktus. Tāpēc uz šo runu var ari nopietnāk atbildēt. Kā jau
no paša sākuma, un tā tas ir līdz šim; un jau seteicu,_ es pievienošos dažām viņa tēzēm. Citādi
nāk pacēlās balsis par to, ka zinātne vispār un
^
universitāte atsevišķi būtu šķiramas no reliģijas, t. tas bus ar citam runām, it sevišķi ar nupat dzirdēkur
vairāk
bija
to,,
tikai anekdotes; tie «sapuvušie
i. lai reliģijas un baznīcas iespaids tiktu samazināts. Jau 17. gadu simtenī lielais filosofs Bekons
stingri brīdināja no zinātnes saistīšanas ar reliģiju; viņš toreiz teica, ka no tādas saistīšanas nekas
labs nevar iznākt un ja kas var iznākt, tad tikai
tas, ka rāsies slikta zinātne un bezdievīga reliģija.
Es te neiešu tagad iztirzāt šo tēzi, bet pieveda to
tādēļ, ka jau 17. gadu simtenī bija tendence pēc
iespējas raisīties vaļā no reliģijas un baznīcas iespaida zinātnē. Bet tagad mēs redzam, ka, neraugoties uz visu to, mūsu gadu simtenī, 20. gadu simtenī zinātnieku, mūsu , zinātnieku centieni iziet uz
to, lai šo reliģiju šādā vai tādā veidā, kā vien tas
iespējams, atkal saistītu ar zinātni. Viņi nebaidās
no Bekona brīdinājuma, ka no tā var iznākt tikai
slikta zinātne — nē, ir vajadzīgs šo reliģijas iespaidu stiprināt nevien visas valsts apmērā, bet to vajadzīgs stiprināt ari augstākās mācības iestādēs.
.Bieži jau šie kungi paši nemaz nav tik kāri uz šo
reliģiju. It īpaši tas gan zīmējas uz zinātniekiem.
Bieži vien viņu uzskati ir tādi, kas runā pretim

tam, ko mūsu baznīckungi sludina no kanceles. Viņi nejūt nekādu tieksmi uz reliģiju. Viņiem ir citi

fazāni» mums iznāk diezgan dārgi, jo katrs brīdis,
katra pusstunda, ko mēs šeit norunājām, mums dārgi maksā. Es atļaušos mazliet pakavēties ari pie
šīs runas. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Piegriežoties nopietnākiem jautājumiem, atgādināšu Dēķena kunga izteicienu par nedrošību, ko
viņš uzsvēra kā galveno tematu savā runā. Viņš
teica, ka nedrošība esot skolotājiem, skolēniem
un skolām. Ari es pievienošos viņa izteiktām domam, ka tiešām nedrošība patlaban ir lielāka nekā
jeb kad tā ir bijusi. Bet šī nedrošība
to ir tikai mazdomājas atralliet citā vietā, ^nekā Dēķena kungs
dis, proti, it kā to radot izglītības ministrija un viņas orgāni. Tur bija daži pierādījumi; pie tiem es
mēģināšu apstāties un tos novērtēt.
Bet bija ari vēl citas lietas, ko Dēķena kungs
neminēja un kasman jāmin, t. i. par nedrošību skolotajiem un skolēnļem, kas valda dažās pašvaldības
skolas, kur noteicejļ ir Dēķena kunga partijas biedri. Vispirmā kārtā tas ir Rīgā, kur tagad izglītības nodaļa un izglītības komisija ir pilnīgi kreiso
aprindu rokas, kur viņiem ir pilnīga noteikšana. Ja
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ari agrāk izglītības nodaļa atradās tanīs pašas rokās, tomēr izglītības komisijā un skolu valdē viņiem nebija vairākuma, — tad vēl tā lieta gāja cilvēcīgi, t. i. cilvēcīgi tādā ziņā, ka vienu vai otru

pilsonisku skolotāju ievēlēja, vai ari nedzina tos
prom bez sevišķiem iemesliem. Tagad, turpretim,
lieta ir pavisam citāda.
Vispirms — kāda ir to skolotāju drošība, kas
atrodas vietās. Minēšu Rīgas pilsētas komercskoun
lu, kas tika nodibināta pagājušā gada rudeni,
^
atdalīja no pilsētas technikuma. Tur iecēla sevišķu
direktoru. Skola eksistē vienu mācības gadu, un tagad šiem skolotājiem tiek uzteiktskas ir pilnīgi
pretlikumīgi. Uzteikts šiem skolotājiem, protams,
ir ar to nolūku, lai varētu dabūt iekšā savus ļaudis, kā tas jau ir darīts lielā mērā un ka to darīs
ari. turpmāk. Es saprotu, ka tas nav nekas sevišķs,
ja mēģina izvest savu politiku, ja cenšas dabūt pārsvaru un mēģina protežēt savus draugus. Tā ir tīri
ja to ir
darījuši
parādība.
Bet
ikdienišķa
pilsoņi, tad ar vienu nosacījumu — lai kandidāts atbilstu savam uzdevumam, vai, mazākais, nebūtu sliktāks kā _ pārējie. Te, turpretim, lieta ir pavisam citādā stāvoklī. Ari technikuma ir gluži tas pats. Varbūt vienu daļu skolotāju ari varētu atlaist, jo viņi ir nodarbināti citas
vietās. Bet ir tādi, kuri ir asistenti universitāte,
no kuriem, līdzīgos apstākļos. vieniem uzteikts, citiem nē. Tīri brīnišķīgi, kādēļ tur vieniem ir
priekšrocība, bet otriem nav. Kādu skolotāju uzreiz marta mēnesī pārceļ no speciālam stundām uz
parastām, samazinot algu par 60 — 80 latiem mēnesī. Tā ir nedrošība skolā.
Bet tas trakākais
šinī ziņā _ zīmējas uz pamatskolām, kur pilsētas pašvaldībām un skolu valdēm vispār ir lielāka noteikšana. Te vispirma kārtā jāpiemin tie 65 gadu vecie skolotāji, kurus visādi
mēģina izdzīt no skolas laukā, kurus katra ziņa mēģina atstādināt no pārziņu vietām, ko katra brīdī,
kad vien tas iespējams, ari izdara._ Ja ne citādi, ja
likums to neatļauj, tad visiem piesūta uzaicinājuma
rakstu un liek visiem priekša atteikties no sava
darba, cilvēkiem, kas vel pilnīgi darba spejīgi._ No
vienas puses ir pilnīgi nelikumīgi atlaist iestrādājušos skolotājus. No otras puses tas valstij uzliek
jaunus pienākumus ar pensiju izmaksām. Ir ļau
pazīstama lieta, ka ar pensijām mums iet pagrūti,
ka ar katru gadu pensionāru skaits pieaug, bet mušu ienākumi nepieaug. Uz to tomēr neviens neskatās, bet cenšas tikai panākt to, kas ir vajadzīgs
partijas interesēs.
Es gribētu minēt tālākos gadījumus, kas ir ļoti spilgti un kas izvēršas par represijām pret tiem,
kas citādi domā. Es šinī gadījuma gribētu minēt to
pašu vārdu, ko lietoja Eliasa kungs, proti—(liekulība.
Taisni šis gadījums ir raksturīgs, un te pilsoņi
daudz var mācīties no kreisas puses, jo viss tas,
kas zīmējas uz sociāldemokrātu sludināto taismbu
un cilvēcības viedokli, ir apzīmējams ar minēto
vārdu — liekulība, tapec ka īstenība sociāldemokrāti sludinātās taisnības vieta izved ko citu. Te
jums būs daži piemēri illustracijai.
Zaķusalas pirmskolā vajadzīga viena skolotajā. Pieteikušies 43 kandidāti. Par tādu skolas padome citu starpā ieteic, bet izglītības nodaļa ievel
kādu skolotāju Veilandi, kas 1923. gada ar pazīstamo Jegermani aizbēga uzPadomju Krieviju, kas
bija iepīts kādā naudas lieta. Ari viņa, cik dzirdams, nav bijusi bez līdzdalības. Viņa nesen atbraukusi atpakaļ, un, protams, viņai kāda vieta jādod. Tagad ievēlēta viņano 43 kandidātiem, kur
daudzi bijuši ar neapšaubāmi labāku izglītību un
lielāku praksi; tomēr ievelēta Veilande ar nepil-
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nu vidusskolas izglītību un beigusi ātros sagatavošanas kursus. Kāpēc? Viņa ir partijas biedrene
un tāpēc viņa jāieliek vieta. Ja te runāja par fizisko iespaidošanu un pieminēja kādus gadījumus,
bez
tad jāsaka, ka ari šī skolotajā šinī ziņa nav
vainas; viņa sasitusi kādu skolnieku Janīti, kas zināms izglītības nodaļas vadītajam un inspektoram;
bet tas ir noklusēts. Izmeklēšanu izdarīja klusam,
kandidāte
lai par to nebūtu jārunā. Tair «īsta»
kandidāno
43
pirmskolai, ko vienīgo var izvelēt
tiem!
Otrs gadījums: tiek atvērta jauna tipa skola—
meža skola. Ko tur pieņem par vadītāju? Tagadējā Rīgas pilsētas izglītības nodaļa pieņēmusi par
vadītāju kādu linu monopola ierēdni, bijušo skolotāju, kas Bastjāņa laikā iecelts par linu monopola
ierēdni, ar trūcīgu paidagoģisku izglītību, mazu
stāžu, kam skolas lietas stāvējušas tālu, kam par
meža skolām nav nekādas jēgas. \V. Bastjāņa
starpsauciens.) Nemaz nav tālu? Bet pec dokumentiem? (V. Bastjānis no vietas: «Tas ir tas
bīstamākais!») Vai tie dokumenti kam bīstami, to
es nezinu. (V. Bastjānis no vietas: «Krietns skolotājs!») Var būt! Es neteikšu, kā viņš nav krietns,
bet viņš nav sagatavojies uzdevumam vadītmeža
skolu — to tikai es teicu un neko citu. Katra ziņa
jūs nenoliegsit, ka Velmers nāca no linu monopo(V. Bastjānis no vietas: «Vai tas kas briela
smīgs?») Es nesaku, ka tas būtu kas briesmīgs,
bet saku, ka viņš nav īstais un labākais meža skolas vadītājs.

Ir vēl kāds cits gadījums, kas savā laikā pārrunāts pilsētas domē sakara ar mušu iesniegto pieprasījumu, ka no visiem kandidātiem aizvien izvel
to, kas dabūjis mazāko balsu skaitu — tikai tapec,
ka viņš ir partijas biedrs. Es minēšu Ruciņu, bijušo tribunāla locekli, kas tiesāts un pirmā instancē notiesāts. Viņš tagad ir Rīgas papildu skolas
vadītājs. Otrā instance viņu attaisnoja tapecka
nevarēja konstatēt, vai viņa vaina ir ta, ka nošauti cilvēki, bet tomēr pēc būtības uz viņa sirdsapziņas guļ cilvēku nošaušana. Kāda ir skolotāju
drošība ,tādā pašvaldības iestāde tiem, kas jau
darbojas, bet sevišķi tiem, kas gatavojas skolotajā
darbam, kas strādājuši un ieguvuši piedzīvojumus?
Viņiem taču nav nekādas nozīmes likt uz to kādas
cerības, jo galvenais, kas atver skolu_ durvis, ir
piederība pie partijas. Tā tad šāds paņēmiens gribot negribot sociāldemokrātu partija dzen ari tas
personas, kas domā citādi. Viss tas, par ko mes
runājam, par ko mes mēdzam jūsmot, proti — par
labāku izglītības līmeņa nostādīšanu, par spējīgāko
personu pievilkšanu u. t. t., u. t. t, viss aiziet otra
vietā. Nav nekādas drošības, ka ceļu sev izlauzis
tas krietnākais. Patlaban apstākļi ir tādi, ka vismaz Rīgas pilsētā acumirklī par to nemaz nevar
runāt.
Vēl sliktāki apstākļi dr Smiltenē. īŠ lieta ir
pārrunāta ari Saeimas izglītības komisija, kur mes
redzējām, kā tur ir rīkojusies Smiltenes pilsētas
valde, kas pilnīgi neievēro izglītības ministra rīkojumu un nav respektējusi ari sava partijas biedra izglītības ministra Raiņa izdotos noteikumus
par skolotāju ievēlēšanu. Tagad grib slēgt skolu.
Tas tiek darīts tikai tāpēc, ka skolas pārzinis, kaut
ari cēlies no strādnieku ģimenes — no malkas cirtēja ģimenes, nav bijis partijas biedrs. Tapec pret
viņu vēršas visa bardzība, tapec slēdz vļņa skolu
un paziņo, ka pilsētai nav līdzekļu minētas skolas
uzturēšanai. Turpretim papildskolu, kura ir 7 — 8
skolnieki, kurai izglītības ministrija pārtraukusi pabalstu izsniegšanu, pilsētas valde apņemas uzturēt.
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Lūk, tāda ir tā nedrošība tur, kur noteicēji un
darītāji, Dēķena kungs, ir jūsu ļaudis. Izglītības
ministrijai ir liels pienākums gādāt par to, lai skolas būtu drošība. Izglītības ministrijai jābūt par
sargu un jāgādā par to, lai lieta neaizietu tik tālu,
ka skolotajā amatam nebūs citas kvalifikācijas, kā
vienīgi piederība pie zināmas partijas, ka tikai uz
to vien skatīsies, vietu piešķirot.
Ir ari vēl citāda veida nedrošība un, jāsaka,
vel daudz nejēdzīgāka un nepatīkamāka. Vakar
Bruno Kalniņa kungs minēja un nosauca savā runā
dažas skolas, kur neatļaujot bērniem iestāties sarkanos pionieros, bet skautos atļaujot. Man nebija
iespējams visas šīs ziņas pārbaudīt, bet es informejos_ dažas skalās, par kurām biju iepriekš pārliecināts, ka tur vai nu skolas vadība ir noskaņota
par labu pionieriem, vai ari skolu vadība ir tik korekta, ka nepieļauj šādu nošķirošanos. Visur tur,
kur šodien parkontrolēju, es dabūju zināt, ka tas
ta nav: -ne I pilsētas vidusskolā, ne III pilsētas vi-

dusskola, ne 30. pamatskolā — nekur nav tāda
speciāla aizlieguma iestāties pionieros. Vispār skolas rīkojas saskaņā ar izglītības ministrijas nosacījumiem par_ ārpusskolas organizācijām, un vienā
otra_ gadījuma skolas padomei nākas izspriest, vai
skolēnam, atkarība no viņa sekmēm, ir ieteicams
darboties kāda ārpusskolas organizācijā. Pa lielākai daļai gadās, ka skolēni, pretēji noteikumiem,
nemaz _eziņo_ skolas priekšniecībai, ka tie iestājušies kāda ārpusskolas organizācijā, un skolas
priekšniecība tikai aplinkus ceļā to dabū zināt. Ir
kāds atsevišķs gadījums, kur kāda meitene, fiziski nepiemērota pionieru lietai un ari ar vājām
^
griezusies pie skolas priekšniecības pēc
sekmēm,
atļaujas iestaties pionieros, uz ko viņai aizrādīts,
ka paidagoģiskā padome tādu atļauju laikam neizdos.

Man liekas, ka, runājot par nedrošību, stāvoklis ir diezgan skaidrs, no kurienes tā nāk. Man
jānorada jums uz pionieru rokas grāmatu, kur
rakstīts, piemēram, ka gadījumos, ja skolas priekšniecība liktu šķēršļus un kavētu skolēnu iestāšanos pionieru pulciņos, nekavējoties jāziņo pulciņa
priekšniecībai. Par šīm lietām varētu teikt, ka
pastāv nedrošība taisni skolotājiem. Sekojot Eliasa kunga _ piemēram, ari man jāmin kāda leģenda,
kāds nostāsts, kāda pasaka, kur reiz ķēniņš, skatīdamies ara pa logu, redzējis, ka uz_ ielas tikko nesabrauc kādu neredzīgo. Lai no tā pasargātu neredzīgos, ķēniņš izdevis rīkojumu palīdzēt visiem

neredzīgiem pāriet pāri ielai. Ķēniņš šo rīkojumu
nodevis ministrim,_tas savukārt
tālāk iecirkņu
priekšniekiem, tie tālāk policistiem u. t. t.; un gala
rezultāta rīkojums iznācis tāds, ka ieraugot uz ielas kādu neredzīgo, tas tūlīt jāapcietina un jānogādā uz iecirkni. Tāpat tas ir ari šeit. Jaunieši, kuriem šāds rīkojums dots, grib _ izcelties pionieru
priekšniecības acis; viņi lietu pārspīlē un ziņo pulciņa priekšniekam pat lietas, kas faktiski nenotiek.
Tādus gadījumus jau minēju par_ I vidusskolu, III
vidusskolu u. t. t._ Luk, tāda kārtā, var teikt, ka
visas tas ziņas, kadas_ man uz ātru roku izdevās
sadabūt — parkontrolēt vļsas man nebija iespējams —, tas, kuras es paspēju parkontrolēt, skaidri
un gaiši rada, ka viss, ko teica Bruno Kalniņš, ir
pilnīgi nepareizs. Es gribētu pat teikt, ka tā taču—
Kalniņa kungs, atvainojiet_ par izteicienu — ir tāda
maza spiegošana no skolēnu puses, un _nav pielaižams, ja tādas lietas notiek skolas dzīvē. Bez tam
man jāsaka, ka skolas pašas uz savu galvu nekā
nevar darīt pret pionieriem, jo no izglītības ministrijas viņam ir dots rīkojums, kā skolām izturēties
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ārpusskolu organizāciju lietā. Nav taču skolotājiem patīkami, ja savāc kādas tur ziņas par skolām,

tad tās paziņo tālāk un pēc tam nāk un no šīs Saeimas katedras runā par tām.

Ir taču dabīgi, ka

tas ne tik vien ārienē, bet ari iekšienē skolotājos
rada zināmu noskaņojumu pret pionieriem.
Atkal savādi, ka vakar Kalniņa kungs nobeidza savu runu ar to, ka ir jāizbeidz karš pret strādnieku bērniem. Ari es piekrītu tam, ka karš jāizbeidz tur, kur tas būtu; bet mūsu skolās mūsu apstākļos tāda kara pret strādnieku bērniem nav. Te
jau bija minēti daži fakti, kuri, kad tos pārkontrolēja, izrādījās par nepareiziem, šie fakti ir tādas pat
kategorijas. Un citādi ari nemaz nevar būt, jo mūsu skolotāji pa lielākai daļai, ari pilsoniskie skolotāji, — es nemaz nešaubos par socialistiem-skolotājiem —, taču nebūt tā neizturas pret strādnieku
bērniem. Lielākā daļa skolotāju, it īpaši tie, kas
grupējas skolotāju savienībā, stāv uz vienotas skolas principa. Viens no motiviem, kāpēc grib ievest
vienotu skolu, ir tas, lai visas šķiras būtu kopā un
cita citu mācītos pazīt. Tāpēc tīri reāli runājot
par dažādām organizācijām, piemēram, par skautiem, jāsaka, ka skautu rokas grāmatā ir taisni norādījums: «Ja jūs nicināt citus zēnus tāpēc, ka tie
pieder pie nabadzīgas šķiras, tad jūs esat uzpūtīgi
muļķi», jeb, kā Eliasa kungs teica, «iepūtīgi». Tālāk: «Ja jūs ienīstat citus zēnus tādēļ, ka tiem laimējies piedzimt bagātākiem un tie ir varējuši baudīt augstāku izglītību nekā jūs, tad jūs esat tīrais
nelga!» — Visā savā darbībā skauti uzsver, ka jābūt vienotai tautai. Katrs krietns latvietis varot
but divkārt modrs par mūsu valsts pastāvēšanu:
pirmkārt — ar saviem pilsoņa miermīlīgiem nolūkiem; otrkārt ar to, ka esot krietns pilsonis un visi_ cieši vienoti draugi savā starpā mūsu valstī.
Luk kas ir skautu mērķis un uzdevumi! Es nezinu,
^ strādnieku bērni nevar piedalīties šinī orgakāpēc
nizācijā, ja grib turpināt ārpus skolas to pašu, ko

mača skola — skalas sienās.
Bet te ir tā nelaime, un šinī ziņā ir raksturīgi,
sociāldemokrātu frakcijas runātāji runā viens
otram pretim. Kamēr Dēķena kungs, kā vairāk
piedzīvojis paidagogs, saprazdams šo lietu dziļāk,
uzstāda par vienu no tagadējās skolas trūkumiem
un nelaimi to, ka bērni slīd laukā no skolotāju rokam, Bruno Kalniņa kungs uzlūko par nelaimi pretējo parādību — ka bērniem neļauj piedalīties ārpusskolas organizācijas, tādās organizācijās, par
kuram man jau vairākas reizes ir bijis jārunā, kūru
programa skaidri un gaiši rakstīts, ka skautu organizācijas ir pilsonības, mantīgās sabiedrības bērnu
organizācijas. _ Tas taču nav pareizs definējums.
Pilsonis var but ari nemantīgs, un sociāldemokrāts
var but ļoti mantīgs. Te nav tā izšķirība. {Bruno
Kalniņš no vietas: «Ideoloģijā ir izšķirība!») Ideoloģija ir cita lieta. Skautos mācot nesaticību, skauti esot pilsoniska organizācija, noskaņota pret strādnieku bērniem. Kalniņa kungs, vai tā Jūs drīkstat
rakstīt?
Vai skauti ir noskaņoti pret strādnieku
bērniem? Kur tas redzams, kur tas izpaužas?
Bruno Kalniņa
starpsauciens.)
Savā jaunā rokas grāmata, par sirds uztaisīšanu jauniem sportistiem, jus rakstāt, ka bēdīgi slavenais Ausējs uzstājoties Saeima ar «Strādnieku Sports un Sargs»
un jauno pionieru nonievāšanu. To Jūs nevarat
apgalvot. Mūsu ideoloģija ir taisni pretēja: Mēs
nekad nenicinām un negribam nicināt strādnieku
bērnus, bet _taisni_ protestējam pret to, ka bērnus
audzina tāda gara, kaviņi sāk nīst pretējo pusi.
Pionieru rokas grāmata gan nav taisni teikts, ka
mantīgie_ jāienīst, bet tas dabīgi iznāk. Ja bērnam
saka: luk, tas ir tavs ienaidnieks, — tad dabīgi
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tāda bērna jau ieaudzina jutas, kas ir pretējas tam,
ko mes pilsoņi gribam ieaudzināt. Kā tad Jūs, Kalniņa kungs, domājat, lai skolotāji un izglītības ministrija veicinātu tāda virziena audzināšanu, kas
iet diametrāli pretejļ tam, ko vēlas paidagogi? Es
jau te minēju, ko Jūsu frakcļjas biedrs paidagogs
sacīja par to. Pagājuša gada man nācās citēt no
skolotāju savļenības izdevuma «Mūsu nākotne», kā
skolotāji skatās uz šo lietu. Varbūt prakse nav tāda, tur dzīve, varbūt, ir citādi, bet es varu atsaukties uz rokas grāmatu, ka uz dokumentu. Varbūt,
tiem kungiem nepatīk šie dokumenti, bet es tur neko^ nevaru darīt; man viņi ir jālieto. Tie ir tie apstākļi, kas mušu skolotajiem šinīs laikos jāpārdzīvo,
un vienīgais, kas var pasargāt no tā, ir izglītības
ministrija, un viņai tas ir jādara. Mūsu lūgums
būtu viens_ — lai skolas un skolotāji netraucēti varētu strādāt.
Tālāk — par nedrošību skolēniem. Esot tā,
ka eksāmenus pasludinot, un tad atkal atceļot, un
neka nevarot zināt, kādas būs gada beigas. Tur
jau nu ir ta nelaime, tur ir tā nedrošība, bet ne no
izglītības ministrijas puses. Tā jau bija noteikusi
pagājuša gada rudenī eksāmenus, un nu gan kreiso
skolotāju organizācijas, gan ārsti, gan vecāki paceļ
balsis pret eksāmeniem, motivējot ar to, ka šogad
esot bijis plūdu un neražas gads — kā tad šādos
apstakļoslaļ turot eksāmenus. Motivs ļoti «pamatots». Tapec laikam izglītības ministrija ir grozījusi eksāmenu nosacījumus ne par sliktu, bet par
labu skolēniem, ja to ta varētu iztulkot no tā viedokļa, ko jus aizstāvat. Bet šinī ziņā, tāds cienījams darbinieks izglītībasjaukā, kam vienmēr darīšana ar studentiem, dažādās aprindās un dažādās
skolas, ka mans vecākais kollega Baloža kungs, ari
tas ar ļotinoteiktu domu un skatu nāca un atzīmēja, ka zināšanas skolēnu starpā ļoti vājas. Protama
lieta, ka eksāmeni vien visu to lietu nevar labot.
Eksāmeni ir tikai viens no līdzekļiem, viens no
paņēmieniem, ka to labot. Lai būtu drošība, tad
paliksim visi pie ta: kas rudenī noteikts, lai pavasarī paliek. Tad nedrošības nebūs.
Nedrošība pastāvot ari skolēnu fiziskā iespaidošana. Tādu gadījumu ir ļoti maz, un, saprotama
lieta, tie ir ļoti bēdīgi un nosodāmi. Gadījums, ko
te pieminēja par Tīģeri, ir likvidēts. Pats skolotājs ir atzinies, ka nav savaldījies, bet apņemas uz
priekšu ta vairs nedarīt. Bet te iemesls ir bijis ari
ārkārtīgi izaicļnoša skolnieku izturēšanās, kas nosaukuši skolotāju par meli un atteikušies izpildīt
skolotajā rīkojumu. Ja tādi gadījumi nāk priekšā,
tad tos taču neveicina izglītības ministrija, par kuras budžetu mes šeit runājam.
Ciktāl var vainot skolotājus tādās lietās, kādas ir gadījums Tirzā, kur skolēns beidzis ar pašnāvību, par to grūti spriest. Ja sāktu spriest pēc
tadas_ metodes, tad mes daudz ko varētu atrast.
Piemēram Jelgavas Odiņa vadītā mācības iestādē
bijuši 3 pašnāvības gadījumi. Nupat pēdējā kāda
paidagoģiskā institūta audzēkne metusies zem vilciena. Ari agrāk bijuši vēl divi tādi gadījumi. Ja
mes tagad censtos iztaisīt lietu tādu, ka vaina uzveļama_ par to šī institūta vadītājam Odiņa kungam, ta būtu liela pārdrošība. Nevar teikt, ka tāpēc, ka tāda lieta notikusi, vainojama skolas vadība. Var būt vainīgi daudz un dažādi apstākļi, bet
no tiem slēgt, ka tur skolas priekšniecība viena pati vainojami, ir pārsteidzīgi, iekams lieta nav visos
sīkumos noskaidrota; bet to noskaidrot bieži vien
ir neiespējama lieta.
Tālāk tika minēta nedrošība skolās. Es pievienojos, ka tāda nedrošība ir Smiltenē, Rīgā — jo
tur visādi lietas groza, lai tikai tiktu vaļā no pil-
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soniskiem skolotājiem un ieliktu savus domu biedrus. Pierādījumam Dēķens minēja centrālo paidagoģisko institūtu Jelgavā. Tā ir veca lieta, aiz
kuras stāv -gara vēsture ar visu šī institūta atvēršanu. Sakuma bija domāti tikai kursi; budžets jau
bija piešķirts tikai _ kursiem, bet tanī pašā gadā to
pārvērta par pastāvīgu institūtu. Ja nu tagad runājam un domājam par šī institūta likvidēšanu, tad
tam var but savi tīri objektīvi iemesli, neatkarīgi
no tiem, kurus, protams, var meklēt; bet nedrīkst
aizmirst objektivos_ iemeslus. Kādi te ir objektīvie
apstakļi?_ Centrāla paidagoģiskā institūta beidzama, klase patlaban ir 144 audzēkņi.
Tā tad nāks
ara — pieņemsim, ka visi nebeigs, — 140 Skolotāji.
Mūsu gada vajadzība pec jauniem skolotājiem ir no
200 — 250. Bez centrāla paidagoģiskā institūta ir
vel 4 institūti. Ta tad centrālais paidagoģiskais
institūts gandrīz viens pats varētu un grib dot vajadzīgo skolotāju kontingentu. Ja turpretim paskatāmies, cik īstenība no paidagoģiskā insLtuta ir
darba, neraugotiesuz to, ka ir bijuši vairāk: izlaidumi, tad pec ziņām, ko piesūtījušas pašvaldības,
ir pieņemti tikai 37 audzēkņi, jo vai nu nav kur
pieņemt, vai viņus labprāt negrib pieņemt. Skaidra
lieta, ka mums ir skolotāju pārprodukcija. Par visiem skolotāju institūtiem kopā iznāk 350 abiturientu, vajadzība ir — augstākais 250. Tā tad liela dala paliek pāri. Dabiski —, kāds no šiem institūtiem jālikvidē. Izvelē krita uz centrālo paidagoģisko institūtu vispirms tapec, ka tas ir visjaunākais. Otrkārt tapec, ka ta nozīme ir zudusi. Ja
viņš_ varēja savu nozīmi attaisnot tad, kad nebija
iespējams 1 gada laika institūta piektā klasē pienācīgi sagatavot skolotājus, tad ar līdz šim pastāvošo skolotāju institūtu pārveidošanu sešgadīgos, kur
pec_ nosacījumiem 5. klase uzņem ari vidusskolu,
vidējo arodskolu un lauksaimniecības skolu absolventus uz sacensības pamata, tā tad tāpat uzņem
vidusskolu beigušos, gluži ka centrālā paidagoģiskā
institūta, un mača divus gadus, sevišķas vajadzības pec šīs iestādes — centrālā paidagoģiskā

institūta — nav.
Pagājušā gadā izglītības ministrija gribēja nošķirt centrālo paidagoģisko institūtu no vidusskolas, bet tas neizdevās, jo izrādījās, ka nebija ne
telpu, neari iekārtu varēja tā sadalīt, jo tur bija
viss kopējs. _ Mums viena pilsētā pastāv divas
valsts uzturētas paraugskolas un divi institūti ar
atsevišķu vadību un _ paidagoģisko personālu, bet
tas, pec manam domam, mūsu apstākļos ir luksus
lieta. Zināms, pilnos apmēros 6-gadīgie skolotāju
instļtuti centrālo paidagoģisko institūtu varbūt nevarēs atvietot. _ Tas _pats par sevi saprotams; tur
varbūt bus _ zināmi trūkumi, _bet mums jāsaprot, ka
mušu apstākļos nevar uzturēt tādas paralēlas mācības iestādes un ieguldīt tik lielus līdzekļus. Tāpēc teDeķena kunga izteiktie draudi ir nevietā: ja
reiz nākšot kreisa valdība, tad tā darīšot tāpat.
Dēķena kungs, ja pilsoniskā valdība un tagadēja pozīcija gribētu pusi darīt no tā, ko darīja Skujenieka valdība un ari Zamueļa valdība, tad visas
lietas būtu pavisam citādas.
(Starpsaucieni
pa
kreisi.)
Minēšu tikai skolu departamentu, lauksaimniecības departamentu un pasta un telegrāfa
virsvaldi, Jkur viss tika pārveidots tikai tāpēc, lai
tikai nevēlamas personas dabūtu prom. (Starpsauciens pa kreisi: «Lai noziedzīgus ierēdņus dabūtu prom!») Vai Skubina kungs bija noziedzīga
persona? Neesmu dzirdējis! Vai Auziņa kungs
bija noziedzīga persona? Neesmu dzirdējis! Viņš
tagad atkal strādā. (Starpsaucieni.) Nerunāsim
nemaz_ par atsevišķām personām, bet par veselām
iestādēm. (Starpsaucieni.) Es runāju par veselām
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iestādēm. Šinī ziņā Jūs to ceļu ieradījāt; bet mes
esam ne visai veikli skolēni, patiesība sakot —
vajadzēja būt labākiem. (Smiekli.) Bet mes mācīsimies, varbūt, pratīsim labāk veikt to lietu. Mes
nemaz nešaubāmies, ka tad, kad pie varas nāks
kreisā valdība, viņa rīkosies vel daudz nesaudzīgāki; bet tas jau būs pilnīgi neatkarīgi no mušu tagadējās darbības. Tas naks_ pats par sevi, vai tagad
ko pārorganizēsim, vai ne, tas bus pilnīgineatkarīgi no tā. Mēs, diemžēl, esam izgaisinājuši visas illuzijas, un man jāsaka, ka man pašam ari sava
laikā bija tādas illuzijas, ka var ta sastrādāt, kajevero i vienas, i otras puses vajadzības. Piemēram,
kad bija pilsoniskais vairākums Rīgas dome, tas ta
nerīkojās kā jūs_ tagad, bet nu jāsaka, ka ari mēs
pilsētas domē kādreiz rīkosimies tāpat ka jus, ja
tiksim pie varas. Tāpēc par toka rīkosies nākamā kreisā valdība, mes nešaubāmies, bet tas netraucēs mūs rīkoties un kaut ko parorganizet ne
aiz politiskiem motiviem, bet_ ari lletderības._ Lietderību centrālā paidagoģiskā institūta pastāvēšanai būs diezgan grūti aizstāvēt, kaut gan visiem
spēkiem cenšas to darīt. Iebrauc pats institūta direktors, atnāk kuluāros un visus deputātus pec kārtas sēdina sev līdzās pie galda un mēģina pierunāt
tos. (Starpsauciens.) Es _ to_ uzskatu ka pozitīvu parādību, ka mēģina aizstāvēt savu lietu. Tapec šinī ziņā tā nedrošība, kada_ it ka butu_ radusies tagad, ir nesalīdzināmi mazakaneka ta bija agrāk,
kad rīcības brīvība atradās jūsu rokas.
Vēl dažus vārdus par universitatu Es jau minēju, cik galu galā ir patīkami atbildēt uz Dēķena
kunga runu, kura ir_ lietišķa, kaut gan ieturēta zināmā virzienā, vispār, cik patīkami runāt ar lietas
sapratējiem; to pašu varētu teikt par Bruno Kalniņa kunga runu, zīmējoties uz viņa runas daļu par
savām organizācijām; bet nebija_ vērts klausīties
Eliasa kunga runu, kaut gan citādi Eliasa kungu
cienu; bet šeit viņš runāja par lietam, par universitāti, ko viņš nepārzin, unta iznāk tikai konfuzs,

kuru pat negribētos pieminēt.
Eliasa kungs nostāda jautājumu tā, ka minētām 3 personām būtu visa vara un noteikšana visu
grozīt pēc sava prāta. Universitāte taču ir autonoma; vai tad nu šīm 3 personām tāda gadījuma
var būt tik milzīga vara darīt visu ta, ka viņas
grib. Tas vien jau ir nepareizi. Bet ir ari citas
lietas, ko viņš šeit pieminēja, piemēram to, ka sporta nodokli liek fnaksat ari tieim kas ar sportu nenodarbojas. To sevišķi uzsvēra Bruno Kalniņa
kungs. Ari es pievienojos tam, ka sportu vajaga
kultivēt. Bet, kungļ, vajaga but taču kaut cik konsekventiem un domāt līdz galam. Sava laika kāda
laikrakstā parādījās Apsīšu Jēkaba vēstule, kura
viņš aprādīja, ka viņu grib piespiest maksāt slimo
kases nodokli, kaut gan viņš nekad uz slimo kasi
neiešot, viņam slimo kase neesot vajadzīga: viņa
dēls ir ārsts un viņš ies ārstēties pie ta, ja tas bus
vajadzīgs. Bet neskatoties uz to, viņu _ piespiežot
maksāt slimo kases nodokli. Apsīšu _ Jēkabs rakstīja, ka tas esot tikpat daudz, ka kādu grib piespiest braukt ar tramvaju, kaut gan tas cilveks_ grib
iet kājām, jeb atkaļ kādu grib piespiest iet kajam,
kaut gan viņš gribētu braukt tramvaja. Ar tādu
pat loģiku varētu pieiet ari pie šis lietas. Ja viens
otrs maksā kādu nodokli kādai iestādei, tad viņš
var izlietot priekšrocības, kas saistās ar šo iestādi,
bet viņam jāmaksā šis nodoklis ari tadja viņš tas
priekšrocības negrib izlietot. Tas nu ta ir pasaule,
un tur neko nevar darīt. Piemēram — kultūras
fonds dod līdzekļus sportam. Jus, kungi, zināt, no
kurienes nāk kultūras fonda nauda. Ta ienāk no
alkohola dzērieniem. Tad jau ari te varētu teikt:
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kāpēc lai es maksāju nodokļus sportam, ja man pašam no tā nav nekāda labuma.
Sevišķi man vēl jaruna par mācības speķiem,
ka tos it kā neievēlot no kreisam aprindām. Minēšu pašu jaunāko gadījumu. Universitātes padome
ievēlēja Švabi par privātdocentu. _ Tas taču, kungi,
ir jūsu partijas biedrs. Bet vai jus zināt, kas viņu
viskarstāki aizstāvēja universitātes padome? Tas
nebija neviens cits, ka tas pats daudzkārt jūsu nicinātais Reinharda kungs! Tas aizstāvēja viņa ievēlēšanu visdedzīgāki. Tas ļoti skaists piemērs
un rāda, ka pilsoņi rēķinās gan ar to, ka cilvēks
ir vērtīgs, krietns un darbīgs zinātnieks. Tādu tad
ievēl, neraugoties uz to, vai tas pieder pie vienas
vai otras partijas, vai tautības. (Starpsauciens pa
kreisi.) Vai Celmu neievēlēja? _ E_s personīgi vissirsnīgāki aizstāvēju Ceima_ ievēlēšanu, kaut gan
mūsu uzskati nesaietas. Tāpat, kungi, neievēlēja
universitātē Ducmani; tas bija mušu cilveks,_ bet
formālu iemeslu deļ tas nebija iespējams un tapec
palika neievēlēts. Tā ari Celmam sava laika bija
formāli iemesli, kuru dēļviņu nepieņēma. Kad tos
nokārtoja, lieta norisinājās pati no sevis. Ja viena
otra atsevišķa persona aiz kaut kādiem iemesliem
pretojas kādam kandidātam, tad tas nav nekas nesaprotams, jo visi vienās domas nekad nevar but.
Var būt ari pretešķības, neatkarīgi no politiskiem
uzskatiem. Bet šeit raksturoja visu universitātes
virzienu, nostādot lietu tā, ka tur_ nepieņem nevienu, kas citādi domā. Es jau minēju spilgtu piemēru, kur jūsu partijas biedri vissirsnīgāk aizstāvēja
kristīgais nacionālists. Ko jus gribat vel vairāk?
Vai jūs esat tik iecietīgi? Paradait ari jus kaut
vienu tādu piemēru, atsauciet kaut vienu bezdelīgu! Mēs būsim ļoti priecīgi par to. Bet jums tādu piemēru nav; ari vienas bezdelīgas jums nav!—
Eliasa kungs, lai raksturotu universitātes dzīvi,
sāka stāstīt anekdotes. Ari es tās zinu un dažas
pateicu viņam priekša, jo zināju, ko_ viņš teiks. Bet
kā tad šīs anekdotes rodas? Ja kāds izkrīt cauri,
ja kādam, runājot Eliasa vārdiem, galva vairs nestrādā, bet strādā kāda cita vieta, tad viņš aiziet
prom un saka: jā, man prasīja tādas un tādas lietas, kā tad es uz tādām varēju atbildēt! Jau viņš
pusi pieliek klāt, tālāk vēl otrs un trešais ari pieliek pusi klāt, un ta šīs anekdotes rodas. (Starpsaucieni pa kreisļ.) Dažreiz jau ari tīri nopietnu
jautājumu var attēlot ta, ka tas izklausās pec anekdotes. Tas ir tādā gadījumā, ja kādu lietu izrauj
no kopsakarības, ja nezin tālākos nolūkus un iepriekšējo gaitu, ja nezin sakarību ar vispārējo. Tad dažreiz
ari nopients jautājums top par anekdoti. Salasīt
un atstāstīt dažādas anekdotes, dažādus nostāstus
par vienu otru profesoru, ko šeit Eliasa kungs minēja, un teikt, ka tas raksturo' universitātes dzīvi,
ir pavisam nevietā. Par to varētu, varbūt, runāt
citur, pēc Saeimas sēdes, bet šeit katra ziņa nav
īstā vieta.
Vēl mazāk īstā vieta šeit ir atstāstīt kāda profesora privāto dzīvi, kā viņš sarunājas un ko viņš
domā. Ja ari mēs citi deputāti saksim ar to nodarboties, tad noiesim nezin kur. Tad mes netiksim
nekādā galā. Šādas lietas nevar nopietni ņemt. Piemēram minēšu to pašu profesoru Arabažinu, ko universitātes triumvirats esot izspiedis no universitātes. Savā laikā Somija viņu _ izsūtīja no savam robežām. Mēs esam tolerantāki, mēs viņu neizsutām, ļaujam viņam darboties. Sava laika jpar to
bija runas un pārrunas, bet tam nav te nekāda sakara, tām ir pavisam cits virziens. Talak minēju
sakara
nekāda
par Šneideri. Tam ari nav
ar minēto trijotni._ Tur ir pavisam cits_ iemesls, un šeit nav tā vieta, kur tādas lietas parru-
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nat, sevišķi, ja par togrib runāt cilvēks, kas stāv
tālu no visam šīm lietam. Vel minēja Bakmani un
Centneršveru. Centneršvers darbojas vēl tagad.
Ar Bakmani lieta bija šāda. Bija kādreiz runa, ka
algu viņam _ maksas ārzemju valūtā, bet pēc kāda
laļka to neļāva ne valsts kontrole, ne ari citas iestādes, un Bakmanis aizgāja. Neviens negribēja,
lai viņš iet prom. Mes_ ari to negribējām. Viņš
aizgāja pavisam aiz citādiem ieemsliem. Tā tad
jūsu pieminētie gadījumi par kaut kādu noteiktu
varmācību un politisku _ izrēķināšanos ir absolūti
bez pamata, jo tie pretējie piemēri, ko es minēju,
dod pavisam citu liecību.
Pavisam es nesaprotu, kādā sakarībā ar izglītības ministrijas budžetu un universitātes dzīvi tika
minētas lietas par akadēmisko draudzi un «sapuvušiem fazāniem». Ta ir atsevišķa draudze, tāpat kā
citas draudzes, ta ir pavisam privāta lieta. Pie tam
viņai ir ari sava praktiska nozīme. Varbūt vienam
otram ir nepatīkami, ka mums pie universitātes pastāv teoloģijas fakultāte, bet viņas audzēkņiem vajaga praktizēties, un te nu viņiem būs izdevība un
^ to darīt^ tāpat kā skolotājiem vajaga hospiiespēja
tet un sav as mēģinājuma stundas, ari šiem jauniem
mācītajiem — kandidātiem būs iespēja šai draudzē
uzstāties. Ta tad ar privātiem līdzekļiem te nāk
palīga universitātei, lai dotu iespēju jauniem mācītajiem praktizēties. Ja tad ir pavisam blakus lieta,
par ko še nevajadzētu runāt. Šinī ziņā es varētu
pilnīgi piekrist Eliasa kungam: ļaut lielāku brīvību
visos pasākumos, lai patiešām katrs varētu vairāk
darīt pec savas velēšanās, lai katrs pats ari to
noteiktu, vaļ viņš grib' piedalīties slimo kasēs, vai
kur citur, vardu sakot_ — ļaut viņam to, ko viņš
pats grib. Ja Jus ar tādu priekšlikumu nāksat, mēs
toatbalstīsim, bet tikai ne vienā atsevišķā gadījuma, ka to jūs gribējāt izcelt tikai attiecībā uz universitātes sportu, bet viscaur ieturēt šādu principu.
Atgriežoties pie tā, ko teica Bruno Kalniņa
kungs par sporta atbalstīšanu, un pie norādījuma,
ka fiziska izglītība pie mums stāvot ļoti zemu, es
gribētu teikt, ka nevaru tam piekrist aiz tā iemesla,

ka tas neatbilst patiesībai. Mums fiziskai audzināšanai ir paredzets_ atsevišķs inspektors, ir ari instruktori, kas iespējamības robežās dara to, ko no
viņiem var prasīt. Ņemsim, piemēram, Latgali, kur
tanīs pat divās stundās ziemā vingrošanu nevar
noturēt, jo turpat klasēs ir ari jāēd, jāguļ, jāmācās
u. t. t. Fiziskā audzināšana kopš mūsu valsts pa-

stāvēšanas vispāri ir tiktāl progresējusi, ka tā salīdzinot ar citiem priekšmetiem, ir nostādīta daudz
labāki, ir daudz tālāk_ aizgājusi uz priekšu. Ar
vienu vai divām stundām vispāri te nekas nav līdzēts; nepietiktu ari tad, ja ievestu trīs stundas.
Nozīme ir pašam praktiskam mēģinājumam ieinteresēt par sportu, lai ar to nodarbotos ārpus skolas. Ja tas līdz šim jau notiek, tad tas ir taisni fiziskās audzināšanas instruktoru nopelns, ari Jūsu,
Kalniņa kungs, nopelns. Es to negribu noliegt; Jūs
ari savā ,ziņā darbojaties, lai sportu veicinātu. Bet
ir gadījumi, kad dažās vidusskolās un pamatskolās
ar sportu par daudz aizraujas, un jūsu pašu Dēķena
kungs apliecināja, ka tas bieži pat traucējot skolas
darbu, to, ko ari mēs domājam svarīgu esam. Ja
še ir izteiktas domas, ka šī lieta nav veicināta, vai
ir nepietiekoši nostādīta, tad tas neatbilstu īstenībai,
vai ari ir gribēts izcelt savu lietu, dabūt motivus
tam, ka pabalstu sporta organizācijām izsniedz par
pabalsti
galvedomāju, ka
maz. Es
nav
nais. Cik sportam vajadzīgs — var būt vienreizēji
izdevumi, lai iekārtotos; citādi valsts galu galā nevar uzturēt visu to, kas saistīts ar sportu, jo mūsu
līdzekļi ir aprobežoti.
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Beidzot gribu vel vienā lietā piekrist opozicijas runātajam, īpaši Deķenam. Viņš teica, ka budžeta neesot uzņemtas daudzas lietas, kas būtu vajadzīgas. Piemēram veterinārmedicīnas fakultātes
klīnikas vajadzības. Es, kā universitātes revizijas
komisijas loceklis, iepazinos ar šo iestādi. Visa ko^
misija nāca
pie pārliecības, ka iestāde darbojas
labi, ka ta pati sevi uztur, pat pelna klāt. Tāpat,
kas zīmējas uz universitātes šķidra gaisa mašinas
kompresora iegādāšanu — tādas vajadzības universitātei ir, tāpat ari technikumam. Tāpat ir vajadzības ari Rūjienas vidusskolai. Ari par tām ir
runāts. Dēķena kungs, Jūs taču esat budžeta komisija izglītības ministrijas referents budžeta lietas un tas Jus bijāt ari 1927. gadā. Toreiz taču
bija jūsu valdība, un šis vajadzības bija ari toreiz.
K. Dēķens no vietas: «Bija uzņemtas!«) Ari Rūjiena? Daudzas vajadzības ir apmierināmas, un
daudzas tiks apmierinātas, tiklīdz līdzekļi to atļaus. Vajadzību būs arvien daudz. Tikai viena
lieta nav jāaizmirst, Dēķena kungs — ka mūsu
valsts tomēr ļoti daudz jau ir darījusi. Mēs taču
konstatejam, _ka katru gadu trešo daļu mēs izdodam ārkārtējiem izdevumiem, pie tam liela daļa
aiziet skolu budžetam un starp citu mūsu universitātes vajadzībām. Tas, kas desmit gados universitāte veikts, ļr liels darbs, un izdevumi ir bijuši
lieli. Nākama gada, ja apstākļi atļaus, centīsimies
apmierināt visas vajadzības, kas ir tiešām nepieciešamas.

Vēl tikai vienu piezīmi. Runājot par statistiku,
cik uz 1000 iedzīvotājiem iznāk skolēnu, un es gribu
apstrīdēt, ka ta ir raksturīga pazīme, jo ir taču vairāki faktori, kas šo lietu noteic: ne tik daudz tas,
cik pavisam no 1000 iedzīvotājiem skolu apmeklē,
bet cik pavisam ir bērnu. Ja mums būtu izrēķināts, cik no skolas gadu vecuma bērniem skolu apmeklē un cik ne.tad aina būtu citāda. Un tas vēl
nav nekāds pierādījums, ka latviešu skolas nostādītas sliktāki ne kā krievu, vācu, leišu, vai poļu
skolas. Tikai_ tāpēc, ka mums uz 1000 iedzīvotājiem caurmērā iznāk mazāk skolnieku, tā aina ir
tada^. Bet mums jāievēro ari tas, ka dzimstība Kurzeme un Vidzemē ir stipri mazāka, bet Latgalē —
lielāka. Tāpēc ari bērnu skaits tur ir lielāks, un tas
savukārt palielina skolnieku skaitu. Tā tad, kā
jau teicu, tas nav tas raksturīgākais, kas būtu ie-

vērojams.
Man liekas, ka tie iebildumi, ko mēs līdz šim
esam dzirdējuši no opozicijas puses, ir stipri vienpusīgi, ka tos varētu likt zem tās pašas tēzes, tikai
tas vajadzētu papildināt ar citiem novērojumiem
un piedzīvojumiem, un proti ar tiem, kur noteicēji
ir _ nevis tagadējās pozīcijas, bet opozīcijas cilvēki.
Tapec ari izglītības ministrijai un izglītības ministrim ir diezgan maza noteikšana par skolotājiem
un skolām. Viņi nevar skolotājus ne iecelt, ne pārcelt, ne_ ari pēc savas patikas izveidot skolu iekšējo dzīvi. Tas atkarājas stipri no pašas skolas, jo
ta ir autonoma, un ministra rokas ir saistītas. Jāsaka tāpat, kā opozicijas runātājam, ka mums ļoti
grūti uzvelt atbildību izglītības ministrim. Ja viņš
varētu brīvāki rīkoties, tad tas būtu citādi. Tā tas

ir ari ar operas lietu.

Ari to izglītības ministris

nevar nokārtot, iepriekš nesarunājies ar pilsētas
galvu u. t. t., u. t. t. Un tā tā lieta velkas garumā.
(Starpsauciens pa kreisi: «Bet Jozuu varēja atlaist!») Atlaist ir vieglāka lieta nekā pieņemt. Pie
pieņemšanas jādabū attiecīgu personu piekrišana.
Man tikai būtu viens lūgums pie izglītības ministrijas budžeta: pēc iespējas vairāk ministriju pasargāt no tām nelikumībām un nedrošības, kas
draud no atsevišķām pašvaldības iestādēm.
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Lietderības motivu skolas pārņemšanai nav it
Faktiskie iemesli ir šādi: pilsētas valde
Radziņam.
nav piekritusi, ka skola tiktu piekopta radu būšana. Pilsētas dome noraidījusļ arodskolas diE. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Runājot par iekšlietu ministrijas budžetu, dibināti rekcijas priekšlikumu atstāt skola par pasniedzēju
Valmieras
norādīja uz administrācijas spaidiem, provokāciskolas direktora Robežnieka kundzi.
jām un strādnieku organizāciju graušanu. Runājot pilsētas vispārējie noteikumi, kas saistoši visiem
par izglītības ministrijas budžetu, man jānorada, ka darbiniekiem, paredz, ka dienesta nevar sastāvēt
Saeimas budžeta komisijas, pareizāk, Saeimas bupersona, kas ir laulībā vai tuva radniecība ar iestādžeta komisijas koalicijas vairākuma rīcība ir nedes tiešo priekšnieku. Sabiedriskas kartības deļ
piedzīvots skandāls! Gribu pievest konkrētus fakvien nevar pieļaut, ka iestādes atbildīga vadītajā
tus par to (sauciens no vietas: «Tikai pareizus!»), sieva reizē būtu viņam padota ierēdne. Otrkārt,
un tie ir sekojošie — pareizi dibināti uz_ oficialiem pagājušā gada novembra mēnesī, veļot skolotājus,
dokumentiem, par ko jūs varat pārliecināties. —
kā izglītības ministrijas pieņemams kandidāts tika
ieteikts kāds Švedes kungs, radinieks bijušam LaValmieras pilsētas pašvaldība ir noorganizējusi
tvijas bankas direktoram un Valmieras latviešu bieun jau ilgus gadus uztur savu komercskolu. Skolas
drības bijušiem pīlāriem; bet skolas padome, kura
apmeklētāji galvenam kārtām ir mazturīgu vecāku piedalās ari vecāku pārstāvji, paidagogi un valdībērni, kuri nevar sapņot par savu bērnu sūtīšanu bas pārstāvis, šo kandidātu noraidīja. No 15 daaugstskolā, bet kuriem pēc arodskolas nobeigšanas lībniekiem Švedes kungs dabūja tikai 2 balsis, jo
jāstājas tūlīt darbā — valsts_ un pašvaldības _ iestā- pirms 35 gadiem viņš gan ieguvis arodskolas skolodēs un tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu tāja tiesības, beidzis komercinstitutu, bet visus šos
kantoros. Skolas uzturēšanai pilsētas pašvaldība 35 gadus ir nodarbojies ar tirdzniecību vai spekulīdz šim ir izmaksājusi lielas sumas. Šī skola ari lāciju, bet ne ar paidagoģisku darbu. Ta tad vipēc tiem apliecinājumiem, kurus nodeva arodskolu ņam nav nekāda paidagoģiskā stāža. Švedes kanpārstāvis Zubana kungs budžeta komisija, ir nodidatūru noraidīja ari pilsētas dome. Tie ir īstie cēstādīta priekšzīmīgi. Pie skolas, saskaņa ar pilsēloņi, kāpēc nolemts skolu pārņemt valsts rīcība.
tas domes ārkārtējas sēdes lēmumu, nodibinātas
Tālāk tiek ari teikts, ka pilsētas _ dome_ esot vienvairākas Valsts Prezidenta Čakstes_ piemiņas stipusīgi rīkojusēs, caurskatot skolēnu lūgumus deļ
pendijas, kuras tiek izsniegtas trūcīgākiem, uzvedīatsvabināšanas no mācības maksas. Neesot atgākiem un spējīgākiem skolēniem. Par skolas uzsvabināts no mācības maksas kāds Krūzkops. Es
turēšanu ir noslēgts līgums starp Valmieras piljau budžeta komisijā nācu ar dokumentiem, — te
sētu un izglītības ministriju. Nevis kādi vienpusīgi es pie tiem neapstāšos, jo negribu kavēt augsta
noteikumi, bet uz vienošanas pamata abnama dārgo laiku, — un pierādīju, ka viss tas ir
pusīgi saistoši. Raksturīgi, ka šo līgumu 4. detukšas tenkas. (Starpsauciens: «Vai tad Krūzkops
cembrī 1926. gadā ir parakstījis toreizējais un ari
ir galu galā atsvabināts no mācības maksas?»)
tagadējais izglītības ministris Ziemeļa kungs. Zem Līgumā ir paredzēts atsvabināt no 15%—20%, bet
šī līguma stāv Ziemeļa kunga, toreizēja skolu virsatsvabināmo procents pārsniedz šo normu un iztaisa
valdes direktora Reiņa Liepiņa un arodskolu direkapmēram 37%, tāpēc ka skolēnu nabadzība ir liela.
Šī līguma 13. pants notora Zubana paraksti.
Vispirms lūgumi tiek skatīti cauri skolu padome,
saka, ka ja turpmākos gados pilsētas valde atteikun pilsētas dome apstiprina skolas padomes atzitos no skolas uzturēšanas un apgādāšanas, tad skonumus. Ir gan instrukcija, kas paredz, ka kritušo
la ar visiem mācības līdzekļiemun inventāru parpiederīgie, ja tie ir centīgi un sekmīgi, jāatsvabina,
iet izglītības ministrijas īpašumā bez sevišķas atbet ne palaidņi, ja ari viņi ir kritušo piederīgie. Cenlīdzības.
tību un uzvedību pilsētas dome nevar zināt, parto
atsauksme jādod skolas padomei. Ne tikai KrūzLīgumu var uzteikt līgumā noteiktā kārtībā un kops, bet ari kāds skolnieks Krastiņš no Liepas
laikā iepriekš par to paziņojot. Pilsētas valdei no pagasta ir krituša karavīra bērns, kuram pēc inizglītības ministrijas vai arodskolu direkcijas nav strukcijas tiesība tikt atsvabinātam, bet tā ka viņš
pieteikti nekādi iebildumi vai pretenzijas, jo pilsēnav pietiekoši centīgs un sekmīgs, skolas padome
tas pašvaldība kārtīgi ir izpildījusi visus pienākumus, ieteic viņam mazturības dēļ atlaist tikai 20 latus.
kurus viņa ar līgumu uzņēmusies. Tapec rodas
jautājums, kā varēja pacelties budžeta komisijļa
Kā jau teicu, te izpaužas tikai varas demonstrējautājums, kā budžeta komisija varēja pieņemt lēšana,
kas, Bļodnieka kungs, Jūsu prestižu stiprināt
mumu pārņemt Valmieras pilsētas komercskolu
nevar.
Ja gribēja skolu pārņemt, tad izglītības minivalsts rīcībā. No izglītības ministrijas vai arodstrijai
pieklāijīgā
kārtā vajadzēja griezties pie skoskolu direkcijas tāds priekšlikums nav iesniegts.
las
uzturētājas
ar
ierosinājumu revidēt pastāvošos
To ir iesniedzis izglītības ministra partijas liders
līgumus.
Tādos
apstākļos
nebūtu nekas pretim skolu
kungs.
deputāts Bļodnieka
Cēlonis un priekšvēsture šim ierosinājumam ir 'stipri neglīta. Tā nodot izglītības ministrijas pārzināšanā un uzturēšanā.
1924.gadā bija tāds stāvoklis, ka pilsētas pašvaldība
lielā mērā ir jau blamējusi Bļodnieka kungu un ari
atteicās
skolu uzturēt. Izglītības ministrija pateica,
vairākumu.
Cēlonis
budžeta komisijas koalicijas
šādam ierosinājumam ir tas, ka Bļodnieka kungs ka viņa nevēlas šo skolu pārņemt savā pārzināšanā
ir izlielījies viņa partijas ļaudīm, ka paradīšot, cik un uzturēšanā, un skola nonāca likvidācijas stāvoklī.
Tad sapulcējās skolas padome unjnolēma lūgt pilsēliels iespaids viņam ir koalīcijā, cik šī koalīcija ir
tas pašvaldību uzturēt šo skolu tālāk. Ievērojot šo
stipra un ko tā spēj. Tagad, kungi, mēs tļešāmrelūgumu,
pilsēta stājās sakaros ar izglītības minidzam, cik šī koalīcija ir stipra un ko tā spēj. _ Viņa,
līgumu par skolas uzturēšanu, kas
striju,
noslēdza
nerēķinoties ne ar kādām tiesiskām normām un
līgumiem, ne ar privātīpašuma tiesībām, nolemj paredz savstarpējas saistības». Budžeta komisijas
vairākums savā varas skurbulī...(Troksnis ;K.Beldavs
pārņemt pilsētas īpašumu valsts rīcībā. Sapa
vai
tas
izdosies!
(Starpsaucieni
labi.)
no
vietas: «Uinļ kāpēc aiztrenca Līvena kungu?»)
kait, kungi,
Es runāju par konkrētu lietu. (Starpsaucieni pa Tāpēc, ka Līvena kungs kultivēja Valmierā nacionālo
labi.) Es Kuldīgas apstākļus nepārzinu un par tiem huligānismu. (Starpsaucieni un troksnis.) Toreizējie
nevaru atbildēt. Es varu prasīt, lai jūs to saprastu. Līvena kunga kultivētie nacionālie huligāni jauca
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

nekādu.
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strādnieku sapulces, piekāva strādnieku sportistus
(Starpsaucieni; troksnis), bet kad nogāja tik tālu,
ka šie nacionālie kaušļi neapmierinājās ar strādnieku
piekaušanu vien, bet ķērās ari pie pilsoņu malkiem,
tad stāvoklis grozījās. Līvena politikas rezultāts
bija tas, ka tika nošauts un aplaupīts tirgotājs Pētersons. Kamēr šie huligāni neķērās klāt pilsonībai,
tikmēr bija labi, bet kad sāka ķerties Māt jūsu makiem, kad nošāva Petersonu, tad visa sabiedrība nostājās mūsu pusē, un Līvenam bija jāiet. (Ķ. Beldavs no vietas: «Es neatzīstu, ka viņš bija bīstams;
tā bija varas demonstrācija!») Nē, tā bija Valmieras
sabiedrības griba! (K. Beldavs no vietas: «Nē, tā
bija toreizējās varas griba!»)

Tālāk pilsētas pašvaldības uzskats ir sekojoišais: ja izglītības ministrija, vai Saeimas budžeta komisijas varākums vēlētos šo skolu pārņemt valsts
rīcībā, tad pilsēta būtu gatava šo skolu, kā telpas,
tā inventāru un mācības līdzekļus nodot, bet ar
noteikumu ka skola tiek uzturēta Valmierā. Lai
nenotiktu, memēram, tā, ka šo-^ad pilsēta nodod
vērtības par apmēram 60.000 latiem, bet jau nākoša
gadā rodas kāds cits, Bļodnieka kunra pēcnācējs,
piemēram Dzeņa kunsrs. 'kas ir diezgan aktīvs budžeta komisijā, un ierosina Valmieras pilsētas komercskolas pārcelšanu uz Rēzekni vai citur. Valmieras pilsētas pašvaldībai uzticības nav, 'o no tagadējās koalicijas var sagaidīt visu ko. —

Latvijas pilsētu savienības gadskārtējais kongress, ievēlēts uz proporcionalitātes pamatiem, kura
reprezentēta pilsonība lielā vairākuma, neiedziļinoties apstākļos, kas Saeimas budžeta komisiju spiež
lemt, par Valmieras pilsētas komercskolas pārņemšanu valsts rīcībā, neprasot skolas uzturētajās, nedz
skolas padomes atsauksmes, atzina, ka tas veids
vien jau ir v a r m ā c ī b a s a k t s. Pilsētu kongress
šo komisijas pārsteidzīgo un ar tiesisku kārtību nesaskanošo lēmumu asi ir nosodījis. Es piekrītu kongresa kvalificējumam, ka tas ir ar tiesiskam normām
nesaskanošs varmācības akts, betjKaiJUs varētu
mazliet ar godu atkāpties no šī neenta stāvokļa, kāda
jūs esat nokļuvuši, tad es iesnies-šu vienu priekšlikumu. Izglītības ministrija, atzīstot, ka tomēr neizdosies atņemt pilsētai skolu, projektē ierīkot Valmieras vidusskola, bijušās semināra telpas, arodskolas skolniekiem vakara kursus. Priekšpusdiena
darbosies reālskola un ģimnāzija, bet vakaros tanīs
pašās telpās — arodskola. Ari pilsēta turpinās turēt
savu jau noorganizēto komercskolu. (Starpsaucieni.)
prasa.
Atvainojiet, Valmieras pašvaldības cieņa to ot
Jūs gribat niespiest Valmieras pašvaldību^od skolu, draudof ar atņemšanu. Neviemts pilsētas domes
lēmums nav pieņemts ne zem kādiem draudiem, un
ari turpmāk tas nenotiks. Ja izglītības ministrija
pilsētai teiks, ka Saeima nolēmusi, ka skola jānodod
valstij, tad pašvaldība nebūs runājama. (Starpsaucieni.) Sabiedrība? Tā bus pašvaldības puse, jo
viņa cīnās par savam tiesībām. (Starpsaucieni.) Lai
nenotiktu tā. ka tiek traucēta Valmieras pilsētas komercskola un blakus tai dibināti kādi valdības uzturēti kursi, es iesniedzu sekojošu priekšlikumu^ «Saeima nolemj: uzdot valdībai nemēģināt pārņemt
Valmieras pilsētas komercskolu _ spaidu kārta, belt
ievadīt sarunas ar Valmieras pilsētas pašvaldību par
šīs skolas pārņemšanu izglītības ministrijas pārzināšanā un uzturēšanā.» Ja valdība dotu solījumu šo
skolu tuvākos gados nelikvidēt, tad Valmieras pilsētas pašvaldība pie zināmiem' noteikumiem atdotu savu komercskolu ar visu

inventāru bez atlīdzības.
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Bet kamēr pastāv speķa šis komisijas lēmums, pašvaldība šo varmācību nepieļaus izvest.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Jankum.

Vārds deputātam

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Ja iet runa par reakciju izglītības politikā, tad, protams, nevar paiet garām augstskolai, tam fašistiskajam _aram un tai viduslaiku kārtībai, kas tur valda.
Te sociāldemokrātu frakcija nāca ar augstskolas
reakcijas kritiku, bet jāsaka, ka, ievērojot visu sociāldemokrātiskās frakcijas oportunismu, mēs tomēr
sagaidījām principiālāku kritiku. Eliasa kunga kritika bija ļoti pavirša un kritizēja galvenā kārtā dažas atsevišķas personas. Eliasa kungs apstājās pie
atsevišķām personām, atstāstīja dažas anekdotes,
bet mēs neredzējām tur principiāla mugurkaula. Varētu teikt, ka Eliasa kungs aiz kokiem neredzēja paša meža. Kāds tad bija Eliasa kunga galvenais pārmetums? Ko viņš gribēja panākt? Viņa galvenais
pārmetums bija tas, ka nav uzņemts par docentu
augstskolā Teodors Celms. Teodors ce ļms nav
strādniecībai nekāds zinātnisks spēks, tas ir pilsonisks metafiziķis; uln ja visu sociāldemokrātu principiālais viedoklis pastāv iekš tam, lai kāds klerikāls
profesors tiktu atvietots ar metafiziķi, tad sociāldemokrātu kungi strādniecības viedokli šinī jautājumā neizteic. Ja šis Teodors Celms ir bijis kādreiz
tautas augstskolas lektors, tad tas ir bijis pārpratums- Strādniecība tautas augstskolā ne vienreiz
vien ir cīnījusies par to, lai šādusmetafizikas doktorus no tautas augstskolas izmestu laukā. Viņu īsta
vieta ir taisni augstskola, un tas ir bijis ari pārpratums no pilsonības puses, ka viņi Teodoru Celmu no
sākuma nav ievēlējusi augstskolā. Tagad viņa šo
kļūdu ir jau izlabojusi.
Man vēl jāsaka, ka šķiru politiku augstskolā sociāldemokrātu kungi ir visu laiku stutējuši- Sociāldemokrāti ir bijuši dažādās valdībā.s,_ un koalīciju
kombinācijās, gan slepenās, gan atklātas, bet augstskolas dzīvē nekas nav grozījies. Sākuma sociāldemokrātu kungi paši mēģināja «šturmēt» katedras,
mēģināja iegūt docentu vietas, bet kad viņi cieta
galīgu fiasko, tad apmierinājās ar to, ka viens otrs
viņu protežēts pilso-nis-docentiņš, zinatnieciņš, filosofiņš tika augstskolā ievēlēts par docentu, Tā tad
tā ir tikai ciņa ap atsevišķām vietām un personām.
Tālāk aizrādīja vēl uz represijām, kādas lieto
augstskolā. Eoti savādi, ka sociāldemokrātu kungi
šeit klāsta priekšā piemēru par studentu Brikšķi,
sūdzas par to, ka Brikšķis uz pusgadu izslēgts no
augstskolas. Sociāldemokrāti aizmirst, ka viņi_ rīkojas gluži tāpat. Ja viņu organizācijās politiskā pārvalde arestē kādu biedri vai ari veselu grupu, tad
pirmais darbs ir — izslēgt, šos cilvēkus uni pat veselas grupas no organizācijas. Tādu gadījumu SSS
organizācijā ir ārkārtīgi daudz. Ļoti spilgts piemērs
ir noticis Valmierā, kur politiskā pārvalde arestējusi
kādu Petersonu un dažus citus; un tūlīt pēc tam SSS
galvenā valde ar Bruno Kalniņu priekšgalā ir devusi rīkojumu izslēgt šos biedrus no organizācijas.
Sociāldemokrāti nāk un aizrāda uz reakcijas perēkļiem augstskolā. Kungi, paskiataities jūs paši uz
reakcijas perēkļiem jūsu SSS un citās jūsu organizācijās- Galu galā vairāk par represijām^ jums mav
nekā ko teikt. Vienīgais, uz ko jūs aizrādāt, ir Brikšķa gadījums. Biet kad jau no 1922. gada izslēdz
no augstskolas darba studentus, veselām; grupām,
un izslēdz pat bez studientu jeb tā saucamās «raganu
tiesas», vienkārši administratīvā kārtā, tad jums ir
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mutes ciet, tad jus par to nerunājat un neprotestējat
pret to.
Strādniecībai pret augstskolu ir tādas attiecības, 'ka augstskola ar savu ideoloģiju un visu
savu darbību viscaur ir naidīga viņai. Viss
pasniedz,
vairums
zinātņu, ko tur
lekcijas
ko tur lasa, no strādniecības viedokļa nav nekādas zinātniskas patiesības, nav patiesības, kam
būtu zinātniska autoritāte. — Visas tās — teoloģiskās, tiesību zinātņu, ekonomiskās un vēl citas
mācības un viņās valdošās idejas, runājot Marksa
vārdiem, ir tikai valdošās šķiras, buržuāzijas idejas,
kas ir naidīgas strādniecībai, kas strādniecībai nav
pieņemamas. Ja augstskolā ari strādniekiem ir iespējams gūt kādas techniskas zināšanas, tad darba
ļaužu, darba zemnieku bērnu tur ir ļoti maz. Darba
ļaužu bērni ļoti rieti var nonākt līdz augstskolai, jo
ir ierīkots vesels filtrs, kas aiztur darba jauniešu un
darba ļaužu bērnu ieplūšanu augstskolā. Lai tiktu
līdz augstskolai, ir vajadzīgi līdzekļi un liela enerģija. Tādēļ mūsu augstskolādarba: ļaužu pārstāvju
ir loti maz. Bet ari tos pašus, kas augstskolā nonāk, valdošā šķira ar savu ideoloģiju mēģina atmācīt nost no strādnieku šķiras un piemācīt klāt
valdošai šķirai. Tos, kas nepadodas šiem buržuāzijas nollūkiem, visādi vajā un izslēdz. (K.^ Baloža
starpsauciens.) Ari ekonomistu ir ļoti daudz tādu.
(K. Balodisno vietas: «Jūs absolūti nekā nesaprotat tautsaimniecībā!») Es teicu, ka techniskas disciplīnās strādnieki zināšanas var augsitskolā iegūt,
bet tieši Baloža kunga ekonomijā darba jaunietis
neko nevar mācīties.
Mūsu augstskolas uzdevums ir sagatavot burProtams,
organizatorus
un vadītājus
strādnieku pārstāvji tādi nevar būt: Tāpēc pret
darba studentiem, kās nokļūst augstskola, izlieto
spaidus, teroru; ja citādi viņus nevar izterorizēt,
tad pret viņiem lieto administratīvus spaidus un
izslēdz viņus no universitātes. Tā Universitāte pārvēršas no buržuāzijas garīgās reakcijas cietokšņa
par īsti politiskas reakcijas iestād 1. Es varu nosaukt
veselu rindu studentu vārdus, kas izslēgti no augstskolas. Tādi ir 1923. gadā izslēgtie Vincis. Celtmanis, Priede, pie kam par izslēgšanas iemesliem
bijušas tikai aģentūras ziņas; viņi apvainoti komunismā, piederībā pie nelegālām organizācijām. Vēlāk Celtmani un Priedi buržuāzijas tiesa ir attaisnojusi,bet no universitātes viņi ir izslēgti uz mūžīgiem
'laikiem. Tā tad zināmā mērā ir izpostīta viņu dzīve
u. t. t. Te mēs redzam, kāda ir tā juridiskā objektivitāte un taisnība. Tālāk ir vesela rinda dažādu
gadījumu, kur ari studenti izslēgti; itā Veismanis,
Dančauska un vesela rinda citu. Pagājušā gadā
izslēgts Magarčakls un- vesela rinda izslēgšanu ir
notikusi pēdējā laikā — Rozenbachs, Blumifelde,
Henkins u. c. Izslēgšanas ir bijušas dažādas. Daļa
izslēgta administratīvā kārtā, bet daļa ir tikusi tiesāta, tā sauktā, studentu tiesā.

žuāzijai

Par šo studentu tiesu būtu jārunā. Tas ir patiesi loti brīnišķīgs institūts. Šai studentu tiesai
nav absolūti nekāda juridiska pamata, nekādu principu, nekādas vadošas linijas, pie kuras viņaibūtu
jāturas. Viss notiek, tā sakot mājas kārtībā. Jātiesā
ir revolucionārā strādniecība. Ari pēdējos mēnešos
norisinājās studentu tiesā, šāda, runājot Mendera izdevīgiem vārdiem, īsta raganu tiesa. Tur tika tiesāti darba studenti par ito, ka vēlēšanu laikā ticis
izlaists kāds uzsaukums. Šo uzsaukumu nebija parakstījusi darba studentu biedrības valde, bet to
bija parakstījusi apvienotā darba studentība. Ilgi
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nācās pierādīt, ka parakstītāju grupa nav tas pats,
kas organizācija, studentu biedrība, kura reģistrēta
apgabaltiesā un augstskolā. Nostāsti par šo «raganu
tiesas» procedūru ir brīnišķīgi. Apsūdzētos sauc
tiesas priekšā, iepriekš viņiem neceļot priekšā apsūdzības) rakstu, noteiktus apsūdzības punktus, lai
varētu sagatavoties aizstāvēties, uzdot lieciniekus
vai tamlīdzīgi. Tur nepastāv pat tāda kārtība, kāda ir parastās tiesās. Kad daži apsūdzētie pajautājuši pie tiesas darbvedes, kas viņiem inkriminēts,
tad dabūjuši atbildi: «Es nezinu, es nedrīkstu
Jums sacīt, kādi ir Jūsu apvainojumi, jo tas nav atļauts.» Tikai ar lielām mokām, saziņā ar tiesas
priekšsēdētāju, izdevies panākt to, ka dabūjuši zināt, ka darba studenti ir anvainoti par uzsaukuma
izdošanu- Pati tiesāšanas kārtība bijusi ļoti savāda.
Tā nav atgādinājusi tiesu, bet drīzāk izmeklēšanu
politiskā pārvaldē, kur lietoti diezgan savādi paņēmieni ; piemēram teikts: «Nu ko, atzīstaities, atzīstaties, ko Jūs liedzaties,» u. t. t. Tādus pat nopratināšanas paņēmienus mēs sastopam politiskās
pārvaldes nopratināšanā, nevis tiesā. Šī pati iestāde, augstskolas tiesa notiesāja studentu Henkiinu par
to, ka viņš bija parakstījis uzsaukumu, kurā kriti-

zēta studeintu padome, korporeļi, tas vairākums,
klās ir augstskolas padomē; par to viņš izslēgts no
augstskolas uz mūžīgiem laikiem. Tas ir spilgts
politiskās izrēķināšanās akts. Tādi akti atkārtojas
vairākas reizes ar studentiem, kuri nonākuši konfliktā ar tiesu, un kurus tāpēc izslēdz aizmuguriski.
Augstskola ir nogājusi pat tik tālu, ka viņa salasās
dažādas ziņas pa avīzēm, informējas pie attiecīgiem
izmeklēšanas tiesnešiem un visādi meklē, vai tikai
nebūtu iemesla kādu izslēgt. Tādi gadījumi daudzkārt ir nākuši priekšā. No tā varam slēgt, ka Latvijas augsitskolā, kaut gan Latvija skaitās demokrātiska republika, tāpat ari augstskola ar viņas iekārtu, tomēr valda tas pats cariskās žandarmērijas
gars. Grupām izslēdz revolucionāros studentus,
blakus policijas represijām, kuras tiek lietotas ārpus
augstskolas.

Šinī studentu tiesā, tāpat kā visā augstskolas
iekšējās dzīves noteikšanā, reakcionārie mācības
spēki iet roku rokā ar korponelisko vairākumu, ar
mantīgo šķiru pārstāvjiem universitātē. Varētu pastāstīt veselu feļetonu par tām' koruptivām panamām, kādas ir studentu padomē. Es domāju, ka
šis jautājums ir ievērības cienīgs, kla par to ir jārunā ari Saeimā. (Starpsauciens.) Kā tad nav?
Tas ir sakarā ar vispārējo kultūras politiku un
augstskolu. Par budžeta skaitļiem jūs paši ari ļoti
maz runājāt, bet gaini par vispārīgo izglītības politiku, kas ar to stāv ciešā sakarā. Augstskolā, piemēram, ir itāds stāvoklis, ka tur studenti spiesti
maksāt obligatoriskas nodevas 4 latu apmērā, no
kuriem sastādās gadā tūkstošiem latu, kas nonāk
pilnīgā studentu padomies bezkonltrales rīcībā. Studentu padome paņem šos latus, kas tiek ievākti ari
no trūcīgiem studentiem, kuri sltrādā dažādās iestādēs, pelnīdami sev maizi un daudzkārt nevarēdami
samaksāt lekciju naudas; no tiem ari ievāc šos grašus un izdod reprezentacijām ulm dažādiem nevajadzīgiem izdevumiem!. Piemēram 2500 latu aiziet
mūzikas atalgošanai five o'alock'os- Šo naudu atrauj tiem nabadzīgiem studentiem, kuriem 4 lati biefei
vien ir pusdienas jautājums. Tad — konferencēm
un rautiem — 5500 latu. Tā tad valdošie augšgali
— korporeļi, kas sēž studentu padomē, par tieprezentēšanos izdod veselus 5500 latus. Tāpat pārējās
sumas aiziet dažādu prezidiju locekļu atalgošanai,
biroju vadītāju atalgošanai, kas galu galā iztaisa
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milzu sumas. Piemēram pastāv kāda revizijas komisija, pie kam Itādu revizijas komisiju ir daudz.
Virtuves revidēšalnai ir speciālas sumas. Tai paredzēti 1200 lati. Es domāju, ka virtuves saimniecība nav tik liela, lai par tās revidēšanu izdotu tik
lielu sumu. Skaidrs ir, ka tā aiziet valdošās korporāciju kliķes kabatās. Studentu padome ar saviem
nodokļiem' līdzinās vampīriem,, kas izsūc nemantīgo

darba studentību. Kādā veidā studentu padome
saimnieko, pietiek, ja palasāmies šīs kbrporeliskās

revizijas, komisijas ziņojumu izrakstus. No tiem
var spriest, ka studentu padome un viņas virtuves
komisija ir spekulatīvas organizācijas, kas uz studentu nabadzības un, varētu .teikt, veselības rēķina
spekulē, paceļot ēdienu cenas un tanī pašā laikā
pazeminot ēdienu kvalitāti, no kā rodas lieli atlikumi, ko var izdot reprezentācijai. Pilnīgi dibināti
pret šo koruptivo vairākumu universitātē valda dibināts sašutums. Kad nāk studentu padomes vēlēšanas, tad korporeļi, lai glābtos mo kritikas, lieto
tos pašus paņēmienus, ko lietoja agrāk buržujiskās
valdības, t. i. strīpo tos sarakstus, kas nepatīk, strīpo aiz formāliem iemesliem.
Tāpat kā agrākās
buržuāzijas valdības Saeimas vēlēšanās- strīpoja
kreisās strādniecības sarakstus, tāpat tas jaka darīts ari studentu padomes pagājušā gada velēšanas,
lai atkratītos no kritikas, lai atklātība nezinātu par
šīm lietām.

Tāda ir mūsu augstskolas valdošā grupa. No
vienas puses — reakcionārie mācības spēki, no
otras puses — koruptivais korporeliskais vairākums ar saviem barvežiem priekšgalā.. Tie ir
augstskolas iekšējās dzīves noteicēji. Mūsu augstskola norobežota it kā ar kādu_ valni no pārejas
pasaules — viņa ir autonoma. Tāpēc ari_ demokrātiskās paliekas, kas vēl uzglabājušās mūsu valstī,
tur neiesūcas. Neviena progresīvāka doma, ne stradva nevar iekļūt universitātē. Katrs krasāks sabiedrības uzskats, katra marksistiska doma no turienes tiek izdzīta. Tagad universitāte ir pārvērtusies
par buržuāzijas cietoksni, kur tā gatavo savus aģitatorus.
Strādniecībai ir savas prasības universitātei.
Pirmkārt augstskola jādemokratizē un jānoārda tas
Kinas mūris, kas šķir augstskolu no pārējās sabiedrības; tur jāpielaiž ari citas sabiedriskas strāvas
ar strādniecisku ideoloģiju un uzskatiem. Otrkārt
augstskolas studentiem jānodrošina uzskatu un pārliecības brīvība, ne tikai fašistiskiem studentiem,
ne tikai tiem, kas domā buržuāzijai vēlamā virziena.
Būtu izdzenami no augstskolas ari tie mācības speķi, kas izturas brutāli pret studentiem, kas nestāv savu uzdevumu augstumos. Tādu piemēru ir ļoti daudz,
ka docenti, sevišķi, ja viņi ir fakultatu dekāni,
izturas pret studentiem ārkārtīgi brutāli. Par šādiem kungiem patiesi jāsaka, ka viņi savas dekānu
vietās ir nonākuši drīzāk aiz pārpratuma un ka viņu
īstā vieta būtu bijusi policijas iecirknī. Bieži no
šādiem dekāniem nākas ciest ari pilsoniskiem studentiem, un ja mēs noklausītos visus tos stadentus,
kas šinī ziņā cietuši, tad mums nāktos dzirdēt daudz
nopietnākas lietas nekā tās, par kūrām te runāja
Eliasa kungs.
Nerunājot nemaz par to garu, kāds valda_ mūsu
mūsu iglītības augstāka iestāde, ari
augstskolas līmenis stāv stipri zieim vidēju Vakareiropas augstskolu līmeņa. Es nestāstīšu šeit anekdotes,
bet atstāstīšu vienu raksturīgu gadījumu. Kad es biju
vēl pirmā kursā, gada beigas visi šī kursa studenti
bija izbrīnējušies, ka lektors, kās lasīja mums lek-
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cijas par kādu no tiesību disciplīnām, bij'a savas lekcijas, kā vēlāk izrādījās, vārdu pa vārdam nošpikojis
no kāda krievu autora grāmatas. Ta tad viņš nebija papūlējies apskatīt šo jautājumu vispusīļgaki,
bet gluži vienkārši nošpikojis no vienas grāmatas.
Šis kungs ieņēma vairākas vietas, tādēļ ari viņam
nebija laika daudz nodoties savam augstskolas
darbam.
Būtu maldīgi domāt, ka prasības par demokratizāciju, par brīvāka gara ieviešanu augstskola varētu realizēt kāda buržujiska valdība. Mes esam
piedzīvojuši dažādas valdības, tiklab 'laba sparma,
kā kreisā spārna un centra valdības, beit augstskola
viss ir palicis pa vecam. Vienīga cerība darba ļaudīm uz to, ka no augstskolas tiks izmests ara reakcionārais gars un fašistiskā ideoloģija, var but uz
strādnieku un zemnieku valdību, kas šinīs fašistiskās reakcijas perēkļos izdarīs pamatīgu tīrīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Opvncanam.
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku uln, strādnieku partija): Augstais nams! Nenoliedzams ir tas, ka mušu izglītības resora un izglītības iestādēs ir manāma stipra roka, kas veicina
vienas Latvijas iedzīvotāju šķiras politiku, veicina
viena politiska nogrupējuma tendenci audzināt mukaidi
šu jaunatni tādā garā, izaudzināt tādus pilsoņus,
valspārna
laba
vajadzīgi labā spārna ideologiem,
izaudzināti
tādi
dībai. Ar vārdu sakot, tur tiek
viņas
šķiru
un
bagātnieku
aizstāvētu
kas
cilvēki,
ideologus šeit Saeimā un ari ārpus augstanama.
To mēs varam novērot uz katra soļa, un tapec man
šķiet, ka (tiešām nebūtu vietas tuvāki, sīkāki un
ilgāki pakavēties pie šīm tendencem._ Par to šeit
runāja jau vairāki runātāji, un tie norādījumi, kurus
viņi šeit izteica, ir neapšaubāmi. Man būtu jāsaka
demoratikai viens, proti, ka šāda šo kungu rīcība _
varam
mes
lizē mūsu skolas. Gandrīz katrā skola

novērot tādu parādību, ka skolēnus, pat _ skolotājus,
kuri nav patīkami šai valdībai, no skolām izstumj.
skoloNesen Rēzeknes skolotāju institūta strādāja
cilvēks
apdāvināts
tājs kurš bija progresīvs un ļoti
— Skrodera kungs. Šis cilvēks nepatika toreizējam
izglītības ministrim Tenteļa kungam, un tapec pēdējais to izstūma laukā no skolas. Jāsaka, ka skolēni
Rēzeknē un visa sabiedrība pazina Skroderi ka censpārnam
tīgu, godīgu un labu paidagogu. Labajam
proSkiroders nepatika tāpēc, ka viņa skolavaldījia
viņa
skoizaudzinātu
gresīvs gars Viņu aizdzina, lai
vai
mitinos,
uzstātos
kuri
lai
lā savus cilvēkus,
virzienu,
politisko
atbalstītu
tādu
kas
organizācijās,
īpaši mušu
kāds vajadzīgs labā spārna partijām, it
Mes
baznīcāmari
citām
katoļu baznīcai, varbūt,
izstumj
cilvēkus
apdāvinātus
kulturelus,
redzam, ka
par Skono skolotāju amatiem,', nemaz nerunājot
lēniem.
avīzēm mes
Kas attiecas uz skolēniem, tad no
gada
no skolām
gadu
no
dietnas.
zinām, ka dienu no
gada.
mācības
izstumj skolēnus, it sevišķi pedeja
kas
audzēkņus,
Rēzielknes skolotāki institūtā izstumj
nostāties
varētu
drīz
kad
viņi
mācās pēdējo gadu,
uz savām kājām, pelnīt maizi sev un saviem trūcīgiem vecākiem. Šinī laikā viņus izstumj _no skolasdivus
Pagāoušā gadā noRēzeknes institūta izslēdza
pēdējas
klases
izšogad
no
pēdēiā kursa audzēkņus,
slēgti 9 vai 10 skolnieki. Tur, _ bez šaupam. ir vainīgs Miglinieks, kas ir denuncējis šņs skolēnus, uz
kura denunciāciju pamata viņus izslēdza.
Bet tādas lietas notiek ne tikai Rēzeknes institūtā.

Arf Malnavas lauksaimniecības skola netiek
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•tādas lietas. Rēzeknes institūtā, varētu teikt, darbojās Skroders, kas bija ieaudzinājis skolēniem it kā
kreisu virzienu, izaudzinājis itādus skolēnus, kas
lasa Tolstoju un vēl citus rakstniekus, kas visā pasaulē pazīstami un kuru darbus ir atļauts lasīt.
Šiem kungiem tādi skolēni ir nepatīkami, tie ir jāvajā
un jāizslēdz no skolas. Malnavas skolā nedarbojas
Skroders, bet gan kādi citi labā spārna kungi; tur
strādā savā ziņā īsta žandarmērija. Viņš ir spīdzinājis skolēnus; vairāki skolnieki Malnavas lauksaimniecības skolā ir sisti. To zin visa sabiedrība.
Tanī pašā laikā vairāki skolnieki ir arestēti, izslēgti
no skolas u. t. t. Mēs redzam, ka ar politiskiem un
citādiem paņēmieniem šie vīri veicina labā spārna
politiku; tādus cilvēkus, kas nav viņiem pa prātam,
kas ir it kā patstāvīgi pilsoņi, viņi mēģina pārvērst
par vergiem, kalpiem, padevīgiem klausītājiem labā
spārna bagātām šķirām. Šī tendence ir daudzkārt
pierādīta. Augstajam (namam tas būtu stiprā mērā
jāievēro. Bet, man liekas, kamēr nastāv šī valdība,
mums ir maz cerību kaut ko panākt.

Tālāk, jāsaka, ir bijuši ari citi gadījumi, kas
to spilgti raksturo. Tā Daugavpilī ir kāds garīdznieks Vizulis, kurš vienam skolniekam — es neminēšu šeit uzvārdu — ir ielicis par uzvešanos 3 tikai
tāpēc, ka viņš nav pratis pātarus. Es saprastu, ka
viņam par to vajadzīgs reliģijas zinātnē likt 3, bet
kāpēc vajadzēja uzskatīt, ka viņa uzvešanās ir ļoti
slikta un par to likt 3. Vārdu sakot, ir atļauti dažādi līdzekļi, ir atļauts viss. lai tikai varētu skolās
terorizēt brīvo domu, terorizēt audzēkņus,, kuri
grib izauet daudz maz brīvā garā; viņus grib izaudzināt tāda garā, kāds patīk labā spārna cilvēkiem.

Man jāsaka, ka mūsu laiki, īpaši Latgalē, ir tie
paši vidus laiki. Audzināšana ir gluži tāda pat, kāda
bija mūsu pazīstamā progresīvā zinātnieka Džordano Bruno laikā, kuru, kā visiem zināms, sadedzināja uz sārta. Toreiz skolās nodarbojās visvairāk ar solastiķu, sofismu u. t. t. un tur bērniem nelāva brīvi attīstīties un izpausties brīvai domai.
Skolotāji, kuri gribēja audzināt un mācīt bērnus
īstai empīriskai zinātnei un audzināt skolniekus
brīvā garā, tika izstumti, sadedzināti u. t. t. Pie
mums tagad, paldies Dievam, tā dedzināšana ir pagājusi garām, bet tagad skolnieki tiek izslēgti no
skolas, tiek izmesti uz ielas un izdzīti, kur tie pāratkritumiem un noziedzvēršas par sabiedrības
niekiem.
Kultūras fonds veicina vienu nozari — ārpusskolas izglītību. Tomēr jāaizrāda, ka uz Latgali
līdzekļi nonāk ļoti šauros apmēros. Varbūt tas ir
tāpēc, ka Latgalē nav tik daudz dažādu kultūras
iestāžu, nav iespējams lielākas sumas sadabūt, bet
tās pašas mazās sumas, kādas Latgale saņem,
pa lielākai daļai nonāk atkal tai pašai šķirai, tiem
pašiem garīgo konfesiju piekritējiem, dažādiem ērģelniekiem u. t. t., kuri organizē pie baznīcām dažādus pulciņus. Turpretim organizacijāmj kuras ir
daudz maz progresīvākas, nekādus pabalstus neizsniedz, neatļauj izkopt šīm organizācijām savu darbību- Tanī paļ, laikā kāds žurnāls «Ziedonis» dabu
diezgan lielas sumas. (Starpsaucieni.) Jūs gribat,
lai es tās sumas nosaucu. Reiz tas ir dabūjis 50.000
rubļus, vairākas reizes ir izsniegts pa 25.000 rubļu.
(Starpsaucieni.) Cik pavisam izsniegts, to saskaitīt
ir jūsu grāmatvedības darīšana, bet svarīgs ir tas
fakts, ka jūsu organizācijas atbalsta, ja iznāk kāds
progresīvāks žurnāls, tad šādi pabalsti netiek izsniegti. Jūsu žurnāliem gāni tādi izsniegti, un jums
iespējams sasniegt labāku materiālo stāvokli, jo aiz
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jums stāv bagātas Organizācijas. Jums valsts izsniedz lielākas sumas nekā kādam progresīvam žurnālam. Tāpēc ari jūsu žurnālos nav nekādu progresīvāku lietu, ir tikai tas pats vecais, kas jau sen
agrāki dzirdēts, ir visādi nostāsti un pierādījumi par
Dieva esamību u. t. t. Nav nekā tāda, kas varētu
atsvaigot sabiedrības domu. Tas jums nav vajadzīgs.
Tālāk jāsaka, ka no tām sumām, kuras izsniedz
studentiem, piemēram tanī laikā, kad studentiem
izsniedza 200.000 rubļu, no tiem 150.000 rubļus dabūja kādi 3 garīdznieki — Broks, Strods un vēl
viens, kuri aizbrauca uz ārzemēm studēt. Nezinu,
ko viņi brauca tur studēt, vai tās pašas sastingušās zinātnes, vai ko citu; nezinu, kā viņi tās sastingušās zinātnes var iestudēt. Tanī pat laikā nav neviena studenta latgalieša, kas nodarbotos ar pozitīvām zinātnēm, kas nodarbotos ar reālām, techniskām zinātnēm, neviens tāds students netiek sūtīts
uz ārzemēm. Tanī pat laikā mēs redzam, ka daždažādas citas organizācijas pārējā Latvijļas daļā
sūta vairākus studentus uz ārzemēm. Mēs turpretim neesam izraudzījuši un negribam izraudzīties
kādu studentu latgalieti, lai to nosūtītu uz ārzemēm.
Tagad lasām laikrakstos, ka Strodam, kas jau 4—5
gadus atrodas ārzemēs, atkal piešķirtas sumas ārzemju ceļojumam. Bet īstie kultūras nesēji paliek
tepat. Studenta organizācijās tie, kas niepatīk šiem
vīriem, dabū mazākus pabalstus un pat nemaz.
Man vēl jāaizrāda uz vienu parādību, _ kas līdz
šim novērojama augstskolā. Lai gan Ausēja kungs
mums apgalvoja, ka tur Ir brīvs gars, ica tiek uzņemti visi profesori, ka tur nav (nekāda triumvirata,
ka tur valda pašiprofesori um pa daļai iespaido paši
audzēkņi, tomēr man jāsaka, ka savā laikā studentiem vairākkārt nācās protestēt, lai uzņemtu tādu
profesoru kā Teodoru Celmu. Mēs zinām, ka ilgāku
laiku tika sūtīti protesti uz izglītības ministriju, lai
šis docents tiktu uzņemts universitātē. Tāpat redzam,
ka pārējie profesori un docenti, kas ir galvenā kārtā
labā spārna ideoloģijas piekritēji, grib netikai pārvaldīt universitāti,bet grib, lai kultūras-organizācijas būtu viņu padevīgie politiskās darbības kalpi, Ņemsim
to pašu Dali. Dāle taču bija Celma kunga stiprākais
ienaidnieks. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir viens no
tiem vīriem, kas neatzīst precizas zinātnes, jo viņam
vajaga lidot kaut kur pa debesim, attīstot savas
sofiskās doktrīnas. Viņš negrib, k'a universitātē ir
ari progresīvi gari. Tāpēc jāsaka, ka, diemžēl, Latvijas universitāte nav devusi vajadzīgos darbiniekus un grūti būs tādus sagaidīt. Man šķiet, ka te
taisni ir tā nelaime.
Man kā studentam savā ziņā nevajadzētu te
kritizēt universitāti; lai viņas darbību kritizē docenti un citi piedzīvajušāki cilvēki. Tomēr, neskatoties uz visu to, jāsaka viens, ka itas atstāj lielu
iespaidu uz mūsu sabiedrību. Mēs zinām, ka _ mušu
zinātne it kā nav autonoma savā būtīDā. Mūsu zinātņu vīri un ari mūsu konfesiju vīri. Kas te tagad
tā uztraucas, necenšas pēc tā, lai zinātne attīstītos
un nestu visai sabiedrībai gaismu un spožumu. Viņi
grib, lai zinātne izveidotos tādā virzienā, ka sabiedrība no tās novēršas. Bet tas nenāk par labu zinātnei. Varbūt tas nāki par labu tikai tiem vīriem,
kam zinātne ir -labklājības līdzeklis. Tāpēc mums,
sociāldemokrātiem, mums, trūcīgo pilsoņu pārstāvjiem, jāprotestē pret šādu izturēšanos un pret šādām tendencēm 'izglītības resorā. Man šķiet, ka
tā doma ir pareiza, un ja te nāk viens otrs no labā
spārna un saka, ka viss ir kārtībā, ka viss ir labi,

Latvijas

609

Republikas

III

Sa ei ma s

111

tad tas nav pareizi. Ausēja kungs tenāca un sacīja-,,
ka varbūt esot kļūdas, bet bez kļūdām Jau neviens
nevarot strādāt. Kungi, mēs jau neuzstājāmies pret
kļūdām, biet nret tendenci, kas par katru cenu grib
apspiest katru progresīvāku domu un ievest savu
sastingušo zinātni, ' lai pilsoņi neattīstītos, bet Jai
mūžīgi paliktu jūsu konfesiju rīcībā. Tas, diemžēl,
visai sabiedrībai. Jāsaka vel
nes lielu ļaunumu
viens, ka pat Lietuvā, kur pie varas ir Valdemārs
un citi, ir nākuši pie slēdziena, ka nav veļams, ka
garīdzniecība, baznīckungi iemaisās politika. Kapec
viņi to atzīst? Tāpēc, ka tie ir pie varas. Viņi redz,
ka garīdznieki visu sajauc, visu satricina un mēģina
saturēt stāvokli citiem -līdzekļiem, ar policiju, _ spaļdu
kārtā. Man liekas, ka ari mums _ reiz būtu jāpanāk,
politiskas dzīves noteicēji.
lai garīdznieki nebūtu
kungi! Jus zināt, ka
Deputātu
(Starpsaucieni.)
parādības, kas tagad norisinās Latgale, ir neveselīgas- Nerunāsim par katoļu garīdzniekiem; tad
jūs teiksat, ka es gribu tiem uzbrukt; runāsim manis dēļ par popiem. Augsta nama locekļi bus ari par
tiem daudz dzirdējuši; bet vienu momentu eis gribu
šeit noskaidrot. Ir tasnība, ka Latg _ale valda tumsība; bet vienā avīzē ir ievietots šāds raksts, kas
atspoguļo vairākas šādas parādības:
«Novomurajevas draudzes Bricu ciemā 20.
aprilī pakārās kāds Vasilijs Veselovs. Pec apskates
policijas kārtībnieks atļāva līķi apbedīt. Piederīgie
V. vēlējās apbedīt kaimiņu draudze, kur guļ viņa
sieva un bērns. Tas nepatika vietējam popam K o 1i b e r sk i m. Kad Veseiova tēvs lūdza K. uzņemties apbedīšanas ceremoniju, pops atteicas. Ka velak
noskaidrojās, K. bija paziņojis ari kaimiņu draudzes
popam, lai ari tas atteicas. Bet ar to vel lieta nebeidzās. Kad V. tēvs llūdza vidējo feldšeru izdod apbedīšanas atļauju, tas prasīja Koliberska piekrišanu. Bez
(Slēgta pīkst.

(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
K. Balodis (darba savienība)
V. Piguļevskis (sociāldemokrāts)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)

610
616

Nākošā sēde

648

.... 616
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . 619
. . 623
O. Reinhards (nacionālais bloks)
634
J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
635
.
(sociāldemokrāts)
Dēķens
K645
K. Beldavs (nacionālais bloks)

2.

Priekšsēdētājs P. Kaimiņš:

Saeimas

sēde at-

klāta.

valsts budļžets 1929./30.
Dienas kārtībā:
Referents
V. Gulbis. — Iebilsaimniecības gadam.
dumu pret
pieņemta-

dienas kārtību

KrijumS Saeimas stenografiskS
birojā, Rīga, Saeimas laukumS.

nav?

Dienas

19.

sēde

8.

maija

1929. gada

610

tās nevarot. Nelaimīgā tēvs vēlreiz lūdza K. Tas saka baidīt, kla ineapbedišolt pavisam. Ar pašnāvniekiem
varot darīt ko gribot. Tomēr kad V.tevs draudēja
ziņot augstākām iestādēm, pops aprāvās un deva
savu piekrišanu, paģērēdams no V. 700 rubļu.»
Popa raksts feldšerim ir šāds:
«MHoroyBa>KaeMbiH Msant A^eKcanapl Ebiftanre
pasp-buienie Becenoev. CnacnSo BaM_ sa Baiue otHomeme ko mh_. Baui-b c_3LueHHHK _ O. KojiHČepCKiii.
— Otrdien 7. maijā.»—
Šī avīze norāda uz to. ka šeit bijis izspiešanas
mēģinājums. Izglītības resors ir atvēlējis dažādam
konfesijām lielas sumas, un mes redzam, ka līdzekļus šīm organizācijām izsniedz ari kultūras fonds.
(Starpsauciens.) Kungi, jūs labi zināt, ka garīdzniekus it. kā skaita par kultūras nesējiem, un tapec viņiem ari tiek atvēlētas lielākas naudas sumas. Man
liekas ka šāds stāvoklis nav pielaižams, un ka garīdznieku iespaids Latgalē un visa sabiedrība ir tiešām nelabvēlīgs. Tāpēc ir vajadzīgs panākt, lai
tās sumas, kas tiek izšķiestas garīdzniekiem, tiktu
nodotas ārpusskolas izglītības organizācijām, kuras
veicina tautas izglītību, kuras veicina progresīvo
aizstāv darba tautu._ Tikai tāda
domu un kuras
kārtā mēs tiksim nie labklājības. Tapec es nevaru
dāvāt izglītības 'ministra kunga darbībai uzticību un
balsošu pneit izglītības ministrijas budžetu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ir pieteikušies vēl
vairāki runātāji. Prezidijs liek priekša sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākoša sēde bus šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

1-35 dienā.)

Turpinās debates par kārtējo izdevumu VIII
daļu — izglītības ministrija. Vārds deputātam Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Priekšpusdienas sēdē ļoti plaši par izglītības ministrijas budžetu un sevišķi par universitāti runāja
Eliasa kungs. Man žēl, ka es daudzos jautājumos
esmu citādās domās. Lai gan es atzīstu, ka universitātei ir savi defekti un nesaskaņas, man tomēr jāsaka, ka šeit tēlotās krasas bija par daudz asas. Tāpēc es jūtos spiests celt dažus iebildumus.
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Aizrādīja, it kā universitātē valdot kāds triumvirats: Plāķis, Spekke un Tentelis. Man jāaizrāda, ka
Plāķis vairs nevar būt par prorektoru nākošos gados, tāpēc ka divus gadus viņš tas jau ir bijis. Ta tad
minētais triumvirāts turpmāk vairs nevarēs pastāvēt.
Pilnīgi nevietā bija aizradījumļ, ka visiem 3 kungiem
nebūtu iepriekšēja stāža. Plāķis. ja nemaldos, jau
Kazaņā bija profesors, vismaz privātdocents. Spekke bija maģisltrands. Tentelis ari maģistrands un privātdocents. Tā tad par zinātniska stāža trūkumu
nevar būt runa. Ja viņiem ir drusku vairāk labas
puses ieskati, tad, es domāju, mušu brīvajā republikā katrs var turēties, pie kādiem ieskatiem grib.
Varētu būt tikai jautājums par to, vai, izpildot savus
amata pienākumus, viņi nebūtu par daudz tālu gājuši savos ieskatos. Esneredzu, ka tas ta būtu bijisViņi šinī ziņā nav par tālu gājuši. (Starpsaucieni pa
20
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kreisi.) Nu, varbūt, Plāķa kungs. Bet viņš, kā jau
teicu, nākamos 2 gadus vairs nebūs prorektors. {L.
Ausējs no vietas:
«Plāķis taisni būs; tagad bija
Spekke!») Ak, būs tagad? —
Eliasa kungs pārmeta universitātei, ka Celms ilgāku laiku esot ticis atraidīts. Te ir ļoti stipra pārskatīšanās.
Kad mūsu
universitāte
dibinājās
1919./20. g., mēs pieņēmām ļoti daudzus par docentiem un privātdocentiem, kuriem vēl nebija habilitācijas, nebija tiesību būt par mācības spēkiem augstskolā, tāpēc ka tie niebija izpildījuši nekādu plašāku
zinātnisku darbu. Pieņemt mēs pieņēmām tomēr tikai tādus, kuri augstskolu bija beiguši ar pirmo šķiru, ar kandidāta grādu. Tā kā bija pieteikušies daudzi, uim daudzi nevarēja uzrādīt pirmās šķiras diplomu, tad mēs ņēmām tikai tādus, kuriem grāds jau
bija. Toreiz, cik! es atminos, ari Celma kungs bija
pieteicies, blelt viņam vēl nebija pirmās šķiras kandidāta grāds. Tikai pāris gadus vēlāk viņš to bija
ieguvis Freibūrgas universitātē. Bet atkal te bija
pa to starpu radušies viņam jauni šķēršļi. Pa starpām' augstais nams bija pieņēmis mūsu universitātes
satversmi, un šai satversmē stāvēja, ka nevar pieņemt pat par privaltdocentu nevienu, kurš nav
iesniedzis habilitāciju. Tā tad bija jau_stingrāki noteikumi. Mēs ari Celma kungu nevarējām pieņemt
bez habilitācija s raksta, un ja līdz satversmes pie^ ka
ņemšanai mēs ito tomēr darījām, tad tai cerība,
tie, kurus mēs pieņēmām par docentiem, drīzā laika,
nedaudzos gados iesnieg_s kādu plašāku zinātnisku
darbu, lai viņus reiz varētu izvest par Latvijas universitātes doktorandiem-, nostādīt viņus par profesūras cienīgiem. Tas līdz šim, diemžēl, nav izdevies visā pilnībā aiz tā iemesla, ka Latvijas universitātes mācības spēki ir ārkārtīgi nodarbināti un samērā ar ārzemiju augstskolām viņu atlīdzība ir ļoti
zema. Pie mums jaunākais docents dabu 15.000
rubļu mēnesī, t. i. 300 latus. Tomēr viņa pienākums
ir izpildīt visus tos darbus, kasārzemes piekrīt štata profesoriem. Nu dzīvē izrādās, ka daudzi, sevišķi
ģimenes cilvēki, spiesti blakus nodarboties un tādejādi nevar visu laiku ziedot zinātnei. Tādejādi ari
daudziem no viņiem nav izdevies izstrādāt habilitācijas rakstu. Ar Celma kungu bija tā nelaime, ka
1923. gadā bija pieņemta tagadēja universitātes satversme, kurā bija stingrs noteikums, ka docenta
tiesības var baudīt tikai tādi pilsoņi, kuriem bijušas
privātdocentu tiesības vai līdzīgas maģistra tiesības
kādā ārzemju augstskolā, vai tādi, kuri iesnieguši
Celma kungs pa starpām bija
habilitācijas rakstu.
tikai doktorējis. Vēlāk viņš iesniedza habilitācijas
darbu, ko fakultāte atzina, un tad viņš tika pieņemts.
Viņš dabūja tikdaudz stundu, ka saņēma jaunāka docenta algu. Tā tad par nelabvēlību nemaz nevar
būt runa. Tas bija tikai tāpēc, ka viņš bija gan doktorējis, bet taisni tanī laika kad jau bija pieņemta
^
jaunā universitātes saitverme.
Pirms tam nepieņēpirmā
kandidāta grāda.
universitātes
ma bez krievu
Kad universitāte dibinājās, tad»dažs labs no kreisā spārna izturējās pret to. es teikšu, ne nu taisni
nicīgi, bet tā, it kā no viņas nekas labs nav gaidāms.
Te jāaizrāda uz Mendera kungu. 1920. gada sakumā toreizējais finansu ministris Pūriņš uzaicināja
Mendera kungu, kurš bija ārzemes doktorējis, bet
Mendera kungs atraidīja šo uzaicinājumu, , Dažus
gadus vēlāk viņš pieteicās, foteļt nu jau bija spēkā universitātes jaunā satversme, un bez tam ari visas
vakantās vietas bija aizpildītas. Ta tad atkal nevar
būt runa par sevišķu nelabvēlību.
Ar profesoru VipperLte nu ir galīgs pārpratums.
Cik es atceros, viņš pārnāca no Krievijas 1922. gada
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un tūlīt, vai pēc pusgada, itika pielaists pie mums nevis kā docents, bet kā profesors, kāds viņš bijis
Krievijā. Es nesaprotu, kur Eliasa kungs ņēmis ziņu, ka Vipperam bijis ilgi jāgaida. Es pats toreiz
sēdēju universitātes organizācijas padomē un zinu,
ka Vippers tika pielaists. Reinharda Kungs ari laikam to atcerēsies, jo ari viņš toreiz bija universitātes organizācijas padomē.
Redziet, es no savas puses atklāti sāku no šīs
katedras: es nožēloju, ka ari Rainis nav pielaists,
tā ir netaisnība, jo viņš ir tik daudz strādājis Latvijas literatūrā, ka viņam ir tiesība būt docentam.
Reiz bija tā, ka viņu gandrīz ievēlēja. Tas neizdevās, bet tomēr viņu ievēlēja par universitātes goda
biedri. Dažs, varbūt, teiks, ka tas neko nenozīmē.
Tas nozīmē ļoti daudz. Goda biedrim ir tiesība ar
savu balsi piedalīties universitātes padomes sēdēs.
Viņš var atnākt katrā sēdē, runāt līdz un balsot līdz.
Es zinu, ka Rainis vairākas reizes ir izlietojis tikpat
runāšanas, kā vēlēšanas tiesības. Bet, kā jau sacīju,
es no savas puses nožēloju, ka viņš nav reizē ari docents; belt pret vairākumu es neko nevaru darīt.
Tālāk tika minēta Arabažina neievēlēšana. Ari
to es nožēloju. Viņš ir labs zinātnieks un to derētu
paturēt mūsu universitātē; bet tas nav noticis. Viņa
vieta līdz šim nav aizpildīta, un, cik zinu, Arabažins ir vēl dzīvs un pasniedz stundas Rīgas krievu
vidusskolās un nodarbojas ari citādi.
Tika minēts ari profesors Bakmanis. kas it kā
esot izspiests un esot aizgājis uz savu dzimteni —
Zviedriju. Es domāju, ka te ari Reinharda kungs
varēs apliecināt, ka te tie apstākļi ir citādi. Profer
sors Bakmanis tika aicināts uz savu dzimteni ar trīsreiz lielāku algu un trīsreiz lielākām pensijas tiesībām nekā (te pie mums. Es ari ar viņu izrunājos, un
viņš man teica: «Jūs taču nevarat ņemt man ļaunā,
ka es tagad aizbraucu, jo dzimtene mani aicina. Es
strādāju pie jums 4—5 gadus, cik nu labi to vārēju.
Es pieliku visus spēkus un pūlējos labu darīt, bet tagad mani aicina mana dzimtene un sola man 120.000
rubļu mēnesī.» (Starpsauciens.) Lūdzu, tādas algas
Zviedrijā maksā. Pie mums saka, ka profesori dabūjot lielas algas. Bet kādas viņas ir? Vecākie
profesori saņem 30.000 rubļu mēnesī, jaunākie —
20.000. bet- docenti — 15.000. Vācijā profesori saņem 1000 markas mēnesī, It. i, ap 60.000 rubļu. Man,
ja es būtu palicis Vācijā, tagad būtu 50.000 rubļu pensijas vien mēnesī. Tā tad, kā jūs, kungi, redziet,
par Bakmani tiešām nav ko uztraukties. Te ir tikai
pārpratums.
Tika runāts ari par Centneršveru. Tas pieder
pie Rīgas politechnlskā institūta mācības spēkiem.
Mūsu universitātes noteikumos viņam dota tiesība
līdz mūža beigām lasīt lekcijas tai valodā, kādu tas
atrod par labāku, vai vācu, vai krievu. Viņam ir
tiesība palikt visu mūžu un saņemt to pensļju, kāda
tam pienākas, t. i. 80% no profesora algas. Ārzemēs,
starp citu, profesori gan dabū 100% pensijas. Tā
tad ari Centneršvera lieta atkrīt. Man ir zināms, ka
Cantneršveru aicināja uz Varšavu, bet Rīga viņam
bijusi tik mīļa, ka viņš palicis te Rīgā.
Vēl bija runa par profesoru Šneideru kā nopietnu zinātnisku spēku, kas izsviests laukā. Taisnība ir tik daudz., ka profesoru Šniede-ri, pēc Itam. kad
viņš 8 gadus bija šeit profesors, vairs neievēlēja.
Varbūt tas no Vakareiropas viedokļa visai humāni
nebija, bet viņš gan to labi zināja; viņš bija ievēlēts
vispirms uz 5 gadiem, tad pāriešanai uz lekcijām
latviešu valodā viņam bija dots vēl 3 gadu laiks,
bet viņš labāk aizgāja. Bet tas, ka viņš esot bijis
liels zinātnisks spēks, nu gan ir pārpratums. Viņš
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nekādu zinātnisku darbu, kasbutu bijis līdzvērtīgs
habilitācijai vai plašākam zinātniskam darbam, nav
sarakstījis; tie darbi, ko viņš agrāk izdevis, ir ļoti
skaistas, modernas ābecesvai tamlīdzīgas grāmatas pamatskolām, bet nekāda ziņa jnav _ domātas
augstskolai. Varētu sacīt, ka no cilvēciska viedokļa
viņa nepārvēlēšana bija drusku par barguTe ir uzbrukts ari mūsu satversmei. Viņā esot
savi defekti. Ārzemēs ir tā, ka privātdocentus var
pielaist fakultātes un nav vajadzīgs ne universitātes
padomes, ne senāta pārbaudījums,_ vai valdības apstiprinājums, bet profesoram jādabū senāta un ministrijas apstiprinājums; tas ir izskaidrojams ar mušu
universitātes nodibināšanas posmu.
Eliasa kungs loti daudz runāja par eksāmeniem,
ka tie esot ļoti bargi. Es ari esmu piedalījies komisiju eksāmenos, bet visā vļsuma man gan jāsaka, ka
mūsu eksāmeni nav bargāki par attiecīgiem eksāmeniem Vācijā. Es esmu bijis taisni pie finansu docenta, kas eksaminēja valsts eksāmenos. Komisijas
eksamlenos parasti piedalās 3 cilvēki: viens eksaminators un 2 piesēdētāji. Viens parasti mēdz but dekāns. Es ari esmu vienu otru reizi bijis pie šī docenta, kuru Eliasa kungs (negribēja nosaukt vārda,
bet es neatrodu, ka viņš būtu kaut kb tādu teicis.
Var jau būt, ka es vienā oltrā viileita neesmu pietiekoši uzmanīgi klausījies, jo patiešam nav nekāds
joks nosēdēt 4 līdz 5 stundas_un klausīties. _ Bet visumā es neatrodu, ka viņš būtu pielaidis kādu sikanēšanu. Var jau būt, ka viens otrs joks vai jociņš ir
pielaists. Par Frezi sevišķi daudz tiekstāstīts. Pie
jo neFrezfes komisijās eksāmenos es neesmu bijis, lietas.
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tājumu: «Ko darīja lielais Francijas finansu ministris Kolbērs savā valdīšanas laika?_» — «Viņš bija
liels rnerkantilists.» — «Ko viņš buveja?» — «Ceļus
būvēja.» — «Kādus ceļus būvēja?» — Students nezin pateikt. Es jautāju: «Vai tad Jus nezināt kādu
ūdensceļu?» — Jā, viņš būvējis ūdensceļus. Es jautāju: «Vai ceļus vien būvē'ja?» _— «Šosejas ar!» —
beidzot students pasaka. Es jautāju: «Vai viņš dzelzceļus ari būvēja?» — «Ja, zināms, dzelzceļus ar,» —
atbild students. (Smiekli.) Redziet, tādu atbildi, ka
esmu
būvējis ari dzelzceļus, es
Kolbērs
dučiem studenltu, neskatoties uz to, ka Kolbērs
dzīvoja pusotra simta gadujūrmsdzelzceļu sakuma.
Katram, kam kaut cik ir -zināma vēsture, bus zin'vms,
ka pirmo dzelzceļu būvēja 1825. gadā, bet Kolbera
ministrija nobeidzās 1683. _gada. Ir _dučiem_ studentu, kas to nezin. Vai Itāda gadījuma nav jaaptekas
žultij? — Piemēram, es jautāju par Zviedriju, par
Zviedrijas agrāriem apstākļiem, kas ir cieša sakāra
ar mūsu agrāriem apstākļiem. Esjautaju: «Vai Jus
zināt, kad Zviedrijā bija dzimtsbušaiia?» — «Laikam ... laikam tas bija viduslaikos.» — Redziet,
Zviedrijā dzimtsbūšana nieikad nav bijusi, bet students man dod šādu atbildi. Sakait, ko nu lai es daru! (Starpsaucieni.) Tas pieder pie tautsaimniecības politikas. Lūdzu — pie agrāras politikas Tam
taču ir sakars ari ar Latviju, jo zviedri ir valdījusi
ari Latvijā. To gan studentiem katra ziņa vajadzētu zināt. Mums ir daudzi studenti, kas nezin starpību starp Aleksandru I un Aleksandru II (Starpsaucieni). Tas taču pieder pie Latvijas agrarpolitikas,

dabujs_

pie tautsaimniecības politikas. Es domāju, ka katram, kas interesējas par tautsaimniecību, ir jazin,ka
Aleksandrs I bija tas, kas deva latviešiem brīvību,
un Aleksandrs II tas, kas deva krieviein brīvību.
Nostāties nezināšana, kā _ latvieši vairāk ka 100 gadus atpakaļ tikušibrīvība un krievi tikai 1861. gada ^,
šeit nevietā. Ko lai saku par tādu studentu, kurs
nezin starpību starp Aleksandru Lielo un krievu ķeizaru Alesandru? Tādi fakti, diemžēl, nak priekša.
Vēl viens fakts, ko man nupat kāds kollega pasita-

Techniskas fakultātes studenti, ja nemaldos,
mechanikas fakultātes, tiek ieiksamiirieti astronomija.
Fakultātē esot daudzi studenti, kuri neko nezinot
par Koperniku. nezinot, kas esot Ptelomeja pasaules
sistēma. Agrāk to zināja katrs draudzes skolnieks.
Redziet, kungi, pie mums ir tādas vidusskolas,
kuras audzēkņus nepietiekoši sagatavo. Es to negribu sacīt par visām vidusskolām; ir ari tādas, kustīia.

ras ļoti labi sagatavo, ka piemēram še_ pazīstama
Rīgas II valsts vidusskola. Bet blakus šādam ir ari
tādas vidusskolas, kuras tiešam izrāda vairāk pretimnākšanas skolēniem un vecākiem un -neuzdod
skolēniem mājas uzdevumus, un tad nu rezultāti ir
redzami.
Bruno Kalniņa kungs runāja par sportu. Sports
ir laba lieta; es pilnīgi atzīstu visādas vingrošanas
un citus sporta veidus, to_ arvien atbalstu; bet ja
sporta dēļ zinātne tiek atstata novārīta kā tas, diemžēl, pie mums notiekL tadnu ar to sportu irta.pasliktāki. Agrāk vidusskolas skolniekiem deva mājas uzdevumus, kas bija sagatavojami apmēram 2 stundas. Tagad daudzas vidusskolas to neprasa, un tad nu nav
nekāds brīnums, kad atnāk pie profesora students,
kurš (nezin starpību starp Aleksandru Lielo un Aleksandru I, nezin, kas ir Ptolomeja pasaules sistēma,
nezin nekā par Koperniiku.
Te ir bijuši pārmetumi par pašiem studentiem,
par korporeļiem u. t. (t! Ko tur lai saka? Norada, ka - ???
studentu padomē valdot korporeļi. Mūsu studentu
padome nodibināta uz idemakratiskiiem principiem;
20*
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visiem ir tiesības vēlēt. Ja nu itie nekorporeļi neatnāk pietiekošā skaitā pie nobalsošanas, tad tur mēs
nekā nevaram darīt. Cik es zinu, korporeļi tagad
vēl ir mazākumā, samērā ar visu universitātes sastāvu. Varbūt pārējie studenti daudz vairāk nodarbināti valsts iestādēs un citur un daudz neliekas zinot par studentu dzīvi. Katrs, kam darīšana ar studentu dzīvi, zinās, ka pašos studentos ir dažādas
stravas. _ Tā piemēram ir reformu sabiedrības, tā
saucamas konkordijas, ir studieintu atturības biedrības, un ari starp korporācijām pēdējā laikā ir radusies sltipra strāva, kas apkaro alkoholismu. Mēs ari
zinām, ka piemēram Reinharda kungs stipri stāv
pret alkoholu.
Ir daudz runāts par reakcionāro garu Latvijas
Daudziem nav zināms, ka organizācijas padome dažu labu reizi vēlēšanās ir bijusi diezgan stingra oeļvis reakcionārā, belt pretējā garā. Varu
pastāstīt, nenosaucot vārdus, ka mūsu universitātes
padome vairākas reizes nav ievēlējusi kungus, kam
bijuši ļoti sirsnīgi aizstāvji augstākās sfērās, tāpēc
vien, ka viņus nevarēja turēt par morāliski diezgan
tīriem, kas būtu cienīgi ieņemt augstskolas mācības
spekujvietas. Tādu gadījumu ir vairāk. Ja mums galu galā ir universitātes satversme un šai satversmei
ir dažas nepilnības, tad viņa tomēr mūs pasargā no
«soda profesoriem» . Vācijā pastāv termiņš «soda
profesors». Pirms kara, 1895. gadā, kad valdīja reakcionārā strāva, kad bija, tā sauktais, dzelžinieku
«karalis Stums» lielā cieņā pie ķeizara Vīluma II,
tad Vācija pēc augstskolu satversmes nevarēja atcelt profesorus. Kasso Maskavā likvidēja 15 un pat
vairāk profesoru, to starpā ļoti slavenus. Vācijā to
nevarēja .bet varēja dibināt jaunas katedras, un valdība varēja no savas puses iecelt profesorus, kurus
publika nosauca par «soda profesoriem». Man bija
sadursme ar kādu ļoti centīgu privātdocentu, kas bija
sarakstījis savu habilitācijas darbu par labu pilsētu
zemju spekulantiem, izvezdams tēzi, ka tie visi savu
naudu paspēlējuši. Es toreiz kritizēju šo darbu kādā
žurnāla, pierādīdams, ka lieta ir uz mata otrāda,
proti, ka visas_ šīs sabiedrības ir pelnījušas. Kādas
bija sekas? Tūlīt šo centīgo privātdocentu, kas tik
labi centās par spekulantiem, iecēla par kārtēju profesoru. Es toreiz biju tikai privātdocents, bet kad
vajadzēja lietpratēju statistikā, tad aicināja
mani.
Pie mums vismaz nepastāv tāds soda profesoru institūts, un tā ir liela priekšrocība, ka nevar notikt
tādas lietas, ka tiktu uzspiesti tādi profesor', kas aizstāv tikai vienas zināmas partijas intereses.

universitātē.

Te ļoti uzbruka teoloģijas fakultātei. Teoloģijas
fakultāti apzīmēja it kā par kādu anachronismu. Te
atkal ir pārpratums. Daudzi laikam nezin, ko nozīmē moderna teoloģijas fakultāte. Tagad tur taču
nemāca tik bībeli vien lasīt. Ar to jau var pietikt, ja
var izlasīt mātes valodā, kā tas dažās sektēs notiek;
bet mums vajaga bībeli lasīt oriģinālvalodā, un ja
to prasa, tad te ir jāpiemēro ari zināma kritika. Es
jau pirms 40 gadiem Tērbatas universitātē mācījos,
ka Mozus grāmatās vārds «Dievs» ir divējādi rakstīts. Vienā vietā Dieva vārds rakstīts pluralī —
dievi. Par šo ir izcēlies strīdus. Vieni saka, ka tas
esot tikai «pluralis majesticus», bet otri, ka papriekšu bijusi daudzdievība un tad tikai vēlāk izcēlies
viens dievs «Jachve». Tālāk daži .kritiķi
mēdza
teikt, ka žīdi nemaz neesot dzīvojuši Ēģiptē, bet bijusi tuksneša tauta — apmēram kā beduīni. Tālāk
teic, ka Mozus grāmatas nemaz neesot uzrakstījis
Mozus, bet tās uzrakstītas vēl 6. gadu simtenī, Jozajas laikā.
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Starp citu mūsu teoloģijas fakultātē ir kāds ļoti
liberāls docents, jau sirms kungs, 68 gadus vecs —
docents Zanders. Vēl nesen šis docents runāja par
to, vai Jēzus bijis jūds, vai nē. Viņš pūlējās pierādīt, ka Jēzus varējis būt tikai arietis. Saprotams, par
to var strīdēties, bet tomēr jāsaka, ka mūsu teoloģijas fakultātē valda tāda strāva, kas pielaiž ari

kritiku.
Runājot par visu, būtu jau daudz ko iebilst, jo .
tā jau ir zināma lieta, ka augstskolā valda dažādas
politiskas strāvas: bet tomēr jāsaka, ka lielum lielais
vairums mācības spēku atturējās no politikas, pat
nenodarbojās ar to. Tikai kopš pusotra līdz divi gadi atpakaļ iesākās piedalīšanās pie politikas. Tas
notika taisni kreisās valdības laikā, tāpēc ka kreisā
valdība draudēja ar universitātes satversmes grozīšanu. Tāpēc ari daudzi mācības spēki jutās spiesti
piebiedroties lielākām labās puses partijām, no kurām varēja sagaidīt universitātes satversmes aizstāvēšanu. Beit nebūt nevar lietu nostādīt tā, ka tikai labās puses kungi visu noteiktu — mūsu padomē
sēž ari diezgan kreisi kungi. Tāpēc jāsaka, ka šie
pārmetumi katrā ziņā iet par tālu, un tie, kas grib sagraut universitātes autonomiju, var vēlāk to rūgti
nožēlot; tad pie mums var iznākt tas pats, kas ir iznācis Padomju Krievijā, ka mūsu augstskolas mācības spēki, kuriem jābūt neatkarīgiem un drošiem
aizstāvēt savu pārliecību — jau vārds «profesors»
vien nozīmē «apliecinātājs» — tādi vairs nevar būt;
— sakait, kāds profesors var būt apliecinātājs, ja viņam var draudēt ar atcelšanu. Es esmu viens no kreisākiem profesoriem un lai ean esmu nosunlts un nolamāts, tomēr neesmu atcelts. Krievijā tāds profesors, kas ir diezgan kreiss, laikam gan nebūtu varējis noturēties. Tā tad varētu sacīt, ka zināmā mērā
mūsu augstskolai savi diefekti ir, bet tādos apstākļos,
kādi pie mums valda, tomēr mūsu universitāte ir
vēl tā iespējami labākā. Ja mēs redzam kādas cīņas,
kādas plūkšanās ir pie mums sabiedrībā un vispār
politiskā dzīvē, tad universitāte vispār nestāv zemākā un slikitākā stāvoklī. Tāpēc jāsaka, ka te pārmetumi iet jau par daudz tālu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Piguļevskim.
V. Piguļevskis (sociāldemokrāts; runā krieviski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Vakar man nācās runāt par to, kā atspoguļojas tagadējās pilsonības
izglītības politika augstākās
valsts mācības iestādes sastāvā, t. i. studējošo sastāvā. Man nācās jau citēt kādu dziesmeli, kuru
es vēlreiz pa daļai atkārtošu. (Sauciens pa labi:
«Jā, jā, to vajag, to vajag!») «Mēs krogos vienmēr dzīvojam un, sasper jods, ko bēdājam par
nākošdienu jausmām.» — Lūk, šī dziesmele savā ziņā,
lai gan izklausās komiska, ir nopietns simbols tam,
kāds saturs ir augstskolas studējošo caurmēram.
Bet nevien studējošo caurmēram! Saprotams, ka
pilsoniskā jaunatne, no kuras sastāv viss lielais vairums augstskolu apmeklējošo studentu, vīrieši un

sļevietes, pilsoniskā jaunatne nav pati par sevi vien
tāda; viņa taču nāk no pilsoniskās sabiedrības, un
šī jaunatne ir taču spogulis, kas atspoguļo to, kāda
ir_ pati pilsoniskā sabiedrība, no kuras šī jaunatne
nakun kurā tā augusi. Tiešām ari uz šo sabiedrību
varētu zīmēt šīs pašas dziesmeles vārdus: «Mēs
krogos vienmēr dzīvojam» un «mums nav ko bēdāt par nakamdienu jausmām.»
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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Pec tam, kad pilsonības rokās iekrita revolūcijas sasniegumi, ko izkaroja strādnieku šķira, iekrita rokas valsts vara, viņai cita nekāda uzdevuma
vairs nav, nekādu citu nākošo dienu jausmu nav,
ka tikai izmantot šo varu materiāli, izmantot materiālo stāvokli, kādu šī vara ir devusi. Un, lūk,
šo materiālo stāvokli izmantojot, iznāk, ka viņai
nevar but nekādu nākotnes ideālu; vienīgais ideāls paturēt to, kas ir, un sagrābt pēc iespējas vairāk savas bezkaunīgi rijīgās kabatās. Tāpēc pilsoniskai jaunatnei, tapec ari pilsoniskai izglītības
politikai tiešam ir simboliski šīs dziesmeles vārdi.
Ja jau kāda šķira, kāda grupa ir nonākusi tādā stāvoklī, ka viņas vienīgais uzdevums ir tikai sagrābt
un turēt to, kas ir, tad, protams, viņai nav vairs nekur talak jāiet, tad par kādiem ideāliem, par kādam nākotnes jausmām, kā dziesmelē sacīts, nevar but runa. Viņai nevar būt ari nekādas sevišķas
intereses par kultūras izkopšanu un izveidošanu
ari savas pašas šķiras labā, lai šo savu šķiru virzītu kaut cik progresīvā virzienā. Tāpēc visa pilsoniskā kultūra un tā zinātne, ko caurmērā sniedz
pilsoniskas augstākās mācības iestādes, ir stipri

vien zem Vakareiropas zinātnes un kultūras vidusmēra.
Ir tādi zemniecības ideologi, kas sāk un beidz
ar aizrādījumu, ka, lūk, latviešu darba rūķis-idealists ienācis pilsētā ar pastaliņām. Visi lielie veikali un bankas, kas tagad pastāv, esot sasniegti viņu pašu spēkiem. Šie ideologi laikam gan labi zin,
ka tur ļr ieguldīta strādnieku darba virsvērtība,
bet tomēr viņi saka, ka tas sasniegts viņu pašu
spēkiem,_ ar pastaliņām. Es gribētu teikt, ka ari
pilsoniskā kultūra ir, tā sakot, no pastaliņām. Latvijas pilsoniskās kultūras darbinieki ir ienākuši tikai ar pastaliņām. Paši viņi neko nav sasnieguši,
bet ir tikai sarausuši citu darbu. Ja pilsoniskai sa-

biedrībai nav ari nekādu nākotnes ideālu, tad tomēr
viens ideāls viņai ir, t. i. strādniecības centienu apkarošanas ideāls. (Sauciens
labi:
«Tas
pa
taču nav ideāls!» ) Šinī virzienā, lūk, vada pilsonisko jaunatni vidusskolās un universitātē. Bet šinī
virzienā tālu nevarēs iet. Tikai līdz policijai. Vairāk neko nevarēs sasniegt. Tāpēc dabīgi, ka pilsoniskai jaunatnei ir jānokļūst izmisumā. Šinī virzienā ejot, viņā attīstās pesimistiskas jūtas. Šīs
pesimistiskās jūtas izteicas sadzīvē dažādos veidos. Literatūra ir zināms spogulis, dziesma ir
tāds spogulis. Kādā dziesmelē ir sacīts, — to dzied
diezgan plaši nevien korporeļi, bet dzied visādi fašisti dažādos fašistu krogos —: «Es zinu, visi mani
nievā, es zinu, visi mani nīst» un tālāk: «Es atspiežos uz kapa malas un ķērcu līdz: «Nav vērts,
nav vērts»», t. i. līdzi tai vārnai, kas pār kapu lidojot ķērcot — nav vērts! Lūk, tā ir pilsoniskās
korporācijas studentības gala jausma; nav vērts
dzīvot. Un tiešām, kā jau vakar minēju — starp
studentiem — korporeļiem ir notikusi ne viena vien
pašnāvība. Tā pilsonības kultūras politika savā
galējā konsekvencē nedod nekādu ideālu, ne ideālisma jaunatnei, kura tos meklē. Tā tagadējā pilsoniskā jaunatne ir spiesta nonākt pie sevis sabrukšanas atziņas.
Tālāk — tagadējās saimnieciskās un kultūrpolitikas inteliģentā darba spēka izredzes. Ja pie
Latvijas nelielā iedzīvotāju skaita, nepilniem
2.000.000 Latvijas universitātē studē vairāk kā 7000
un ja vēl pieskaitām konservatorijā un mākslas
akadēmijā mācošos, tad kopsuma būs gandrīz 8000
augstākās mācības iestādes apmeklējošo. Jādomā,
zināma daļa tās ari beigs. Ari pilsoniskās aprindās
šur un tur, šadun tad ir teikts, ka šo augstākās mācības producēto iestādes inteliģento, kvalificēto
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darba speķu ir par daudz. Fakti. Katru ziemu pilsētas ir jāredz diezgan daudz inteliģento bezdarbnieku, kuri, varbūt, šimbrīžam nenāk no augstskolu
beigušiem visa vairuma; varbūt, šimbrīžam tādu ir
maz; bet tomēr tie nāk no inteliģences, nāk no vidusskolas beigušiem. Viņus nav kur likt. Nav
kur likt tapec, ka Latvijas pilsonības saimnieciskā
politika un izglītības politika visus desmit gadus nav
virzīta ta,_ lai inteliģentam darba spēkam būtu uz
vietas tiešam darba_ tirgus. Tālu nevarēs vairs tā
iet, ja uz vietas nebūs darba tirgus. Kur tad šie inteliģentie paliks? Viņiem būs joprojām jādomā
par pašnāvību. Ari šinī virzienā iet uz bezizejas
stāvokli. Taču Latvijas augstākās mācības iestādes sagatavotie nevar cerēt un domāt, ka pat pusprocents varētu aiziet uz Vakareiropu, uz Vakareiropas inteliģento darba tirgu, jo to konkurenci viņi
neizturēs, lai ari Latvijļas universitāti pilsonība nezin ka gribētu lielīt kā sevišķi labi nostādītu, —
pat ta, lai viņa nevarētu pielaist ar Vakareiropas
studentu apliecībām tālāk studēt. Izejas nav. Pirms
kara visi Latvijā, _ no Latvijas cēlušies inteliģentie
dabūja darbu plaša Krievijā. Tagad šis ceļš pilnīgi
ciet. Ne tikai tapec vien, ka katrs students un
katrs inteliģentais Latvijas augstskolās izaudzinātais baidās no komunisma briesmām. Viņš būs noskaņots ta, _ ka tur nevarēs iet darbu meklēt. Bet
ne tikai tadeļ. Ja ari visus mūsu pārpalikumus,
inteliģentos pārpalikumus tur aizsūtītu un viņus
ņemtu pretī, ari tad viņi turienes darba nostādījumam būtu pilnīgi nederīgi, pilnīgi nederīgi tāpēc,
ka tur darbs nostādīts uz jauniempamatiem, uz tādiem jauniempamatiem, ko mūsu izglītība vairs nevar sasniegt un kam Latvijas izglītība nevar būt
piemērota, nav piemērota un nekad ari nebūs piemērota. Tur nevarēs izlietot pat inženieri par vienkāršu desmitnieku. (Saucieni no vietām: «Maskava ne! Tur jau sen techniķis strādā par inženieri, feldšers par ārstu!»)_ Es gribu sacīt, ka Latvijas inteliģenta darba speķa izredzes tādā ziņā ir
stipri apšaubāmas un aprobežotas. Tas rāda to,
ko es jau vakardienas runā atzīmēju, ka Latvija, kā
maza zemīte, dzīvo noslēgtu dzīvi ar norobežošanos no pasaules.
Ja nu sacītu, ka tas ir tikai pilsoniskās politikas auglis, _— es _ nerunāšu par vidus- un pamatskolām vienkārši tāpēc, ka glezna, ņemot no augšas,
ir daudz skaidrāka, — ja sacītu, ka tas ir tikai pilsoniskas politikas auglis, tad tas būtu vienpusīgi.
Šai kultūras politikā ir strādājuši līdz ari sociāldemokrāti. _ Sociāldemokrātu valdības laikā taču ari
bija it ka sava kultūras politika; bet jāsaka, ka
šim lieta taču nekas netika grozījies pēc būtības: tika
turpināta ta. pati pilsoniskā politika. Bija liela
kņada ap ta saukto hospitešanu. Ja tagad atskatamie_s uz to, tā sākot, no vēstures perspektives, tad
izradās, ka tā bijusi tikai vētra ūdens glāzē. Netika mēģināts ko grozīt pec būtības. Bija tikai kāds
laipns liberālisms, varbūt ari zināma kņada ap vietām u. t. t., bet nekas vairāk. Tas ari ir dabīgi,
jo sociāldemokrāti pilsoņu saimnieciskā politikā, kur
šī saimnieciska_ politika sarežģās, vienmēr ir bijuši glābēji, stāvokļa mīkstinātāji. Tāpēc ari kultūras politļkā viņiem nevarēja būt citas lomas, kā
tikai — stāvokļa_ liberalizētāju loma. (Sauciens no
vietas: «Lai runa vien, lai runā vien! Mocās!»)
Tā nākot pie slēdzieniem, jākonstatē, ka līdzšinēja kultūras politikā, neraugoties uz to, kas bijis valdības un izglītības ministrijas priekšgalā, pirmkārt,
nav pat atbalstītas pašas pilsoniskās vajadzības. Jākonstatē, ka kvalificēto darbinieku sagatavošana
neatbilst darba ļaužu interesēm.
Jākonstatē, ka
kvalificēto darbinieku sagatavošana neatbilst darba
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ļaužu interesēm. Jākonstatē, ka tautas prata
Latvijas
šiem
10
pa
attīstības
līmenis
tautas prāta attīstības līmenis pa šiem 10 Latvijas
pastāvēšanas gadiem nav gājis uz priekšu, bet pat
atpakaļ. Pēc oficiālās statistikas 1925. gada grā^
pakāpi; pec
matu izdošana 'sasniegusi augstāko
spriest tikai
leju.
nevar
gājusi
Protams,
uz
tam tā
no izdoto grāmatu daudzuma, vai tautas prata līmenis iet uz leju, vai uz augšu, bet jaruna ari par
grāmatu saturu. Jāatzīmē, ka grāmatu saturs nav
ienesis nekādas jaunas idejas, pat nav nostiprinājis
vecās. Ir tikai vai nu pirmskara saražotie darbi no
jauna izdoti, vai izdoti tādi darbi, kas atraduši valsts
pretimnākšanu un ko _ tagad neviens nelasa. Ka
tautas prāta līmenis gājis atpakaļ, to rada ari tas,
ka ja tautas prāta attīstības līmeņa sasprindzinājums ir revolūcijas laikā, kad tauta saceļas, tad revolūcijas laiks tagad ir apkarots_ un līdz ar to apkarots tautas prāta sasprindzinājums. (A. Brieža
starpsauciens.) Pierādījums tam ari tas, ka daudzas tautas balsis tiek nodotas par tiem, kuri pat
vienkārši cilvēka intereses neaizstāv ari šim nama,
neskatoties uz to, ka viņi vēlēšanās solīja visu,_ bet
kad te ienāca, tad nostājās pretim tam, ko velēšanās bija solījuši. Šinī ziņā varētu sacīt, ka tauta,
caurmērā ņemot, nav pratusi pietiekoši labi novērtēt vēlēšanu runas. Tautai nav bijis tā prāta saspringuma, kāds zināmos asākos laikos.
Līdzšinējai Latvijas kultūras politikai ir noteikts šķiras raksturs, noteikts buržuāzijas šķiras
raksturs, kas iet pret strādnieku šķiru. Viss mācību programas nostādījums, viss skolu nostādījums, sākot no pamatskolas un beidzot ar augstskolu, ir nostādīts policejiski pret strādniecību. Ir
noiets tik tālu, ka tiek arestēti vidusskolu skolnieki. Ja šie skolnieki tiek notiesāti uz ilgiem gadiem cietumā un pēc tam nodoti mazgadīgo pārmācības namā, tad te nevar runāt ne par ko citu,
kā par noteiktu buržuāzijas šķiras kara politiku
skolā. No visa tā varētu būt kopslēdziens, ka buržuāzijas kultūra iet pagrimšanas virzienā. Protams, mums, strādniecībai, nav tur ko nožēlot: lai
iet! Strādniecībai ir jācīnās (starpsauciens), lai ar
šo pagrimšanas virzienu netiktu samaitāta ari strādnieku šķira, lai ari strādnieku šķira netiktu ierauta
šai pagrimšanā. Lūk, tāpēc mums jāapkaro pagrimšanas virziens.
Beidzot es gribu likt priekšā strīpot no izglītības ministrijas budžeta sumām mākslas akadēmijai paredzētās sumas, tāpat ari konservatorijai paredzētās sumas un samazināt uz pusi pabalstus nacionālai operai un teātrim. Mākslas akadēmijas likvidēšanu un vispār inteliģento bezdarbnieku fabrikācijas iestāžu likvidēšanu prasa ne tik
vien strādnieku šķira, bet piemēram mākslas akadēmijas likvidāciju prasa ari visi Latvijas progresīvākie mākslinieki, pat tādi mākslinieki, kuriem jau ir
savs vārds ārpus Latvijas. Tāpēc ir loģiski, ka mēs
no strādniecības viedokļa priecājamies, ka ari

mākslinieki atzīst šo iestādi par Heku greznību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bļodniekam.
A. Bjodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Gribu runāt par
vienu atsevišķu tematu, kas šeit tika ierosināts,
proti, par Valmieras komercskolas lietu; par citiem jautājumiem gan no lietpratējiem, gan citiem,
jau ta vispārējās debates ir stipri ievilkušās garumā
un ir daudz runāts no tiem, kuriem pēc manām
domām pie izglītības resora nebūtu nekas ko sacīt, vienkārši tāpēc, ka viņi nav kompetenti. Tādēļ āri mēs dzirdējām no dažiem zaļiem jaunekļiem,
kuriem ar rītdienu sākās tas grūtais krusts un jā-
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iet kara dienestā, šīs draiskas valodas un nepārdomātos slēdzienus par to, par ko viņiem vismazāk
nāktos runāt, proti — par augstskolu. Dzirdējām
ari tādu mūsu skolu iekārtas un paidagoģijas jautājumos lielu speciālistu, kurš pat mušu cienījamos
mācības spēkus nosauca par docentiņiem; dzirdējām ne tikai neiecietību, bet pat zākājošus vārdus
par mūsu universitāti. Ko ganari vairāk var sagaidīt no Jankus, kurš runa pec savas programas
un visiem mums zināmu valodu; bet ja viņš runa

par iecietību, kuras it kā trūkstot mušu augstskolas
mācības spēkiem pret studentību, tad Jāsaka: taisni
otrādi, profesūra un visa mācības speķu kolēģija ir
loti iecietīga, pat pārak iecietīga pret tādiem kungiem, kāds ir piemēram Jankus. Patiešam jābrīnās,
kā tā var runāt cilvēks, kurš pats ir iestājies mušu
universitātē ar nolūku smelties zinības, un pats pie
tās pašas siles barojas. Viņš vislielākā mēra atgādina
to zināmo dzīvnieku, kas to sili, pie kuras viņš barojas, nepiegāna, bet ko diemžēl — par Janku nevar vis liecināt.
Tikai tā garāmejot es gribētu pieminēt vel vienu
interesantu parādību, proti, Piguļevska kunga runu.
Iedomājieties, cik tas kuriozi un interesanti, ja cilvēks, kuram uzticēta izglītības resora baltkrievu
nodaļas vadīšana, kur viņš saņem algu, pats nepārprotami un nesaudzīgi izsakās par Latgales skolu
lietām, norādot itin pareizļ uz tam grūtībām, kādas
jāstrādā kā pedagogiem, ta ari skolēniem; savukārt
diezgan nesaudzīgi viņš nokritizēja ari baltkrievu
skolu lietas. Un to dara pats baltkrievu skolu nodaļas vadītājs! Tas nukungi, patiešam ir nenormāli, ka nodaļas vadītājs, kurš neprot pat mušu

ļ valsts valodu ne rakstiski, ne mutiski, ir sācis runāt
par tādām parādībām, kuru cēlonis ir viņš pats ar

savu izdomāto baltkrievu lietu. Ta nokritizēdams
baltkrievu skolu lietu, viņš paziņo, ka balsos pret
izglītības resora budžetu. Ta tad viņš balsos pats
pret sevi. Bet, kungi, tādu kuriozu izglītības ministrijas budžeta garās debatēs ir ļoti daudz.
Deputāti, kas ir kompetenti skolu jautājumos,
ir jau plašāki izteikuši izglītības lietās savus uzskatus, un es gribētu tamdēļ piegriezties, ka jau minēju, vienam speciālam jautajumami proti — Valmieras pilsētas komercskolas lietai, kuru te plašāki
apgaismoja Radziņa kungs. Manjasaka, ka Radziņa kungs, kā budžeta komisijā, tā arļ šeit nežēloja
vārdus, lai šo jautājumu visneiecietīgākā kārta nostādītu par kādu tur Meļu varas aktu (E Radziņš no
vietas: «Tā ir varmācība!») un, ka te Radziņa
kungs no vietas apliecina, par varmācības aktu.
Palūkosimies, kāds ir pēc būtības no lietderības
viedokļa šī jautājuma īstais saturs un izskats, un
kā izskatās atšifrēti Radziņa kunga slēdzieni un
prasības, lai Valmieras pilsētas komercskola ari
turpmāk paliktu pilsētas pārziņā un rīcība.
Vispirms Radziņa kungs saka, ka neesot nekādu iebildumu, ja valsts pārņem kādu skolu; ari
pret Valmieras pilsētas komercskolas pārņemšanu
nebūt neesot nekādu iebildumu. Viņa vārdiem runājot, varētu teikt, ka mums nav absolūti nekādu
iebildumu pret skolas pārņemšanu valsts pārziņa,
ja aprunājas un tad to pārņem. _ Bet ja neaprunājas un vienkārši nolemj — tad tā lieta neiet, tad tur
nav lietderības. Ja aprunātos ar Radziņa kungu,
ja no viņa prasītu atļaujļu, tad tur būtu lietderība un
ari pēc būtības, dziļākā satura skolu varētu pārņemt. Vajaga sazināties ar Jums, dot Jums godu
un cieņu. (E. Radziņš no vietas: «Ar skolas īpašnieku vajaga sazināties!») Tad būs lietderība, un

viss būs kārtībā.
Tālāk, Radziņa kungs_ teica, ka. valsts ar varu
gribot pārņemt skolu sava īpašuma. Ne, R adziņa
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kungs, _ tas ta nav. _ Skolas eka vairāku miljonu
vērtība nepieder pilsētai, bet gan valstij. Ja pain-

no skolas naudas diezgan augstu procentu, bet gan
galvenā kārtā tādus, kuri piekļaujas jūsu politi-

zini, atalgo, tad redzam, ka _ pilsēta atalgo vienu
durvju sargu un vienu kalpotāju. (Starpsaucieni pa
kreisi.) Tas ir oficiālas, pareizas ziņas. (E. Radziņa starpsauciens.) Radziņa kungs, Jūs to ne^ to esam noskaidrojuši buvarat apstrīdēt. Mes
džeta komisija. Domāju, ka būs labāki, ja Jūs par
to nestrīdesaties, jo_ šie dati nav apšaubāmi. 92 %
maksa valsts, bet parejo daļu — Valmieras pilsēta,
pie kam Valmieras pilsēta samaksā par valsts ēku
tikai 100 latus īres gadā. Sakait, vai lielai vairāku
stāvu ēkai var but tik zema īres maksa! Vai ari
Jus neatzīstat, ka īre varētu būt daudz augstāka?
Tāda gadījuma procenti, ko nomaksā valsts, ari būtu
daudz (lielāki, un savukārt zemāks pilsētas piemaksājamais procents vai viņas piemaksājamā daļa.
Ta tad vardi, ka ar varu grib atņemt pilsētas namu, nav pareizi.
Vēl ir teikts, ka skolas pārņemšana nākot bez
sazināšanas. Radziņa kungs, mēs jau budžeta komisija noskaidrojām, ka pēc pārņemšanas valsts
ziņā skolas nauda tiks pamazināta no 80 latiem uz
50 latiem. Un tas būs liels ieguvums trūcīgākiem
skolniekiem, kuriem pašiem jāgādā skolas nauda,

svabināšana norisinās, es pieminēšu to pašu Krūzkopu, par kuru Jūs te runājāt un runājāt gluži nepareizi, Radziņa kungs Jūs sacījāt, ka viņam pie^
spriests tas pats uzstādinājums,
par kādu lēmusi
skolas padome, ko likusi priekšā paidagoģiskā padome. Man noteikti jāpasaka, ka divi reizes paidagoģiskā padome ir likusi priekšā Krūzkopu pil-

teresējamies, ko pilsēta, skaitīdamās par skolas pār-

ka ari skolnieku vecākiem.
Bet ir ari vēl dziļāki iemesli, ne tikai tie, kurus uzdod Radziņa kungs. Viņš minēja ari iemeslus, kuri mani, varbūt, esot pamudinājuši nākt ar
tamlīdzīgu priekšlikumu un uzstāties ar tādu runu.
Pirmām kārtām, es esot gribējis pastrīpot — kā

esot izteikušies daži Valmieras zemnieki — it kā
varas momentu, it kā to, ka koalicijā visu uzvarot.
R adziņa kungs, vai Jūs paši tam ticat? Vai Jūs domājat, ka mēs, kā nopietna partija, nāksim ar
priekšlikumiem budžeta komisijā, lai pastrīpotu par
katru cenu koalicijas lielo varu, kuru jūs paši taču
apšaubāt katru brīdi un zināt tās sadrupināto sastāvu, zināt, ka mums par katru cenu ir jānes atbildība? Un Jūs domājat, ka varētu būtu tāds tik
vieglprātīgs motīvs! Ka Jūs paši tam neticat, to
Jūs pierādījāt ar tālākiem vārdiem, ka esot bijuši
citi momenti un citi iemesli. Pirmais esot tas, ka
skolotājs Švede neesot pieņemts, un otrkārt —
Robežnieku lieta. Jums būtu jāzin, ka Jūsu frakcijas biedrs Dēķens mums pat pārmeta, ka mēs esot
pārāk nesaudzīgi, pat interpelaciju iesniedza Robežnieka lietā. Mums ar to nav nekādu sakaru, un mēs
tādu nemaz nepazīstam. Jūs mums nevarat pierakstīt še nekādus personīgus motivus. Mēs patiešām tādu vīru nezinām, un viena skolotāja dēļ,
kuru jūs nepieņemat, mēs neliksim visu skolu pārveidot uz citādiem īpašuma pamatiem. Bet ari tas
pierāda, šie divi minējumi, ka Jūs paši apgalvojat
pretējo, it kā motivs būtu — parādīt koalicijas varu,
jeb, ja drīkstētu vienkāršiem vārdiem izsacīties,

uz lielības pamata ko izdarīt. Ka tas nav pareizi,
to ari Jūs savā tālākā runā esat apstiprinājuši.
Es Jums vēl mēģināšu īsumā norādīt, kādu iemeslu dēļ mēs nācām ar tādu priekšlikumu. Pirmais, ko es jau sacīju, ir lietderības motivs. Ja
reiz valsts piemaksā vairāk kā 92%, tad pārējais,
ko dod pilsēta, ir tik maza daļa, ka tiešām jaū ir
labāk, ka valsts pārņem visu un ari pārzina skolu,
jo ir veca patiesība, ja kāds maksā, nes visus iz-

devumus, smagumus, tad viņš ari pārvalda i skolas
īpašumus, i pašu skolu. Jūs gribat lietu nostādīt citādi, lai valsts maksā un lai jūs būtu tie pārvaldītāji.
Un vēl kādi pārvaldītāji! Tādi, godātais Radziņa
kungs, ka komplektējat visu technisko personālu
pēc savas sejas un līdzības. Jūs, Radziņa kungs,
zināt, Valmieras pilsētas komercskola atsvabina

skam novirzienam. Un kā skaļu piemēru, kā šī at-

nīgi atsvabināt.

To jūs esat divas reizes no vie-

tas noraidījuši, pie kam runa ir par karā kritušā
dēlu, kuru jūs paši esot atzīmējuši par ļoti spējīgu
un sekmīgu, jo galvenais noteicējs pie atsvabināšanas ir sekmes un mazturība. Šie divi momenti
Kruzlkopam ir, tāpat kā daudziem citiem, kas noraidīti un tomēr yiņš atsvabināts tikai ļoti nelielā
^
mēra.
{E.Radziņa starpsauciens.) Es apgalvoju,
ka paidagoģiskā padome divas reizes Krūzkopa atsvabināšanu ir noraidījusi. (E. Radziņa starpsauciens.) Paidagoģiskā padome un skolas padome ir
lēmušas, .un Jūsari esat tur iekšā. Tā tad nevar
sacīt, ka te ir kāda patvarība, bet gluži otrādi. Ikviena skala, kas saņem no valsts gandrīz visus
100% piemaksas, jānodod patiesam īpašniekam, t. i.
valstij, lai tā skollu vada un mes kā materiālo, tā morālisko atbildību par skolas gaitu un sekmēm. Man
liekas, ka te ir tikai prestiža jautājums; citādi jūs
esat ar mieru pat no skolas atsacīties.
Radziņa kungs, jūs lietojat vārdu, kā es izlasīju
stenograma, ka šo skolu gribot sagraut. Vai Jūs
zināt, ko tas nozīmē? Ja valsts uztur kādu skolu
par 100%, tad man liekas, ka te nevar būt runa
par graušanu.

Jūs sakāt, ka mums esot lielā mērā jārēķinās
ar to, lai pašvaldības paturētu noteikšanu skolās.
Man liekas, ka tam uzskatam varētu piekrist, bet
ar noteikumu, lai viņas ari nes lielāko daļu upuru
skolu uzturēšanai. Nevar būt tā, ka pienākumus
nes viens, un slkOlas vadītājs ir cits. Mūsu frakcijai ir ienākušas vairākas sūdzības, ka, neskatoties
uz to, ka Valmieras pilsētas komercskolā ir z /8 laucinieku, tikai 25% laucinieku atsvabināti no mācības naudas; pārējie ir pilsētnieku bērni. Vai tas ir
taisnīgs atsvabināšanas procents? (E. Radziņa
starpsauciens.) Man liekas, Radziņa kungs, ka
Jums šeit gan vairāk vajadzēja par to domāt. Ja
Jus patiešām gribat būt Valmieras interešu aizstāvis un ja gribat, kā skolas padomes loceklis, šim
savam lolojumam — komercskolai patiešām labu
novēlēt, tad Jums jāprasa, lai valsts to pārņem savā
pārziņā un uztur, un tādā kārtā apkalpo visu Valmieras apkārtni un pašu pilsētu, bet nevis runāt
tādus graujošus vārdus, it kā minēto skolu gribētu
iznicināt u. t. t. Man liekas, ka tas viss ir pilnīgi
nevajadzīgs.
Lai nu būtu kā būdams ar šo jau tik daudzkārt
pārrunāto jautājumu, tomēr visumā jāliecina, ka
mums ari plašākā nozīmē ir ērmots stāvoklis skolu
politikas lietā. Te jau Ausēja kungs savā runā aizrādīja, ka izglītības resora vadītājam uzbrūk un
pārmet daždažādus grēkus. Atceras atsevišķu skolu
dažādus negatīvus lēmumus vai parādības skolu
dzīvē u. t. i, u. t. t. un tanī pašā laikā nemaz neiedomājas skolu plašās autonomijas tiesības un tāpat ari pašvaldības tiesības skolu lietās. Galu galā
iznāk, ka izglītības ministrijai nav gandrīz nekādas
noteikšanas tiesībās. Tāpēc man liekas, ka te nevietā uzbrukt. Mums vajadzētu kaut ko darīt, lai
izglītības resora vadītājam dotu plašāku rīcības brīvību, lai tiešāmvarētu teikt, ka viņšpārzin izglītības,
skolu lietas, un tad, 'liekas, izglītības resors ari varētu
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daudz ko vairāk darīt, un tad mes ari varētu prasīt
lielāku atbildību no tā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Es domāju, ka Jautājums par to, _ vai mes
savu valsti neesam iesākuši dibināt uz pārak plašiem pamatiem, būtu nopietns un diskusijas cienīgs.
Šis jautājums ir patiesi vērts, ka to iztirzā, jo mēs
valsts uzbūves un pārvaldes ziņā taču esam bijuši,
tā sakot, tikai pirmziemnieki, esam iesācēji. Man
šķiet, ka tikai reti kāds no tiem vīriem, kas bija aicināti nodibināt Latvijas valsti, bija agrāk nodarbojušies valsts amatos. Jūs zināt tos apstākļus, par
tiem es nerunāšu, kāpēc tas tā ir noticis; par labu
mūsu valsts uzbūvei tas nav nācis. Var gan priecāties no vienas puses par to, ka ar tādu sajūsmu
ir ķērušies klāt pie valsts uzbūves darba, bet nu
pēc 10 gadiem,pēc dažādiem eksperimentiem mums
tomēr ir jāsāk pārdomāt par dažām kļūdām, kas
sāk parādīties.
Man ir bijusi izdevība jau priekš daudziem gadiem te no šīs katedras aizrādīt, ka ari mūsu skolu
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sie runātāji teica, ka eksāmeni esot par daudz grūti
kā vidusskolās, tā augstskolā. Un šinī apstāklī ari
slēpjoties tas, ka studentu starpā esot tik daudz paš-

nāvību.

Aizrādīja ari, ka pārāk rupji apejoties ar strādnieku bērniem, ka paidagogi nestāvot savu uzdevumu augstumos u. t. t. Ar tām pašnāvībām tā
lieta nemaz nav tik vienkārša! Par šo jautājumu
es esmu ļoti.daudz pārdomājis un esmu to studējis!
Jau pirms mums bija tagadējā skola,_ jau pirms pasaules kara viens no pašnāvību jautājuma vislabakiem pazinējiem bija profesors Chlopins, Petrogradā.
Viņš ir sarakstījis lielu darbu par šo tematu. Apskatot skolas lomu pašnāvībā, viņš nāk pie slēdziena,
ka pašnāvību jautājumā galveno lomu nespēlē skola,
bet gan habilitate šo bērnu vispārīgā nervu sistēmā,
vispārīgā
garīgā
uzbūvē.
Šie
ir
viņu
vāji
jau
nožēlojami,
elementi,
no
kas
dzimšanas ir predestinēti
iet bojā ciņa ar
spējīgākiem. Bet nelaime ir tā, ka mūsu valsts būvētāji no kreisās puses domā, ka mēs visus cilvēkus
varam nostādīt vienlīdzīgos apstākļos, ka mēs visiem varam dot vienlīdzīgas spējas, vienlīdzīgu pārticību, vienlīdzīgu labklājību, vārdu sakot, vienlīdzīsistēma ir uzbūvēta par plašu; bet te ņemas apgalvot, ka tagad skolu iekārta ir labāka nekā agrāk! gus visus labumus. Tas nav iespējams, jo mēs, preBet kā gan izskaidrojams tas lielais analfabētu tēji dabas likumiem, nevaram padarīt par labu tādu
bērnu, kas iedzimis mazvērtīgs. Šī atziņa ir rakskaits, kas ir tagad un kas agrāk nebija? Te vajaga kaut kur tai kļūdai slēpties, un man liekas, tā stīta jau kādus 30 gadus atpakaļ, kad mums vēl neslēpjas tanī apstāklī, ka mēs esam gājuši plašumā, bija pazīstami likumi, kas tagad modernā medicīnā
bet neesam gājuši dziļumā. Mums ir tagad pamatir valdošie, kuri arvien vairāk sāk ieviesties mediskola — ja pierēķina vēl klāt pirmskolu, — ap 10 cīniskās aprindās, t. i. likumi par rasas higiēnu. Tur
gadi. Tas maksā mums ārkārtīgi daudz. Bet vai ir runa par iedzimtību. Iedzimtībai tur piešķir ļoti
tas attaisnojas? Saka: tagad vēl nekas, bet gan lielu nozīmi. Tuvāki izteikties par to, protams, es
šeit nevaru. Man tikai jāaizrāda, ka cilvēkam.jau
jau nākotnē to varēs. Mums ir radušies tādi apstākļi, ka uz 22—23 skolniekiem pamatskolā ir no paaudžu paaudzēm ir rādīts un noteikts, vai viņš
viens skolotājs! Vai jūs varat pateikt vēl otru var būt pilnvērtīgs, vai — mazvērtīgs. Modernā
neskatās
uz
šo
jautājumu
tā,
valsti pasaulē, kur tas tā ir? It nekur! Un tomēr medicīna
jūs zināt, ka Latvijas valsts ir viena no nabagākām. ka _ mēs
varētu
vienu,
kas
ir
mazvērtīgs,
padarīt
pilnvērtīgu,
Ta tad te ari kaut kur vajaga būt kļūdai.
idiotu
padapār
profesoru,
muļķi
par
rīļ
gudru
—
cilvēku.
To
Teiks: jo mazāk skolēnu skolotājam, jo labāki,
mes
nevaram!
Ja
kādam
prāta
nav,
tad
viņš
var
krietnāki viņš var_ strādāt; bet jūs, kungi, jau dzirdējāt šinīs debatēs, kā ir ar tām zināšanām, ko lielīties, cik grib. Pat no šīs katedras pirmā kursa
studenti var mēģināt nokritizēt savus nosirmojuskolnieki aiznes sev līdz nevien uz augstskolu, bet
šos
profesorus. Tas viņiem tomēr itin neko nepar
ari uz vidusskolu. Man ir dažas liecības
viduslīdzēs; viņi tikai vēl vairāk pierādīs, ka viņi pieder
skolām. Tur ienāk ļaudis, kas neprot lasīt pat ne pie
tās galīgi mazvērtīgākās šķiras! Tādēļ par to
latviešu valodā; kaut kā jau nu saburto un izlasa,
es
ari
vairāk nerunāšu. Es tikai garāmejot īsi
bet tas viss ir bez .kādas izteiksmes; tā, kā vajagribēju norādīt. Mūsu skolas iekārta šīs lietas
uz
to
dzīgs lasīt, neprot! _ Un tādu, deputātu kungi, ir
līdz šim maz ievēro, un tas notiek tādēļ, ka ari mūsu
labs skaits. Nerunāsim par tiem, kas neprot rēlikumdevēji tām nepiedod lielāku svaru. Man liekas,
ķināt, kas nezin ģeogrāfiju, kas neprot nevienu vair jānorada vēlreiz mūsu izglītības ministrijas kunlodu. Pat latviskineprot, t. i. neprot ne gramatiku,
ne lasīt, kur nu vel rakstīt! Un tādu ir ļoti daudz; giem, kajreiz taču vajadzētu — visus gadus, kamēr
tie nu nak uz vidusskolām. Vidusskolām viņi jā- es_ augsta nama esmu, es esmu katru gadu lūdzis
uzņem, jo bieži vien_ viņiem it neko neprasa. Ja mušu ministru kungus —_ gādāt par to, lai ministrijā
ieceltu par inspektoru kādu ārstu. Reiz taču vajanav pieteikušies vairāk, kā ir brīvu vietu, tad nav
dzētu ļo darīt! Jums ļr visādi inspektori, bet jums
konkursa eksāmenu. Pamatojoties tik uz to,kas atzīvajadzētu būt kādam ārstam, kas visus šos jautāmēts liecībasj tur, varbūt, jr3+, 3 un bieži vien 3—;
jumus vada, kas norāda, kā tagad skatās uz cilvēka
bet tomēr tāds skolēns jāuzņem pat ar šādām zigara darbību un miesas attīstību — kas taču ir mūsu
nāšanām! Varat iedomāties, kā var strādāt vidusskolas ar šādu sastāvu! Kādi elementi tur ienāk modernākie dienas jautājumi, — bet man liekas, ka
iekša! Protama lieta, viņi samaitā visu skolas tāda ari tagad nav! (Starpsauciens.) Loti žēl, ka
gaitu ari tiem, kas ko zina, kas ko prot, kas grib izglītības ministrija mūsu laikos nav turējusi par
vajadzīgu likt augstajam namam priekšā atvēlēt
mācīties u. t. t. Bez šaubām, ka 4 gados pie tā mācības_ plāna, kāds tagad ir mūsu vidusskolām, kas vajadzīgo kreditu. Izglītības ministrijai ir vajadzīgs
ārsts, kam būtu tas plašais skats, kā tauta jāaudzina
jau ta ir par daudz īss laiks, neko lielu nevar sagaidīt. Tas taču, kungi, ir ļoti nevēlami. Bet tādi fiziski, garīgi un morāliski! Tas ir ari tagadējā ārsta
uzdevums. Šī patiesība tomēr ir vecāka nekā visa
nu reiz tie apstākļi ir!
mušu Eiropas kultūra, kas ir likta pamatos varbūt
Vēlāk šie paši skolnieki iet tālāk uz augstskolu. jau 3000 gadus pirms mušu laika rēķina iesākuma.
To itin pareizi šeit apgaismoja augstskolas profeEs tadeļ lūdzu izglītības ministri to visādā ziņā nosora kungs. Profesora kungs jau mums stāstīja, kas kārtot, šo nokavēto vietu papildināt. Par ļaunu tas
tie ir par elementļem, ar kādiem nākas strādāt pa
nebūs! Droši vien tas būs par labu i kreisajiem, i
daļai ari augstskola. Turpretim no otras puses kreicentram, i labajiem — mums visiem par labu! Tad
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mūsu audzināšana patiesi norisināsies uz zinātniskiem pamatiem.
Te kāds runātājs rīta sēdē norādīja mums, ka buržuju zinātne nekur nederot. Es gribētu viņam jautāt, kāpēc tad viņš pats ir iestājies mūsu universitātē. Ko viņš tur meklē?_ Viņam sen bija laiks aiziet projām! Ja jūs no galējā kreisā spārna tik skani
uzstājaties pret šo zinātni, tad būtu jādomā, ka jūs
patiesi ari ta esat pārliecināti, bet klusumā, mēs redzam , jums it labi tur patīk ko iemācīties. Vēlāk
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šanās pēc rekordiem ir sporta izvirtība! Mums nevajaga sasniegt rokas muskuļu pārmērīgu attīstīšanos uz mūsu sirds rēķina. Mums nevajaga ari attīstīt
zobos kādu sevišķu stiprumu, vai kādu kāju ārkārtīgu veiklību uz vēlākas smadzeņu izvirtības rēķina , caur artērijas sklerozi. Kungi, šīs lietas Jums
ir grūti izšķiramas, bet mums ir zināšanas par to,
ka kaitīgākais ir tas, ka mēs fiziskā audzināšanā
pielaižam dažādas rekordspēles jau skolas vecumā.

Fiziskās audzināšanas klasiskā zeme Anglija

šīs iegūtās zināšanas! (K. šinī ziņā mums dod daudz labākus piemērus. Ari
Ulmanis no vietas: «Zaldātos ari nav jāiet!») Zaltur gan nav pilnīgi izslēgts sacensības princips un
dātos ari varbūt, nav tik drīzi jāiet. Redziet, tie ir tāpat ir ari rekordu uzstādīšana, bet tur tomēr,
^
tādi dažādi
atvieglinājumi. Protams, uz ārieni, ja visumā ņemot, fiziskā audzināšana ir nostādīta uz
citiem pamatiem. Fiziskā audzināšana nav tikai
nu var, tad runā citādi! Ja mēs to lietu nostādīsim uz zinātniskiem pamatiem, tad mums drīzā vingrošana vien uz kādām tur trepēm, vai lecot
laikā vairs nenāks priekšā tādi gadījumi, kad viens pār zirgu, vai citādi kā nodarbojoties ar kādiem
cilvēks uzstāsies tur, kur viņš nekā nezina. Tas būs
instrumentiem vai rīkiem, fiziskā audzināšana ir
tad, kad mūsu audzināšana būs nostādīta uz zinātdaudz plašāka. Pie fiziskās audzināšanas pieder
niskiem pamatiem. Tad līdzīgi cilvēki nevarēs tā daudzas un dažādas kustības. Te pieder peldēšarunāt, tad viņi būs izolēti, viņi netiks sabiedrībā
na, airēšana, ceļošana, pastaigāšanās, izbraukumi
u. t. t. Pie fiziskās audzināšanas pieder ari katrs
iekšā. Tagad mēs visi, kas nekā nesaprotam, še
uzstājamies un domājam, ka runājam gudrus vārfizisks darbs. Tā ir mūsu fiziskās audzināšanas kulminācija, un to mums, lūk, vajaga sasniegt. Mums
dus. Te man viens pasniedz zīmīti, kurā teikts, ka
gudrie tiekot apspiesti, bet muļķi pacelti augstā
vajaga savu miesu tā norūdīt un uzturēt, ka mēs
krēsla. Man jāteic, patiesi, ka augstu te mūsu
varam pārvarēt visas fiziskās pretešķības, pārspēt
(Saeimas) goda krēslā ir iecelts dažs labs muļķis.
visu to, kas mums dzīvē stājas pretim. Mums vajaga ne tikai vingrināt savu roku un kāju muskuTaisnība!
latūru,
bet mums jāvingrina piemēram ari acis un
Ak, Opvncana kungs, Jūs taisni še! Jums,
ausis, dzirde un redze, oža un tauste, jo tas viss ir
Opyncana kungs, gan nederēja runāt par audzināvajadzīgs, lai mēs sevi papildinātu. Bet tam nešanu. Jūs zināt savu pagātni, un tāpēc Jums par
pietiek
ar kādu rekordu uzstādīšanu kādā zināmā
audzināšanas jautājumiem vajadzētu drusciņ atturēnovirzienā. Sakait, kungi, vai tas nav ārprāts, ja
ties runāt. Jūs esat slikti audzināti, jo esat piedalīiziet uz to un sacenšas, kas varētu pacelt 10 mārjušies tribunālā, kas tiesāja cilvēkus uz dzīvību
ciņas vairāk kā otrs! Tas ir vajadzīgs cirkus spēun nāvi. (Starpsaucieni.)
lēm, bet ne jaunatnes fiziskai audzināšanai. Pie fiEs, saprotama lieta, nevaru tik smalki iztirziskās audzināšanas pieder ari mācība par darbu,
zāt jautājumu par pamata un vidusskolām, kā to
par enerģijas patēriņu, mācība par enermācība
darīja Dēķena kungs, jo viņš ar to jautājumu ir
patēriņu. Un šāda mācība mums
ģijas
racionālu
labāki pazīstams. Viņam skaitļi vieglāki pieietami,
nepazīstama. Es mēģināju šo
vēl
pavisam
gandrīz
bet es šai lietai stāvu tālāk. Tomēr gribu par daideju
fondā, lai mēs veicinātu
ierosināt
kultūras
žām parādībām mūsu izglītības laukā runāt kādus
mums vispazīstamākos laucinieku darbus zemkovārdus, proti — par augstskolu un ārpusskolas izpībā. Nostādīt tos racionāli, cik tas nu iespējams
glītību. Tās man drīzāk pieietamas un mūsu ikdiear mūsu primitīvākiem līdzekļiem,_ ir ļoti liela mēra
nišķo dzīvi vairāk interesē!
iespējams, un panākumi var būt ārkārtīgi lieli; bet
Kas attiecas uz ārpusskolas izglītību, tad pirmā man tas nav daudz izdevies!
tomēr varēs noderēt

vietā varētu nākt mūsu opera. Tā taču ari pieder
pie ārpusskolas izglītības? Dēķena kungs saka,
ka tur neesot pārliecības par drošību. Dēķena
kungs, tas ir taisnība! Tur piemēram atlaida vienu
no mūsu spējīgākiem muziķiem — Jozuu. Jūs,
kungi, zināt, kas šis Jozuus ir. Jaunie, varbūt, viņu
nepazīst. Vai zināt, Dēķena kungs, — to nedrīkst
dzirdēt citi, bet Jums es to varu pateikt, varbūt,
Jūs, to zināt, — Jozuu izsvieda 4_ sievas! (Jautrība.) Trīs no viņām gribēja dabūt šo vietu saviem vīriem. Vienai no tām tas nu nav izdevies!
Dēķena kungs, dažreiz pietiek ar vienas sievas intrigām, bet ja ir 3—4, tad tur ari neviens ministris
neko nevar vairs līdzēt. Šīs sievas Jūs pazīstat
ļoti labi, vismaz vienu no_ viņam! (Jautrība. Starpcauoiens: «Viņš apgrozās tikai augstāka sabiedrībā!») Šī lieta, saprotams, ir bēdīga, un ir nožēlojami, ka tādas lietas var notikt.
Tālāk man mazliet jāpieskaras fiziskas audzināšanas jautājumam. Es jau daudzreiz esmu mēģinājis norādīt, ka mūsu fiziska audzināšana, zem
kuras tagad saprotam tikai sportu un vingrošanu,
nostādīta nepareizi un uz nezinātniskiem pamatiem.
Ja centrālā mācības iestādē būtu pieņemts ārsts,
kas dotu savus norādījumus, tad nenotiktu cenšanās
pēc rekordiem. Tas ir tļk smieklīgi, tik atpakaļrapullīgi, tas atzīts jau dažās sporta biedrības, sporta
darbinieku un sporta instruktoru kongresos! Cen-

Šogad kultūras fonda mazā dome ir atradusi
par iespējamu celt priekšā plenārai domei kādu samazinātu budžetu šiem nolūkiem, proti — pabalstiem aršanas sacensībā, linu kulstīšanas sacensība,
grāvju rakšanas sacensībā u. t. t. Redziet, tā ir
sporta visaugstākā pakāpe, visaugstākā pakāpe tāpēc, ka te sports ir vienots jau ar lietderīga darba
pamatu. To mums_ vajaga sasniegt, un uz to mums
ir jāiziet! Tad mes pacelsim savu zemkopību un
ari citu darbu ražīgumu. Un mēs taču nevaram
' noliegt, ka tas ir patiesi Vajadzīgs. Vislielākais
darba darītājs pasaulē, kurš tikai ar darbu, tikai ar
to,ka viņš pareizi un racionāli pratis iekārtot savu
darbu, ir ticis par visturīgāko cilvēku pasaule, ir
Fords, un viņš teic: jo mēs būsim racionālāki darbā, jo kļūsim turīgāki! Forda sistēmā izbeidzas
bads un trūkums, tāpēc ka ražo, tik daudz, ka pietiek visiem. Bet ja mums tagad nepietiek, un viena
vien slapja vasara var iztukšot visas mūsu kabatas,
tad tas ir pierādījums, ka mēs dzīvojam no rokas
mutē, un ka mums nav vairāk, ka tikai tas, kas nagos. Saprotama lieta, ka tauta_ nevar pastāvēt, ja
viņai nav vērtīgu krājumu! Tādus var radīt tikai
ar lielu ražošanu! Tāpēc mums jāapsveic katrs pasākums, kas dod pamācību, kā ar savu darbu pie
vismazākā enerģijas patēriņa var ražot vislielākās
vērtības. Šo atziņu mums vajadzētu likt visur par
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pamatu, ari mūsu amatniecībā un pie katra cita
darba, ari vienkāršākā darba._ Es esmu noskatījies savā laikā — tas bija kādus 25 gadusatpakaļ —, kā strādā austrumosKinas kuģu Jadetaji, un
esmu salīdzinājis ar tiem mūsu kuģu lādētājus. Man
jāsaka, ka tur austrumos ir tāda vingrība, tāds vieglums, tur strādā ar tādu apbrīnojamu skaistumu,
kurpretim pie mums ar lielu _smagumu un neveiklību. Es esmu griezies pie mušu kreisajiem, pie deputāta Veckalna un lūdzis viņus, vai viņi nevarētu
tur tanīs savās arodbiedrības ierīkoties ta, ka sarīkotu zināmus kursus grūta darba darītajiem. _ Ja
jums patiesi ir žēl to cilvēku, tad sarīkosūn šādus
darba kursus — es esmu gatavsjjums palīdzēt. Iemācīsim, kā jānes maisi, kā jānes dēļi. Nekādu
jaunu zināšanu mums tur nevajaga; tie vecie jau
saprot un zina, ari mums jau ir tie meistari, kas
varētu ierādīt to citiem. Ja mes salīdzinām vecos
maisu nesējus, vecos dēļu nesējus, vecos ēvelētājus un zāģētājus, tad redzam, ar kādu vieglumu un
grāciju viņi dara savu darbu, bet otri,_ kas neprot,
strādā aizelsdamies, noguruši un patere savus speķus tik lielā mērā, ka velak nemaz nav spejīgļ strādāt. Bez šaubām, jūs, teiksat, ka es gribu_ strādnieviņus
izsūkt, bet
kus
izsūkt! Es _ negribu
tikai parādīt, kā _ darba darītājs var ietaupīt
savus spēkus, kā viņš var racionāli! izlietot
pārdot
var
kā
racionāli
spēkus,
savus
savu darbu. Tas, kas prot darbu racionāli strādāt
un racionāli izmantot savus spēkus, nešķiež pūru
tur, kur var iztikt ar garnicu! Tas, kas ir izšķiedis tikai garnicu sava spēka, saņem_ tikpat daudz,
cik tas, kas izšķiedis pūru. Tagad sak ierīkot darba muzeju. Paldies Dievam, ka to sak rīkot Bet

to dara tikai tagad — desmita valsts pastāvēšanas

gadā. To vajadzēja darīt jau pļrma diena pec mušu valsts nodibināšanās, kad mūsu strādnieki tikko
sāka- organizēties. Bet ja par to runa, tad tas šiem
kungiem nepatīk, jo viņu programa nav pieradināt
cilvēkus, pie darba un veicināt ražošanu mušu zemē. Viņu programa ir kas cits: paņemt to, kas \r
saražots! (Saucieni pa kreisi: «Jus nepazīstat mušu programu!» — «Kas tad ir tie_ saražotāji?») J us u biedri tie saražotāji, bet j ū s gribat paņemt
to, ko jūsu pašu"biedri saražojuši! Tiem, kas
saražojuši, vajaga paņemt šīs vērtības, nevis jums,
kungi! (Starpsaucieni pa kreisi.) Kas ražo, tas lai
patur! (Starpsaucieni pa kreisi.) Jums viegli teikt
— mēs paņemsim, iebāzīsim kabata! —

Nu es varētu pāriet uz to iestādi, par kuru še
visvairāk runāja, t. i. uz mūsu universitāti. Universitātes dzīvi es, kungi, pazīstu ļoti labi. Es esmu stāvējis klāt, tā sakot, pie universitātes šupuļa_ . Es esmu piedalījies sēdēs, kas notika, pirms mušu universitāte bija dzimusi. Tāpēc man_ universitāte ir
pieaugusi pie sirds, un mani interese ari katra _ kritika par universitātes darbību. Mani -interese ari
tā kritika, kas nicina mūsu universitāti. Ari ta mani interesē, es saku! Ja kāds nicina mušu universitāti, tad man jāteic: kungs, tu esi vel zaļš. Tev
vēl jāmācās! Nac pie mums un mācies; kad tu būsi tapis sirms, tad nodod savu spriedumu! (Starpsaucieni pa kreisi.) Es atzīstu, ka universitate_ ir
pielaista tā pati kļūda, kas pielaista vispār mušu
dzīvē, ka mēs esam sākuši rīkoties par plašu. Es
nedomāju šo plašumu absolutĻ Mūsu universitātes
programa varētu būt vēl plašāka, mums varētu but
vēl daudz vairāk katedru, ja tikai mes to spētu sa. maksāt. Es domāju, ka mes rīkojamies par plašu
samērā ar mūsu līdzekļiem.

Es negribu ne krei-

sajiem, ne labajiem to pārmest un teikt, kas šim
lietā ir vainīgs. Varbūt, mēs visi kopa esam vainīgi, ka esam sākuši rīkoties par plašu! (StarpI
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saucieni pa kreisi.) Es saku, ka mes rīkojamies
par plašu, salīdzinot ar mušu līdzekļiem. Ludzu to
ievērot! Zinātnes un mākslas, kungi, maksa ārkār-

tīgi lielu naudu. Ar zinātni un mākslu var nodarboties tie cilvēki, kas ir sakrājuši tik daudz vērtību,
ka varnodarboties ar zinātni un mākslu. Nabadzīga
tauta un nabadzīga valsts nevar lepoties ne ar kādu
lielu zinātni, ne mākslu. Tapec es ari saprotu, ka Padomju Krievija izturas naidīgi pret zinātni, Viņi
tur ir nabagi un iziet uz nabagu proletariāta radīšanu, un tautas nabadzības radīšanu ? un nevis_ uz
tautas labklājības pacelšanu. Viņi tur iestāsta
tautai, ka tā ir buržuju zinātne un māksla — un
tas viņiem nederot. Un to mēģina ari mums iepo-

tēt mūsu austrumu gudrinieki. Paldies, šīs gudrī-

bas ir tik nodrāztas, ka patiesi ir jāteic, ka laiks ir
pazaudēts, noklausoties šo austrumu gudro runas,
kas mums grib uzspiest tādus uzskatus par mākslu
un zinātni. (Starpsauciens.)
Te viens bija ļoti apvainots — ja nemaldos,
tas bija Eliasa kungs — par to, ka sociāldemokrātus sametot kopa ar žīdiem. Nu, kungi, varbūt,
par to nerunāsim. Nemaz neteiksim, ka sociāldemokrāti ir, kā te teica _profesors Baloža kungs, sabrukuma teorijas paudēji! Es tikai teikšu, ka sociālisma nodibinātājs taču bija Markss, un ka viņš
īstenībā saucās — Morduchajs. Talak ir Engelss.
Vai tas nav jūsu? (Starpsaucieni.) Nav žīds? Bet
no vietas:
Trockis taču ir žīds! (M. Lazersons
neteicu,
ka latvieši
latvietis!»)
«Stučka ir
Ko? Es
ari tur nebūtu iekšā!_ Trockis, Kameņevs, Zinovjevs, Bela Kuns, un ka jus viņus visus tur saucat—
vai tie nav visi žīdi? Nu neņemsim tos galējos, bet
tos mērenākos. Adlers, Bauers un citi? Tie visi
ir žīdi! Tas pats par sevi vēl nav nekas ļauns. Vai
tas ir kas ļauns, pēc jūsu domām? (Starpsaucieni.)
Tur Jums, Maizeļa kungs, ka _ bundistam vajadzēja
taisni priecāties, ka žīdi spēle tādu lielu lomu; tas
nu nav nekas ļauns, bet noldegt Jus to nevarat! Redziet, mūsu jaunakļepiedzivojumļ ari pierāda to pašu, ka ari tagadēja sociālistiska kustība
bez žīdiem nevar noritēt, ka tur žīdi piedalās ļoti
rosīgi. Saprotama lieta, latvieši a-fi! Stuč-

ka ir latvietis!

Bet, redziet, nevar ta pateikt, ka

jums nav sakaru ar žīdiem! Tagad stāsta, ka kreiso sociāldemokrātu SSS komandiers esot licis apcietināt 23 viskreisākos un starp tiem 16 žīdus.
Tas ir Bruno Kalniņa kungs. Vaļ viņš to licis, to es
burtiski nezinu, varbūt ļaunas meles tikalto stāsta.
Bet policija uz viņa norādījumu esot saņēmusi ciet
23 cilvēkus un to starpā 16 žīdus, kas no kreisās puses traucējuši viņu sapulces un viņu runas.
(A. Veckalns no vietas: «Pieskaitiet vel pestītāju
klāt — būs 17!») Ja tur tik daudz žīdu, tad ir tiesība teikt, ka sociāldemokrātiem irtieši sakari ar žīdiem! Tas nav nekas ne
ļauns, ne labs. Tas ir tikai fakts, ka jūsu starpa rīkojas žīdi. (Starpsaucieni.) Protams, mums tur
nekāda darīšana nav, bet šīs parādības atzīmēt
mums ir tiesība. (Saucienļ no kreisas puses: «Vai
Dubins nav kristīgais?») Ne, Dubins ir žīds! Es to
nenoliedzu, ka viņš ir žīds, nenoliedzu, ka žīdi ir
koalicijā. Ar tādu jautājumu jus mani nevarat sa-

mulsināt. —
No kreisās puses pārmeta mūsu universitātes
mācības spēkiem, ka viņi neko nezinot, viņiem neesot stāža u.t. t., ka īstos zinātniekus neņemot
iekšā. Šos pārmetumus jau jr atspēkojis profesors
Baloža kungs. Es varu norādīt vel uz vienu otru
lietu kā nepamatotu. Universitātes padome arvien
ir prasījusi, lai kas viņai jāievēl par studentu skolotājiem, kandidātiem, būtu solīdas zināšanas. Katru, kam ir solīdas zināšanas, kas ir nopietns strād-
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kritušais ir eksaminēts vairākkārt pie komisijas,
nieks, kas ne tikai saka, ka viņš ko zin un kritizē
un komisija vienbalsīgi ir atzinusi, ka priekšā liktie
citus, betkas ari pats dara darbu, augstskola vienjautājumi ir. ļoti viegli, tādi, kas
jāzin! Kur
mēr ir cienīts un aicināts. Es gandnz visus gadus
tad nu tā vaina? Putniņa kungs lika priekšā jauesmu piedalījies universitātes padome un tapec vatājumus, bet komisija bija klāt un atzina, ka jautāru to visu apliecināt.
jumi
ir viegli. Bet iekritušam esot bijis ārzemēs
Dēķena kungs pārmet universitātei, ka tā nedoktora
grāds, viņš esot bijis augsti studēts cilpiegriežot diezgan vērības mūsu zemei. Izlasait
vēks! Bet var būt doktors un tomēr nekā nezināt
taču mūsu universitātes «Akta universitatis», tad
par-sieviešu slimībām un dzemdēšanas palīdzības
jūs redzēsat, cik daudz ir rakstīts par Latviju no
mākslu. Bet mēs taču nevaram laist nevienu ārstu
visām fakultātēm, pat vēl daudz vairāk_ nekā nono augstskolas ārā, ja viņš ar sieviešu ārstēšanu
drukāts. Visās fakultātēs strādā par tādiem jauneprot apieties; mēs nevaram nodot viņa rokās ditājumiem, kas attiecas uz Latviju vispār. Mūsu
vas dzīvības — un ja būs dvīnīši, tad veselas trīs
darbu
par
higiēnimedicīnas fakultātē strādā lielu
dzīvības! Jūs varat gan vieglāk izlaist kādu
inskiem apstākļiem mūsu lauku mājas: ekam, ūdeženieri;
ko
tas
var
samaitāt?
samaitāt
kāTas
var
ņiem, būvēm, dzīvokļiem, ēdienuu. t. t. Tas pats
du, namu, kādu tiltu; bet ja izlaidīs ārstu, kurš tik
minētais Bakmanis saviem skolēniem uzdevis sasvarīgā lietā var padarīt tādu postu, ka viņš paliek
krāt lielu materiālu par rāšu, kas apdzīvo Latviju,
par
mūsu pilsoņu slepkavu, kas tad tur būs atbilpar viņas miesas uzbūvi; šis antropometriskais darbs
dīgs. Es domāju, mūsu augstskola būs par to atbilbeidarbiem,
vispazīstamākiem
jkas
ir viens no
dīga. (R- Bīlmaņa starpsauciens.) Redziet, Bīlmadzamā laikā vispār šinī zinātnē ir publicēts. Tas
ņa kungs, pie mums ir tā, ka krauklis krauklim acīs
jo
pamatā
jāliek
tautas
paattiecas uz mūsutautu,
neknābj. Tāpēc mēs lūdzam augstskolu dot mums
zīšana, tautas spēki; tikai uzrāda materiāla varam
labus kraukļus, krietnus un nevis kaut kādus, kur
būvēt.
Pie šī materiāla strādā ļoti daudz un visari
citi var knābt acīs.
Mūsu pirmais lielākais
Viņšļ
ir
pusīgi ari filologi. Ņemat to pašu Spekki.
skolotājs, kas dzīvoja priekš apmēram 2500 gadiem
pārstrādājis lielu darbu par mūsu vēsturi, par mušu
— jūs par to droši vien būsat dzirdējuši — (M.
zemes dzeju viduslaikos u. t. t. Mes viņa darbam Rozentāls
no vietas:
«Toreiz mēs vēl nedzīvono
kultūras
fonda.
Tāpat esam prēmiju piešķīrušļ
jām!»)
Hipokrats
teica:
«Nekaitēt, nemaitāt!») —
lāk, vai Jūs atminaties, Dēķena kungs, to doktora
Tas
ir
mūsu
vislielākais
un šis likums vēl
likums,
rakstu, kas bija sarakstīts par to vecuma kaiti, kas
šobaltdien nav pārspēts; pāri šim likumam mūsu
prēmiju!
gadās kājās? Mestam ari piešķīrām
zinātne vēl līdz šai dienai nav tikusi. — «Mē blap(Starpsaucieni.) Jā, vai tad_ Jus varat teikt, ka latein» — grieķiski tas nozīmē nekaitēt, nemaitāt.
citiem!
viešiem vien tas gadās? Ne, šī kaite ir ari
Tā mācija mani, un tā es mācu ari savus skolnieTālāk man jāizrēķinās ar Dēķena kungu, kurš
kus, nekad neaizmirst šo likumu; tam jāstāv virs
teica, ka augstskolā vel aizvien nevarot iznīdēt katra ārsta palodēs: «Nekaitēt!» Katram, kas grib
dzeršanu, un dara it kā mani šai lieta atbildīgu. Nu, būt ārsts, sava darba pamatā jāliek šis likums —
kungi, ja mēs to lietu varētu nostādīt ta, ka jus visi nekaitēt.
Šinī jautājumā mēs nedrīkstam pielaist
nedzertu, ja jūs, kungi, kaut tikai uz mēnesi man nekādus kompromisus. Mums jāprasa pozitīvas ziapsolītu nedzert, tades galvoju, ka ari universitānāšanas, un ja tādu nav, tad mēs tādus cilvēkus netes padomē es izdabūtu tādu solījumu. Bet jus tavaram laist pasaulē. Ir taču bijuši gadījumi, kur
ču to nevarat solīt. Ja piemēram Opvncana kungs
ārsti ir noģiftējuši cilvēkus, kur piemēram ir pārnedzertu, ja Eliasa kungs nedzertu un vel citi'kunrakstījušies par vienu desmito daļu; bijis jāraksta
gi, kas labprāt iedzer un kas šeit sežmusu starpa!
0,1, bet uzrakstīts 1,0. Ari mūsu dzīvē tādi gadīmans
Tas ir tā — starp mums runājot. Ja, ari
jumi ir bijuši.
Ja reiz mums tādi piedzīvojumi ir
draugs Augusts Kalniņš esot alkohola cienītājs! Viņš bijuši, tad mums jābūt sevišķi stingriem, un mes
gan saka, ka tagad vairs nedzerot, es to nezinu. nedrīkstam laist laukā tādus cilvēkus, kas pamatīgi
Ja nu tie visi man apsolītu nedzert, tad es ari apnezin savu darbu.
solos tādu solījumu izdabūt cauri universitātes paŠeit ir runāts par ārzemju doktoriem. Ari man
domē un studentu starpa. Bet tikai tanī gadījuma,
ja jūs patiesi man sekojat — ja atmetat dzeršanu! ir jāsaka kāds vārds šinī jautājumā. Vai jūs, kungi, ari zināt, kas ir tie ārzemju doktori? Pie mums
Universitātē tie kungi teic ta: «Ja, dodiet taču
svētpriekšzīmi,
nedzeriet
valsts
valda tāds uzskats, ka ārzemju «doktori» ļr tādi
augstajā namā to
pat, kā Latvijas universitātes «doktori», kā bijukos, nedzeriet rautos pie viena un pie otra prezišās Krievijas universitātes «doktori». Bet Vines
denta uz valsts rēķina, nedzeriet ari nekur citur!»
piemēram tā lieta ir tāda, ka katrs,>kas
«Bet
jūsu
profesori
un
deuniversitātē
(K. Dēķens no vietas:
nobeidzis universitāti ar atzīmi «sekmīgi», dabu
kāni?») Viņi, Dēķena kungs, saka tā: «Jūs, likumtiesību saukties par «doktoru», bez kā viņiem būtu
devēji, esat augstāki vīri neka mes «mazie». Tapec,
uz
nevainīgam
jāiesniedz kāda disertācija. Visi ārsti, kas sekmīgi
nekraujiet
to
vainu
tikai
kungi,
lūk,
nobeidz universitāti, tur var saukties par «medicīgalvām, bet ņemiet daļu vainas ari uz sevis.
nas doktoriem». Citās universitātēs — Vācija un
Tālāk man būtu jānorēķinās ari ar tiem kunŠveicē,
ir gan jāiesniedz disertācijas. Kungi, es šis
jau
giem, kas te atstāstīja visādas anekdotes. Te
pazīstu un zinu, kādas tās ir. Tas ir
disertācijas
ka
2000
jau
vecas,
citas
vairāk
norādīja, ka tās ir
tādas,
kādas pie mums iesniedz kandidāti, kādi ir
gadus vecas. Tādas anekdotes pa laika galam stādarbi, kas jāiesniedz katram studentam. Ta
diploma
tad
sta tie studenti, kas izkrīt cauri eksāmenos;
«doktora» grādu piešķir, bez kaut kāda ditad
Vinē
par
atko
vien
izdomāt
sev
visu,
vār
nu viņi stāsta
ploma
darba,
bet citur vajadzīgi diploma darbi. Bet
taisnojumu. Viņi stāsta, _ ka profesors bijis pārak
^
kas
iziet uz zinātnisku karjeru, vajaga
cilvēkiem,
prasot.
ta,
ko
stingrs, ka viņš pats neka_ nezinot no
sarakstīt kaut ko vērtīgu, citādi viņi netiek talak!
pats
neeksamineties,
neka
pie
tāda
kurš
Kā var
(Starpsaucieni.) Jāsaka, ka daudzi «doktori», kas
zin? Man ir tādi piedzīvojumi, ka _ gandrīz neviešurp atnāk, patiesībā nav nekādi «doktori». Viņi
ticēt;
vajaga
viennedrīkst
nam, kas izkritis cauri,
j
savu tituli ir ieguvuši ārzemes, kas neatbilst mušu
prasījis.
Te
ko
tas
profesora,
apprasītiespie
mēr
prasībām.
Tāpēc jau pirms kara, ievērojot šo
Dēķena kungs, Vai Eliasa kungs pieveda vienu piemazvērtību,
Krievijā tādus ārzemju «doktorus» neļoti
neglīta
forma
notikusi
pie
mēru, kur viena lieta
atzina, sevišķi ārstus nē; Šveicē ārzemniekus piePutniņa kunga. Ta lieta ir tāda, ka caur-
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var klausīties, var ari eksāmenus nolikt, bet praktiskos darbos viņus pielaiž tikai tad, ja kāda vieta
no pašu_ ļaudim_ neieņemta. Praktiskās ārsta zināšanas tādiem ārzemju «medicīnas doktoriem» pa
lielākai daļai ir tik vajās, ka viņiem galvā gan kaut
kas ir, bet pirkstos nav neka, un viņi nemaz neprot
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gan lielu eksperimentu. Te apstākļi bija nokārtojušies ta, ka tas_ ta bija jādara. Tas nepierāda, neteic taču, ka mestie uzpūtīgākie. Nebūt nē! Tas
pārmetums nevarētu būt mūsu mācības spēkiem.
Par to, ka mes kreisos nelaižam iekšā, nevar
but ne runa. Sīkāki es par to te nerunāšu. Tas
nav taisnība!
apieties ar slimniekiem. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Tāpat par tiem studentiem, kas tur izslēgti!
Ne visur tas ta ir un ne ar visiem ārstiem, bet es Tie izslēgti
tadeļ, ka viņus sabiedrisko goda jūtu
saku — pa lielakaidaļai. Es runāju, saprotams, tideļ, sabiedriskas ciešamības deļ nevarēja paturēt
kai ar tādiem cilvēkiem, kas ka ārzemnieki studē universitātes
saime. Man jāteic,_ ka ir vajadzīgs
Vakareiiopa. Man liekas ka ari Putniņa afērā mizināms
gara
zināma godprātība, zināma ciecēlums,
^
nētais «doktors» ir bijis tāds
«doktors», par kādiem nība pret to skolu, kur mācas dzīves
gudrības. Ja
es še runāju., Šis dakteris nav pratis to, kas viņam tas nav, ja
tādiem cilvēkiem nevar to iestāstīt, nejāprot. Vai jus, kungi, patiesi gribat, lai šādiem
var viņus parlļecinat, nevar viņus izlabot, ka unidakteriem mes izdotu diplomus un dotu tiesības?
versitātes saime ir vajadzīgs zināms takts, tad viņi
(N. Maizels no vietas: «Kādas tiesības?») Lai gan
ir jāslēdz ara. Tādi nesociali, asociali elementi tur
ārzemes viņi ir medicīnas doktori, bet mūsu praneder iekšā! (Starpsaucieni.) Es- šo stāstu pazīstu
sībām viņi neatbilst. _ Viņu kurss tur, kā teicu, ir
loti labi.
pavisam citāds, neka mēs prasām. (N. Maizeļa kas tādus Bet, diemžēl, jākonstatē, ka rodas ļaudis,
elementus no šīs augstās katedras vēl aizstarpsaucieni.) Mīļais draugs, Jūs šo lietu nepastāv. Kungi, mušu augstskola ir pelnījusi cienību!
zīstat; es tur neka nevaru_ līdzēt! Es jau nupat
Ja mes_ viņu cienīsim, viņa patiesi mēģinās ari
visu paskaidroju. (Priekšsēdētājs zvana.)
atsvabināties no tiem trūkumiem, kas viņai ir, un
Es lūdzu man pagarināt runas laiku par ceturttādi viņai droši ir._ Viņa mēģinās no sava vidus
daļu stundas.
kaut kādi izlabot tas lietas. Bet kad jūs viņu nePriekšsēdētājs_ P. Kalniņš:
Deputāts Reinpatiesi riesat, tad jus tikai samaitāsat to skaistumu,
hards lūdz pagarināt viņam runas laiku par ceturtkas turjr. Jus varat kritizēt, lietišķi kritizēt, bet
daļu stundas. Iebildumu nav. Runas laiks pagariaizstāvēt huligānismu universitātē nevar un nenāts par ceturtdaļu stundas.
drīkst.
G. Reinhards (turpina): Jūs nezināt, kā pie
Visu ko te ir stāstījuši kreisie kungi par mūsu
mums doktora tituli dabuVajaga nobeigt universitāti un tad vajaga vēlreiz izturēt eksāmenu, universitāti; ka viņas programa nav laba, ka mācības speķi nekur neder, ka tur nelaiž strādnieku
kur eksaminators, var likt visādus jautājumus un
elementu
iekša. Jāsaka, ka nevienam netiek liegts
ne tikai tos, kas skaitās kursos, bet par visu zināmo
iestaties
mušu
universitāte, kam ir laba galva un
zinātni. Tad ir jāsaraksta doktora raksts un jāaizzināšanas, un kas sagatavots, lai varētu sekot zist_av._ Ta tad, lai varētu tikt par doktoru kādā zinātniskam darbam. Mums pieteicas katru gadu ap
nātne, vel jāstrādā 2 — 3 gadi pec vispārīgā kursa
2000. Par nelaimi, mes varam pieņemt tikai ap 1000,
beigšanas. (N. Maizeļa starpsauciens.)
vairaknav iespējams! Dodiet mums vēl 3.000.000,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Maizei, lū- tad mes varēsim
pieņemt, varbūt, vēl divus tūk- ?
dzu pieteikties pie vārda.
stošus. Jus taču sakāt, ka budžets jau tā esot par
G._ Reinhards (turpina): Te Dēķena kungs lielu. Nu, ja to nevar palielināt, tad, saprotama
atsaucas: ja_ kāds esot ārzemju «doktors», tad tas lieta, tas 1000 paliek ārpuse.
Tie nu visi sauc, ka
jļauesot pierādījums, ka tas gudrs cilvēks. Bet šiem universitātes durvis gribot noslēgt,
lai viņi netiktu
ārzemju doktoriem parasti to praktisko zināšanu iekša. Par to mes varētu runāt
_
varbūt vēl kādu
navļ to viņi jau ir pieradījuši. Tur to doktora tituli stundu. Šie 1000 ārpuse palikušie
ir nožēlojami!
dabu ļoti viegli, un tie, kas nevar izturēt mūsu pirKo viņi lai iesāk? Ka sēnes aug vidusskolas katrā
ti, aizbrauc uz turieni dabūt to «doktora» grādu. stūrītī. Ja tiem, kas iznāk no
vidusskolām, visiem
(V. Bastjāņa starpsauciens.) Tie ir tie mūsu «ārnav iespējams tikt universitātē, tad vaina meklējazemnieki», Bastjāņa kungs. Pateiciet kreisajiem,
ma ne mušu universitāte, ne pie mūsu ministriem,
ka viņi ārzemes var tikt par doktoriem; te nekad bet nepareiza skolu politikā.
ne. Prasības, ko uzstāda medicīnas doktoram, vai
Nu pēc tam, kad kreisie ir nokritizējuši mūsu
jurisprudences doktoram, vai citam doktoram, ir buržujiski fašistisko
valdību un mūsu universitātes
pavisam citādas te, neka tur!
iekārtu, ir jāprasa, ko tad viņi grib likt vietā? Te
Tālāk mūsu universitāti mēģina nopelt tā, ka man ir kāds dokuments, kas rada, ko šie kungi griviņas profesori esot iedomīgi, un pierādījumam piebētu likt vieta. Te ir kāds laikraksts «Signāls»
veda mušu rektoru Zīles kungu; viņš kādā runā
1929. gada 5. numurs. Šo laikrakstu izdod
esot teicis, ka mes mēģināsim iet zinātņu sintētisko «tautas augstskola». Atbildīgais redaktors
ceļu visiem citiem pa priekšu. Es šo runu noklau— Saeimas deputāts K. Dēķens. Redakcijas adresījos, kad viņa tika runāta, t. i. mūsu valsts 10 gase — Terbatas iela 15/17 — kur ievietota tautas
du pastāvēšanas diena. Un man jāteic: kas to augstskola. Šinī «Signāla» ir rakstīts, atstāstot taunav noklausījies, bet ir lasījis vēlāk, varbūt, ari tas _ augstskolas programu literatūras
semināra nonav izlasījis, vai ari nav sapratis, ja Zīles kundaļa: «Disputi par «Signālam» iesniegtiem manugam pārmet iedomību. Man jāteic, ka tā ir pareizi
skriptiem palikušipar audzēkņu pienākumu, ko pilun vieta runāts. Es nezinu, cik ir_ visā Vakareiropā da bez liekam pārrunām.» — Lūdzu šo teikumu
tādu universitatu, kur humanitārās zinātnes ir apieverot, tad jus sapratīsat tālāko. Tā tad audzēkvienotas ar techniskām vienā kopā. Tas ir kas
ņiem ir kļuvis par pienākumu disputēt par rakstiem,
jauns! Varbūt tas ir jauns mēģinājums. Varbūt, kas _ iesniegti šim žurnālam. Šī augstskola
māca to
tas nav Jabs.jBet tas sintētiskais ceļš, kas te jauns zinātni, kas saucas par
marksismu. Tautas augstuzsākts, tomēr mums rāda, ka ir iespējams iet ari skola tikai par to vienir runa, to vien atkārto
visāšādu jaunu ceļu. Vai tas nesīs sev līdz ari jaunas dos veidos. Tas varbūt
nu vēl nebūtu nekas ļauns,
vērtības un uzskatus, to mes redzēsim. Tamdēļ bet šī tautas augstskola pagājuša
gadā ir dabūjusi
mušu godātam rektora kungam bija tiesība runāt, ap 15.000 latu no kultūras fonda
un šogad ari ir
ka mes šinī lieta ejam papriekšu un izdarām diez- pieprasījusi vel lielāku sumu. Tagad nu viņa par
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tautas līdzekļiem drukā savā oficiālā orgānā šādas
pornogrāfiskas lietas. Es ļoti atvainojos, ka ceļu
jums tās priekšā, un man tiešām jāsaka, ka nekad
man nav nācies tik grūti runāt un no šī katedra te
ko nolasīt kā tagad. (R- Bīlmanis no vietas: «To
žurnālu izdod paši audzēkņi!») Vēl ļaunāk! Man
ir kauns no šī katedra par to runāt, bet to tomēr
vajaga pienaglot, ja šādas lietas drukā pie mums
Latvija par Latvijas Jautas un valsts_ līdzekļiem,
Te stāv rakstīts tā, lūdzu uzklausīt: «īsa dievvārdu vārdnīca no F. Holbacha —
Apgraizīšana. Debesu tēvs, kuram, kā zināms, dažreiz iešaujas prātā untumainas fantāzijas,
kādreiz bija izteicis vēlēšanos, lai viņa pielūdzēji sevi
apgraiza. Dieva dēls ari tika padots šai mīlīgai

operācijai. Bet pēc tam debesu papiņš kļuva mīkstsirdīgāks: pielūdzēju priekšādiņas viņam vairs nebija vajadzīgas. Viņš tikai prasa no saviem pielūdzējiem, lai tie nelietotu operācijai agrāk tik nepieciešamās miesas daļas.
Biktstēvs. Biktstēvs ir mācītājs, kas dabūjisno 'bīskapa,-tā tad no paša dieva, pilnvaru uzklausīties visas muļķības, par kurām dievam vajaga
paziņot, kaut gan tas nesaskan ar dieva — visu zinātāja, spējām, jo citādi dievs justos kā tumšā mežā un viņam nebūtu ne jausmas, kas notiek ar
sirdsapziņu tam grēka sūdzētājam, kas uztic savus
grēkus biktstēvam.
Ēzeļi. Ēzeļi ir dzīvnieki ar garām ausīm; viņi
ir ievērojami ar savu pacietību un nelabo raksturu.
Tie — ir īsti kristīgo prototipi, jo kristīgajiem, tāpat kā ēzeļiem, ir jāpacieš sitieni un jānes krusts.
Ari Jēzus ieradās Jeruzalemē uz ēzeļa mātes muguras, lai gan šī ēzeļa māte viņam nemaz nepiederēja. Ar šādu rīcību Kristus gribējapasludināt cilvēcei, ka garīdzniekiem ir tiesība jāt uz kristīgajiem un kristīgajām un sist tos, kamēr vien pasaule pastāvēs.
M ī 1 e s t ī b a. Tā ir nolādēta kaislība, ko daba
iedveš vienam dzimumam pret otru, sākot no tiem
laikiem, kad notika grēkā krišana. Kristīgo dievam — bargi priekšraksti; viņš necieš .jokus mīlestības lietās. Ja Ādams un Ieva nebūtu grēka
krituši, tad ļaudis vairotos ari bez mīlestības, un
sievietes dzemdētu caur ausi.
Mūķenes. Jēzum Kristum šeit virs zemes ierīkoti seraļi, kuros dzīvi pavadīt ir predestinetas
svētas jaunavas. Katra no viņām cer ar veiklu koķetēšanas palīdzību panākt to, ka kādreiz viņu pieaicinās ar kabatas drānas mājienu. Cerot ta uz_ nākotni, viņas dzīvo mūku un garīdznieku apsargātas,
kuri, nebūdami einuki, dažkārt uzliek debesu sultanarn ragus par to, ka viņš pārāk ilgi liek šīm jaunavām uz sevi gaidīt.
Upurēšana. Senākos laikos dievs lieliski tika
barots: viņam pasniedza nogaršot ļaudis, bērnus,
vēršus, aunus un aitas. Tagad sieva viņam uzspiedusi ieturēt dietu. Viņam dod est tikai viņa paša
dēlu un pie tam vēl šai svētā vakarēdiena piedalās
garīdznieki. Viņš galīgi sadiltu novienmuļīgas maltītes, ja inkvizicija viņam nepiegādātu cepešus un
ja dievticīgie valdinieki laiku pa laikam nepiepildītu debesu noliktavu ar vajadzīgo provīziju, kad garīdznieki dod šiem valdniekiem mājienu, ka dievam
līdz kaklam apnikusi dieta un ka die_vs saniknosies,
ja viņam nedos paēst to, ko viņš veļas.» -—
(K Beldava starpsauciens: «Kauns, kauns!»)
Es, kungi, vēl neesmu visu nolasījis, bet tālākais ir
tādā pašā garā. Man jāteic, ka lielāku kauna traipu
kā šo kreisie nav varējuši pastrādāt. _ Es vēl līdz
šim neko tamlīdzīgu neesmu pieredzējis! Tas ir
trīskārtīgs kauns! (Saucieni pa labi: «Ta ir ta
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jūsu gaisma, Bastjāņa kungs!» — «Pornogrāfija!»
— Liels troksnis zālē.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
(Starpsaucieni un troksnis. Priekšsēdētājs zvana) Lūdzu apmierināties!
>
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams: Debates par izglītības ministrijas budžetu
ir ievilkušās stipri garumā. Es augsto namu daudz
neaizkavēšu, bet man progresīvā centra bloka uzdevumā jāaizrāda uz dažām parādībām, kādas ir
notikušas un kādas acumirklī notiek mūsu skolu
dzīvē. Šie fakti un parādības ir tādi, kuriem nevar
paiet garām tie pārstāvji, kuriem ir tuvu pie sirds

valstiska un nacionāli

demokrātiska audzināšana.

Šai ziņā mums lietas ir tādas, ka izglītības resoram vajadzētu piegriezt daudz vairāk vērības un
darīt vairāk nekā līdz šim. Ka tas ir tā, par to man
ir jāatstāsta vairāki fakti, un tie būtu sekošie.
Parasti, ja ceļ kādu gaismas pili, kādu skolu,
tad visi gaismas draugi, visi izglītības draugi sapulcējas kopā un liek pirmo akmeni; bet man ir zināms gadījums no Valkas pilsētas, ka tur, kad cēla
vidusskolas ēku, vietējie iedzīvotāji pa gabalu uz
to mierīgi noskatījās. Man gribētos teikt, ka te nav
vajadzīgās sirsnības un savstarpējās tolerances.
Iesim vēl tālāk. Mēs rīkojam dažādus svētkus,
piemiņas svētkus, karogu pasniegšanas svētkus u.
t. t. Starp citu, Saldū bija tādi svētki, kad «neatkarības rotai» pasniedza karogu. Jūs zināt, ka neatkarības rota ir tā, kas pirmā iestājās par valsts
nacionālo ideju, un daudzi no tās ari nolika savas
galvas uz dzimtenes ežas. Svētki bija ļoti kupli,
un daudz ļaužu saradās no tuvākās apkārtnes; bet
kauns ir tas, ka šinīs svētkos trūka mūsu skolu jaunatnes. (Sauciens no vietas: «Kam jums jaunatne vajadzīga?») Vietējie paidagogi nebija turējuši par
vajadzīgu atnākt uz šiem svētkiem, ne ari saviem
skolēniem paskaidrot, kas ir šie svētki un kas ir
darīts valsts tapšanas labā. Es redzu šeit, ka jau-

natnei nenoskaidro un nepastrīpo, cik lielas pūles,
cik daudz darba viss tas ir maksājis.
Tālāk — viena daļa mūsu paidagogu nestāv uz
augsta morāliska viedokļa. Man ir divi ļoti spilgti
fakti. Es saukšu tās skolas vārdā, un ja izglītības
ministra kungs vēlas, es varu nosaukt ari personas,
kur skolotāju starpā ir burtiski žūpas. Tāds gadījums ir Stāmerienes pamatskolā, kur skolotājs
ir žūpa. Par to ir ziņojuši ari apkārtējie iedzīvotāji, ka šis skolotājs iet klasē pilnīgi piedzēries; nogurums viņam tad iestājas tik liels, ka viņš turpat,
bērnu klātbūtnē, aizmieg, šie fakti ir darīti zināmi izglītības ministrijai, bet šis paidagogs ari
vēl šodien strādā savā vietā, tāpēc ka viņu aizstāv
vietējā žūpu partija. Man gribētos no šīs augstās
vietas pateikt un lūgt izglītības ministra kungu, lai
vjņš katrā ziņā šādām parādībām vispārīgi piegrieztu vajadzīgo vērību. Man pašam bija gadījums
redzēt šo skolotāju tiesā, kur viņš tiesājās ar saviem kolēģiem. Ari uz tiesu šis skolotājs bija atnācis piedzēries, un tiesas priekšsēdētājs vairākas reizes bija spiests saukt šo skolotāju pie kārtības, kas
bija jādzird ari skolēnu vecākiem un publikai, kas
bija sanākusi klausīties. Augstā nama deputāti! Ja
mūsu presei bieži pārmet, ka tā mūsu jaunatni samaitā, tad es domāju, ka nekādā ziņā mēs nevaram stādīt mūsu jaunatnei par priekšzīmi šādu skolotāju; viņš katrā ziņā no šī amata jāatstādina. Ierādīsim viņam Citu vietu, bet nekādā ziņā skolā,
šis jautājums ir jānokārto uz to visātrāko.
Ir vēl viens gadījums, uz kura ari man jānorāda. Ja es to nosaukšu vārdā, jūs varbūt' neticēsat,
bet es nevaru tam paiet garām, tādēļ ka man šķiet,
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pamatiem, 'bet- tas, kā Reinharda kungs saprot zišādu faktu izskaušanā ir ļoti maz darīts. Tas atnātniskos pamatus un rasas higiēnu, mums izliekas
tiecas uz Valmieras vidusskolu. Mūsu frakcijai šī vienpusīgi. Pēc Reinharda daināmtikai iedzimtība no
gada sākumā ir ienākušas šādas ziņas: turienes tēvu tēvu laikiem ir cilvēka vērtības noteicējs. Nevidusskolā — ne šī ministra kunga laikā, bet pēc zin, vai tam varētu piekrist. Vieniem un tiem patās informācijas, kāda mums ir, pirms kādiem 2 šiem vecākiem viens dēls ir ģēnijs un otrs — idiots.
gadiem — ir noticis tāds fakts, ka mūsu pirmā
Tā tad tas «nestimulēs». (G. Reinharda starpsauciens.) Es ari drusku esmu painteresejies_ par šo
Valsts Prezidenta Čakstes portreju skolnieki izliejautājumu. Te spēlē lomu ari sociālie apstākļi, ļoti
tojuši kā mērķi, lai pierādītu savu fizisko veiklību.
Mums par šo versiju ir ziņots tā, ka notikusi it kā lielu lomu jau mātes stāvoklis. (G. Reinhards ,no
kāda sviešana vai šaušana. Kad mēs par šo faktu , vietas: «Maz!») Loti daudz! Mātes_ stāvoklī kāds
ziņojām izglītības ministrijai, tā aizsūtīja uz vietas
stiprāks trieciens un — ģēnija vietā varnakt pašo lietu izmeklēt. Tad nu šo lietu nostādīja tā, saulē idiots. Tāpat zīdaiņa laikā un talak visa
ka portreja bijusi nolikta neveiklā vietā un bērni audzināšanā sociālie apstākļi spēlē lomu. Loti grūti
pat visnorūdītākam psichologam izšķirt, kas ir iegarāmejot to samaitājuši. Kaut ari būtu šis pēdējais, tomēr tas katrā ziņā ir kauns. Paidagogiem, dzimts un kas ieaudzināts. Sevišķi uzturs spēle ļoti
kas 3 gadus to ir zinājuši un nav uz to reaģējuši, lielu lomu. Ari pie sekmēm, pie visas skolas gaikatrā ziņā skolā nav vietas. Es teikšu vēl vairāk: tas. Ja Reinharda kungs gribētu rāšu uzlabot, tad
šinī skolā vispār nav kārtības, tāpēc ka tie paidaviņš un viņa frakcija nedrīkstētu balsot pret lielāku
gogi, kas ir pielaiduši tādas apkaunojošas lietas, pabalstu izsniegšanu skolēniem uzturam un apģērvēl ir savās vietās. Ir izlikti, varbūt, viens otrs, bam. (G. Reinhards no vietas: «Par veļu! Viņu
kas nav tik daudz vainīgs, bet šie kungi ir palikuši tēvi jau ir apdzirdīti!») Reinhards šķiro cilvēkus
sēdot. Man šķiet, ka ministra kungam tas ir ļoti mazvērtīgos vai pilnvērtīgos. Es ari stāvu par to,
labi zināms. Šie fakti viņam nevar būt nezināmi. ka mums vajadzētu visus bērnus izaudzināt par
pilnvērtīgiem pilsoņiem, bet tas atkarājas ne tikai
Es lūdzu un prasu centra bloka vārdā, ka šiem faktiem katrā ziņā jāpiegriež visasākā vērība. Te nav no iedzimtības, bet lielā mērā ari no kopšanas, no
audzināšanas un ari no fiziskās audzināšanas. Šonekāda saprāta, un es teikšu, nav pat nekādas cieņas pret visu to, kas mēs paši esam un kurp ved brīd visi pilnvērtīgi nav. Tāpēc labas, vienotas skomūsu kopējie pilsoniskie mērķi, šie gadījumi jāiz- las bez iplases nevar iedomāties. Tas, ka mums
meklē un jāizgriež ar visasāko nazi. Es ceru, ka nav izlases, ka mazvērtīgie var tikt līdz augstskolai,
ministra kungs jau rītdien, nemaz negaidot ilgāk, pat augstskolai cauri un pat pie doktora grāda
šiem faktiem piegriezīs vērību un tos nokārtos.
un par profesoriem, ir mūsu nelaime. Ta lieta līdz
šim
nav ievadīta, un izglītības ministrijai būtu ta
deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds

ka šī jautājuma nokārtošana ir nepieciešama un ka

Dēķenam.
K. Dēķens

(sociāldemokrāts): Cienītie deputātu kungi! Ir daudz runāts par izglītības ministrijas darbību, par mūsu kultūras politiku. Visu, kas
šeit ir runāts, atskaitot tos runātājus, kas runāja par
atsevišķiem jautājumiem, var sadalīt kādas 4 šķirās. Viena daļa runātāju uzstājās ar nopaļāšanu.
Viss, kas darīts mūsu skolās, izglītības politikā, nekā neesot vērts. Vērts tikai, lai to sagrautu un tad
uz drupām lai celtu pavisam kaut ko jaunu, ko tagadējā mūsu sabiedrība, mūsu valsts nav spējīga
izdarīt. Otrs bija diametrāli pretējs virziens: viss,
kas ir darīts skolu lietās, viss, kas tur nojtiek, ir
labs. Ja kaut kas vienā otrā vietā būtu vēl labojams, tad to izdarīs koalicijā, bet Saeimai šinī lieta
nekas nebūtu sakāms. Trešais viedoklis — Ausēja
kunga viedoklis — bija tāds, ka ir gan daži trūkumi, bet tie nav valdības pielaisti, tur nav vainojama valdība, koalīcija, bet vainīgi kādi citi speķi, it
sevišķi kreisās organizācijas un kreisas pašvaldības. Ceturtais viedoklis bija tāds, kas ari atradu
trūkumus mūsu izglītības politikā, izglītības sistēma,
un vainu par trūkumiem uzlika tagadējai valdībai
un tagadējai ministrijai. Pie šiem pēdējiem bez manis pieder ari Dr. Reinhards un Breikšs.
Drusciņ par to, ko Dr. Reinharda kungs sacīja.
Reinharda kungs nodeva -ļoti bargu kritiku par
visu mūsu skolu sistēmu, par tagadējo un iepriekšējo. Bet galvenam kārtām viss tas, ko Reinharda
kungs paļāja, krīt uz pirmo ministri Kasparsonu un
viņa darba biedri Ausēju. Tie bija tie, kas šādu
skolas sistēmu ieveda un nodibināja un ari tādu kar^
tību ieveda. Ari tad bija caurmērā
uz skolotāju
22—23 skolēni, kas tiešām no finansiālā viedokļa ir
par maz. Un tomēr no paidagoģiskā viedokļa jaunlaiku prasība ir, lai klasē nebūtu vairāk par 30 skolēniem. Ari programas ir gan grozītas, bet radikāli
nav pārstrādātas un ir tādas pat no Ausēja kunga
laikiem. Var piekrist Reinharda kungam tanī ziņā,
ka visa mūsu skola būtu nostādāma uz zinātniskiem
i

jāievada.

Tālāk runāja par operu. Jozuu esot izdzinušas
4 sievas. Te ari Reinharda kungs ielaidās anekdošu
stāstīšanā, ko viņš pārmeta citiem. (G. Reinhards
no vietas: «Dēķena kungs, Jūs labi zināt, ka ta nav
anekdote!«)
.
Reinharda kungam tālāk iznāk pašam ar_ sevi
Viņš neatzīst ifiziskā audzināšana un
pretruna.
sportā sacīkstes, rekordus; tie esot par ļaunu. Bet
aršanā un citā darbā viņš tos atzīst._ Aršanu un citu
darbu Jūs pieskaitāt fiziskai audzināšanai. (G. Reinhards no vietas: «Nemaitā ne sirdi, ne plaušas!»)
Bet te sacīkstes pielaižat. Pavisam nekonsekventi!
Fiziskai audzināšanai skolotājus, racionāli sagatavotus, dod tikai centrālais paldagoģļslkais institūts,
un šo institūtu Jūs gribat slēgt. Pēc visa tā, ko
Jūs runājāt par fizisko audzināšanu un kam ir ļoti
daudz patiesības, Jūs nedrīkstat balsot par centrāla
paidagoģiskā institūta likvidēšanu.
Jums patīk mācība par darbu. Kapec tikaijmacība? Kāpēc ne darba mācība skollā? Stādait
darba mācību augstāk par mācību par darbu,_ tad
mēs sapratīsimies. Tad Fords un Ķīnas kuģu lādētāji
mums par paraugu noderēt nevarēs. Te atkal tas
pats rasas jautājums. Jūs varat no latviešu cilvēka
izaudzēt tikai latviešu strādnieku, ne Kinas kuģu
lādētāju. (G Reinharda starpsauciens.) Jūs varat
viņu izaudzēt labāku, bet viņš būs tikai latvietis.
Tālāk Jūs atkal apgāzāt savus iepriekšējos vārdus,
teikdami, lai mācoties tepat pie mūsu _ vadītājiem.
Bet kāpēc tad Ķīnas kuģu lādētāji? Kāpēc tie mums
var noderēt par paraugu? (G. Reinhards no vietas:
«Es to taču neteicu! Es tikai teicu, ka mēs to ari
'?? varam. Es tikai atstāstīju to, ko es redzēju!») Darba
mācības zinātne vajadzīga ari darba iekārtošanai,

bet uzreiz Jūs sakāt: māksla un zinātne tikai ba-

gātniekiem, mums kā nabagiem no tām jāatsakās.
Te ir burvja loks, no kura Jūs ārā netiekat: bez
mākslas un zinātnes mēs netiksim pie pareiza darba
un turības, un kamēr nebūsim turīgi, tikmēr mēs
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man ir zināmi
nevaram iegūt mākslu un zinātni. Te ir pretruna ternātos nodarbojas ar dzeršanu;
mieatvadīšanas
kur
institūtu,
gadījumi
par
skolotāju
pašos Jūsu vārdos.
piedalījušies
skoatpākaļ^
ir
gan
gadus
dažus
lastā
—
Saprotama lieta, pretruna ir ari tad, ja Jus aplotāji un kursu beigušie audzēkņi un pavadījuši vagalvojat, ka kreisajiem stipri sakari ar žīdiem, ka
ari uz
viņi pat it kā cēlušies no žīdiem; un tuht Jus pļeve- karu kopā pie glāzītes. _ Grieziet vērību
bija
raksts
avīze
nupat
strādnieku
tiem.
Tālāk
—
apcietināt
16
dāt piemēru, ka SSS komandieris licis
vajadzēskolēniem
kur
pilsētas,
(G.
Reinno
kādas
Kurzemes
pretruna?
Vai
var
but
vel
lielāka
žīdus.
_
jis «piekusušo» direktoru celt augša no ielas dubharda starpsauciens.) Te taču nav nekāda sakara,
ļiem un vest uz māju. Ja Jus šinī ziņa kādus sobet ir pat naidīgas attiecības.
ļus spersiet, mēs tos tikai apsveiksim.
Tad vēl par to, ka ārzemēs iegūtie doktoru
Vēl pāris vārdu par tiem, kas neatzīst nekā
grādi nekur nederot. _ (G. Reinhards no vietas:
lielākai
pa
teicu:
«Lūdzu, nesagrozait vārdus. _ Es
mūsu skolās: par Laicenu un viņa draugiem. Nav
daļai!») — Es saņēmu ļsuma. — Neder nekur — taisnība, ka Latvija ir noslēgusi abas savas robežas, ka netiek ne no vienas, ne no otras puses netā Jūs tīri neteicāt. Jūs_ teicat apmēram ta, ka
doktora
ka
mušu
universitātes
kas iekšā. Austrumu robeža_ garīgas domas ziņa
nenozīmē tik daudz,
kandidāta
universitātes
atbilst
mūsu
bet
nav noslēgta; ari mūsu skolotāji tur var dabūt pētgrāds,
ārnieciskus rakstus, pētnieciskas grāmatas; bet lieta
grādam. Bet kāpēc tad mūsu docenti brauc uz
(G.
Reinprofesoriem?
par
zemēm doktorēt, lai tiktu
tā, ka tur demokrātiskai valstij'maz ko ņemt. Ir pahards no vietas: «Tāpēc jau es raju, vai Jus nesanākumi dažos pētījumos, bērnu pētījumos; viens
profesors
otrs pētnieks var mēroties, ko dara rietumos; bet
protat?») Bet Jūs taču zināt, ka ari
Viņi
par
kurieni
Jus
doktorei,
skolas darbā, metodēs no austrumiem neka oriģiMaldonis braucis uz
stāstījāt tādas šausmu lietas, ka tur doktora grādu nāla mēs dabūt nevaram — tur viss ir patapmajuim
tīri vai nopirkt varot? (Starpsauciens.) Nu, varvai nu no rietumu Eiropas vaj no Amerikas. Viņi
jau
nav
nezinu.
Bet
Vine
Prāgā.
būt,
To es labi
visu to, ko Rietumeiropa un Amerika ir devušas, _ ir
pārāk tālu no Prāgas. Varbūt, ka. Prāgas universi- ' pratuši piemērot saviem apstākļiem, lai izaudzinātu
tāti Jūs atzīstat. Ta ari sava ziņa ir pretruna.
komunistiskus padomju valdības pilsoņus. Kamēr
mums ir demokrātiska iekārta, tļkmer tādas metoKas attiecas uz žurnālu «Signāls», par kuru Jūs des, kādas tur ir izstrādājušas, mušu apstākļiem nav
te stāstījāt, ka to izdodot par tautas naudu, tad tas piemērotas.
nebūt tā nav. Šo žurnālu izdod tautas augstskolas
audzēkņi un nevis par tautas naudu, ne par valsts
Nav taisnība, ka mums nebūtu itin nekādu sabūtu
paši
par
savu
naudu.
Tas
pabalstiem, bet
karu ar rietumiem. Skolotāju savienībai, atsevipirmkārt koriģējams. (Starpsauciens pa labi.) Pašķiem skolotājiem ir stipri organizatoriski sakari ar
Man
liegaidāt, mācītāja kungs, drusku iecietības.
Rietumeiropu. Uz rietumiem_ sarīko ļoti - daudzas
tam
viena
vieta
ar
var
nostādīt
ekskursijas, turp brauc skolotāji komandējumos. Ta
kas, ka šo kritiku
anekdotēm, kas jums tik ļoti nepatīk un ko te stātad par tīru noslēgtību nevar but runas. Cita lieta,
stīja par augstskolu u.jt. t. Par šo žurnālu te ari nekā visu to, kas radies no jauna rietumos, piemērot
maz nebūtu vietā runāt, bet janu Jus reiz esat sāmūsu apstākļiem un izmantot. Vai rietumos radukuši un apzīmējuši to par llielalko kauna traipu (G. šās jaunās vērtības ir ta izmantotas, ka tas kalpotu
Reinharda starpsauciens), tad _ jums, kungi, taču Latvijas demokrātiskai republikai un tas skolai, tas
nav nekādas taisnības sajūtas. Ka jus pa saviem laikIr cits zautājums.
rakstiem neesat mūs ķemgajušļ vai, ar mācītajā BelVēl man jāpakavējas pie bargās kritikas par
dava vārdiem runājot, mus ķēzījuši. Ka jus neesat
augstskolām. Universitāti no vienas puses
mūsu
noķengājuši visu to, kas nak no sociāldemokrātiem!
no otras puses paļāja, bet _ torner_ mes neslavēja,
par
manu
Kas tai pašā «Latvī» vien nav sarakstīts
dzirdējām sakām, ka universitāte būtu jāslēdz. Liek
personu? (G. Reinharda starpsauciens.)
konservatoriju un mākslas akadēSakait, kungi, par ko te vajadzēja uztraukties! gan priekšā slēgt
ārdīt
ir viegli, viegli ir kaut kots slēgt
miju.
Kungi,
Tie vārdi taču jau sen uzrakstīti. Vai jus uztrauc
'ko
vieta
liks, tas ir stipri^gru jauviņu atkārtojums? Es domāju, ja mes ņemtutikai to un likvidēt, bet
Krievijai
šinī jautājuma ir bijusi
tājums.
Padomju
pašu veco bībeli, tad mes_ no tas varētu vel daudz
piedzīvojumi. Bija viegli noārdīt
krāšņāku ziedu pušķi sastādīt tikai no citātiem vien. diezgan bēdīgi
jau ir pagājuši 10 gadi, un viena
nu
veco skolu;
Bet es negribu ar to nodarboties.
' otrā vietā viņi vēl stāv ka pie sasistas siles, nav,
Kā jau Reinharda kungs teica, šim žurnālam ir ko vietā likt.
īpaša redakcijas kolēģija. Es tikai viņu parakstu.
Ir viegli noraidīt konservatorijas budžetu, un
Bet tomēr es nesaprotu to uztraukumu, kas te valda.
nevajaga
ņemt,
Nemaz
bībeli
Tad vēl viena lieta!
konservatorijas nebūs. Bet vai mes iztiksim bez
bet ja es gribētu jums atstāstīt to, ko no jūsu pašu skaņu mākslas? Vai citas valstīs, piemēram mušu
kaimiņvalstīs, nav skaņu mākslas skolu? Mūsu
kollegām mācītājiem esmu dzirdējis, tadtads Holjūsu
kolNešpetnāku
muti
ka
bachs varētu iet gulēt.
konservatorijā apvienota skaņu mākslas vidusskola
(Starpsaucieni
pa
iedomāties.
Ja konservatoriju slēgsim un
nemaz
nevar
un konservatorija.
legām
labi.) Kungi, man nav jāizrunājas, un es nekad skaņu mākslas vidusskolu atvērsim, vai tad iznāks
nemēdzu izrunāties. Liekulība, ja mes nopietni rudaudz lētāk? Kur tad irtie bezdarbniekļ, ko dod
nājam, nav vietā, un mums vairākas reizes jāsaka, konservatorija? Viņus mes nemaz nemanam. Loti
par
beiguši
strada
ka kauns un desmitreiz ir kauns_ par to, kādas nedaudzi
konservatoriju
izlietodami
sapar
ierēdņi,
jus
stāstāt
mums.
skolotājiem, citi ka
ķītrības un kādus melus
vajadzībām
u.
prašanu
savam
pārmetumu
izglītības
vu
mūzikas
Tad — Breikšs. Lielāku
gan mādaudzi konservatorija
ministrim vairs nevarēja izteikt, ka Breikša kungs t. t. Loti
cās, bet kursa nenobeidz. Es domāju, savas dzīizteica, un mēs Viņa priekšlikumus pilnība varam paves glītošanai, izdaiļošanai tik _daudz ieguvuši ari
župas
nav
cierakstīt. Skolotāju starpā žūpas ir; _
_
šami. Viena lieta tikai — nemeklējiet žūpas tikai citiem viņi sagādā baudu. Nekādu ļaunumu es tur
neredzu- Mūsu tauta taču dzenas pec skaņu mākpamatskolu skolotājos, meklējiet žūpas ari vidusslas. Mums nepietiek ar vienu valsts konservatoinstitūtos.
skolu skolotājos, meklējiet žūpas skolotāju
Man ir zināmi gadījumi, kur skolotāju institūtu in- riju, bet gandrīz katrā pilsēta rodas tautas kon-
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servatorijas. Es domāju, ka mēs ietu pret tautas
gribu, ja slēgtu konservatoriju. Vai mums konservatorija nav pārveidojama, izveidojama, tas ir cits
jautājums.
Tas pats sakāms par mākslas akadēmiju. Patiesībā mums mākslas akadēmijas nav, tikai akadēmija vien. Mākslas akadēmija ir apvienotas 3
iestādes: tēlotājas mākslas vidusskoJa_. pielietojamās mākslas skola ar keramikas un citarn nodaļām
un beidzot akadēmija ar meistardarbnīcām. Tie,
kas uzstājas pret mākslas akadēmiju, nav visi vienis pratis: daži grib likvidēt meistardarbnīcas, citi
— vidusskolu kursus un klases. Pielietojamai
mākslai mazāk ķeras klāt. Laicena kungs liek
priekšā nostrīpot visu. Jājautā, vai mums kaimiņos
ir kāda valsts, kurai nebūtu tēlotājas mākslas skolas.
Igaunijā nav akadēmijas, bet ir divastelotajas mākslas skolas, kas nav lētākas ka mušu akadēmija.

Aprēķini, cik izmaksā mūsu mākslas akadēmija, ir
aplami. Visā pastāvēšanas laikā mākslas akadēmija
nav izmaksājusi 2.800.000 latu, bet apmēram
1.200.000 latu. Nav pareizi ari tie aprēķini, cik iz-

maksā katrs audzēknis. Ja neiereķina īres naudu
un tamlīdzīgas maksas, kas valstij nak atpakaļ, tad
viens audzēknis izmaksā 738 latus gada. Mums ir daudzas vidusskolas, kurās viens audzēknis izmaksā tikpat dārgi, daudzās pamatskolas — pat
dārgāk. Ka mākslas akadēmijas absolvents izmaksātu pārāk dārgi, tie ir absurdiski aprēķini. Ir
taču nepareizi rēķināt, ka audzēknis, kas beidz akadēmiju 4 vai 5 gadus pēc akadēmijas dibināšanas,
izmaksā tik daudz, kā visa akad _emija _ izmaksa no
dibināšanas laika. Un ja tagad jus izreķinasat, cik
ir beiguši akadēmiju, kurair visjaunākā no mušu
augstākām mācības iestādēm, un neskaitīsat tos,
kas tur mācās, tad šis aprēķins bus nepareizs. Pec
20—30 gadiem — tad apreķļniet! (Starpsauciens:
«Pēc 10 gadiem ari var aprēķināt!») Nav vel 10
gadu, un pēc 10 gadiem to nevar beļgt visi, kas
pirmā gadā iestājušies. Ka citas zemes nav akadēmiju, tas ir pārpratums. Vācija viena paša ir
12 un ari visā Eiropā ir labi daudz akadēmiju. Ka
akadēmijā daudzkas labojams, tas taisnība, bet ka
tā pilnīgi likvidējama, to taču nevar teikt. Tad
tūlīt celsies jautājums, ko _ likt vieta, un gluži bez tēlotājas mākslas skolas mes neiztiksim. Beigušajiem
bezdarba vēl nav. Bet tie kungi, kas akadēmiju ir
beiguši, viens otrs ir stipri iedomīgs unuz orovinci
par skolotāju negrib iet, grib palikt Rīga. Tiem tad
nu rodas dažādas iegribas un dažādi projekti. Rīga
labprāt pieņemtu zīmēšanas skolotajā vietu, bet ja
jāiet uz Liepāju, — ne, tas nepatīk. Un kur nu
vēl uz Rēzekni — tur pavisam neiet! Tur nav
vainīga akadēmija, bet viena otra kunga paša iedomība.
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bija Berlinē priekš kara. Par tagadni man nav datu.
Uz divām pirmām klasēm bija 1 astotā klase. Līdz
kursa beigšanai tika apmēram ap 50%. Apmēram
50% no tiem, kas pirmā klase iestājušies, kursu
beidz. Ja mēs tiktu līdz tam līmenim, kāds Berlinē pastāvēja priekš kara, mēs varētu but ar mieru,
šimbrīžam no tiem, kas _ 1923./24. gada mācījās
pirmā klasē, šogad 6. klase mums ir pavisam tikai
32%, latviešiem — 34%, vāciešiem — 59%, žīdiem — 51%. Tā tad, redziet vācieši un žīdi ir
pāri par to līmeni, kāds Berline bija priekš kara,
atpakaļ.
Latviešiem ari
latvieši —
tālu
procents.
Rīga _ latviene
visur
vienāds
šiem 76% — ļoti augsts procents, vāciešiem
vispār daudz mazāks. Vidzeme — 41%, Zemgale
— 31%, Kurzemē un Latgalē — 21%. Ventspils un
pa daļai Liepājas apgabals ir tie, kur būtu skolas
apmeklēšanai jāpiegriež vērība; te izglītības ministrija vainīga, ka ne visur ir otrās pakāpes pamatskolas, ka latvieši vispāri paliek izglītība pakaļ. Es
domāju, ka ar šiem datiem būšu pieradījis to, ka
latviešiem skolas lietās ir daudz ko saņemties un
izglītības ministrijai daudz ko darīt.
Ari
universitātē Brieža kungam viss labi.
Studentu korporācijas viņam pat par maz skaļas.
Tām vajadzētu būt skaļākām. , Mārtiņa vakara
nepietiek ar zosi vien. Tur vajaga vēl, lai meičas,

studentes, pārģērbjas par vīriešiem un lai ar alus
kausiem rokā iet pa ielu. Te, Brieža kungs, mes
nesaprotamies. Mēs tik tālu iet līdzi nevaram.
Brieža kungam skolotāju vajāšana ir laba lieta.
Visus kreisos vajadzētu dabūt ārā! (A. Briedis no
vietas: «Nepavisam nē!»)
Brieža kungs runāja ari par komunistu instrukcijām, ka no tām draudot lielas briesmas komunisma izplatīšanās ziņā. Instrukcijas izdotas 1926.
gada beigās. Kādas sekas ir šīm instrukcijām? Rēzeknes vidusskolā konstatēts 1 komunists — Sers,
kas apcietināts. Rīgas IV vidusskola ari 1. Aizputē ir domu starpības, vai apcietinātie skolēni ir
komunisti, vai nav; pavisam Latvijā jr 3—4 skolēni komunisti. Kā komuniste notiesāta nupat 15
gadus veca meitene no Rūjienas uz 3 gadiem pārmācības namā, bet mazgadības dēļ nodota Ropažu
kolonijā. Labāk būtu, ja šo meiteni liktu pārmācības namā nekā Ropažos. Izglītības _ komisijas locekli zin, kas ir Ropažu kolonija, kāda tur ir sabiedrība. Tur tiešām šādas meitenes nevar labot,
tur var tikai samaitāt. Ja no 15 gadus veciem bērniem Latvijas republikai draud briesmas, tad lieciet
viņus kur citur, tikai ne Ropažos!

Komunistu aģitācijai skolēnu starpā maz panākumu. Bet skolu direktoru bardzība griežas ne_ tikai pret komunistiem, bet ari pret visu kreisāko
Tikdaudz par to.
novirzienu, pret sociāldemokrātiem. Tas Brieža
visneapmierinākungam laikam tīri pa prātam. _ Rēzeknes skolotāju
kungs.
Tas
bija
Tālāk — Brieža
institūtā nupat izslēgti 4 skolēni, par kuriem mes
to
koalīcija
pārrunājams,
jakas
ir
tākais. Viņš saka —
noteikti varam apgalvot, ka 3 no viņiem ir mūsu orizrunās, kb te daudz runāt! Viss viņam ir labs. Ka
ganizācijas biedri, kam ar komunistiem nav nekāda
pamatctas
valstīs
mums ir mazāk skolēnu neka
sakara. Nunat Aizputē izslēgtas no vidusskolas
Ausēja
nesaka.
Ari
viņam
neka
tie
skaitļi
_
skolās,
kungs to uzsvēra, ka dažādam tautībām vienai ir 3 meitenes, kam ar komunistiem nav bijis nekādu
^
vairāk bērnu, otrai — mazāk. Žīdļem tapec vairāk sakaru. Viņas izslēgtas tāpēc, ka dziedājušas socipar to,
skolēnu uz 1000, ka viņiem vispār vairāk bērnu. āldemokrātu partijas korī vienu dziesmu,
piedalījušās
maija
sociāldemokrātu
rin1.
gājienā
Krieviem tāpat. Latviešiem mazāk bērnu, un tā- ka
jūs
jaunatne
meklēt
sāksat
sociāldemokrātu
dās.
Ja
mazāks
skolēnu
skaits.
pēc iznāk, ka uz 1000 viņiem
Te es došu noteiktākas ziņas; es _ sameklēju, cik un atrast komunistus, tad komunistu briesmas tie1923.124. gadā bijis skolēnu pirmajā klase . Tiem šām būs lielas. Ja kuru katru sociāldemokrāta meitu
vai dēlu pieskaitīs pie komunistiem, tad tiešām datagad jābūt sestajā klase. Cik no pirmās klases skolēniem tagad ir 6. klase? Ka ne visi beidz skolas būs lielu komunistu skaitu. Brīnišķīga ir vēl viena
kursu, tā parasta paradība._ Ne visi vidusskojeni lieta: komunistus starp audzēkņiem meklē gan Rēnobeidz, kas iestājas. Apmēram 66% tikai. Tāpat zeknes skolotāju institūtā, gan Rīgas IV vidusskolā,
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eksāka viņam ar profesora kungu domas sakrīt
Par
eksāmenu aizstāvēšana, eksāmenu slavēšana.
_
tikai
teikšu
runāt;
es
_
meniem varētu ļoti daudz
vai
lietas: eksāmeni kurā katrā gadījuma ir lielāka
otrkārt —
mazākā mērā laimes spēle, loterija, un
eksāmeniem
ar
tas
līdz
iemācas,
ko uz eksāmeniem
paturēt viAusēja kungs atrod izglītības politikā dažus trūaiziet. Paliek tas, ko mācās ar nodomu
a skolas
citur.
Jādarbam
tekoš
kumus. Bet vainu par tiem viņš atrod
sam mūžam, kas ir vajadzīgs
Ausēja
kas
māeksāmenus,
pilsētas
skolām
vairākus
gadā. Tas, kas ir licis
atzīmē ,, ka īpaši par Rīgas
le
galvasun labi
pateikt,
vardu
iemācījies
to
no
nevienu
labu
chronoloģiju,
nevarēja
cījies
kungs
gan neviena zinājis, pēc nedēļas vai parļs nedēļām no tas nezin
visur tikai nedrošība un nedrošība, lai
darījusi, vairs nekā, viss atkal ļzputejis. Izglītības komisija
laba
skolas
tik
daudz
_
cita pašvaldība nav
kā taisni Rīga. Te materiāli vislabak_ nodrošināti
izglītības ministrijas pārstāvis teica, ka eksāmeni
lieskaits
apmeklētāju
esot pātaga skolotājiem, lai skolotāji piegrieztu _
skolotāji, te skolnieku, skolas
pēcparādouzraudzība
jo
eksāmenos
te
ari
darbam,
skolniekus
ēdina,
lāku vērību savam
normāls, te
tad skolotājus
pusdienās par tiem bērniem, kas neatrodas vecāku
ties, ko viņi iemācījuši u. t. t. Ta
skolēneredz.
Kāda
uzkrauj
kungs
to,
ka
grib uzmudināt uz darbu ar
uzraudzībā. Bet tā visa Ausēja
pārbaudīšana
priekša
65
atminas
Rīgā
liekot
Vispirms
Eksāmenos
niem eksāmenus.
'nedrošība te ir?
kungs!
notiek tanī laikā, kur cilvēka gara kapacitāte ir visgadus veciem skolotājiem iet pensija. Auseja _
izstrādājam
skokad
mes
klāt,
vājākā. Attiecībā 7uz pamatskolu un vidusskolu
Jūs taču toreiz bijāt
ka
dzirdējāt,
tad
taču
Jūs
eksāmeniem man iasaka ka ia skolopensiju
likumu;
pārcelšanas
lotāju
tājs nezina, cik lielā mērā katrs no viņa skolēniem
skolotāji, it īpaši Rīgas skolotāji negribēja strādāt
izilgāki par 55 gadiem, bet iet pensija, tiklīdz ta
ir sagatavots nākošai klasei, tad šāds skolotājs nav
gauz
60
pacelt
šo
termiņu
gribējām
savā vietā.
kalpota. Mēs
«Mes gribējām padiem (G. Reinhards no vietas:
Ausēia kungs izteicās ari par Tirzasbēdīsro. neAugstcelt; es liku priekšā pacelt uz 60 gadiem.»)
laimīgo gadīiumu un verla ar to sakara tikpat bēgaskolā profesoriem ir paredzēti 65 gadi. Pec 65
dīgu gadīiumu, kas noticis Jelgava. Man jāsaka,
priekšlikumu viņus
padomes
universitātes
padiem uz
ka te nu tomēr ir liela starpība. Zēns, kas šinī
Kungi, vai
un
pieausakuma,
var pielaist darbā vēl uz vienu gadu.
paša
jau
no
matskolā ir audzis
skolotājs _ir
Jūs domājat, ka pēc 65 gadiem ikkatrs
gusi iaunava. kas institūtā iestājusies nuoat rudeni,
pilna
nozīme.'
vēl spējīgs būt par skolotāju vārda
Vai tiešam varat but pargribam skolas 21 gadus veca būdama.
^
Vai skolotāji nenovecojas? Vai mes
Jelgava
ļr likusies tīši uz
liecvnāti ka šī iaunava
skoloveciem
apgādes
vietām
par
sociālas
pārliecināti,
pataisīt
ka
dzelzceļa sliedēm? Vai varat but
par labu
tājiem? Nē. kungi, skolas tam nolūkam ir
ieskatmes s^s
esmu
Es
pašnāvību?
šeit
iārunā
oar
un _ strādāt
Mēs skolotājus nodrošinām ar pensijām,
jaunavas piezīmiu erāmata. kur ierakstītas svarisraviņiem
ir moss
kamēr
ilgi,
tikai
tik
viņi
var
skolā
kās
un ievērojamākas vietas no arn?1u un vācu grāari paliksim
gars. Es domāju, ka mēs skolu likumā
matas. Piemēram es jums nolasīšu tikai vienu cigadījumos atļaupie 65 gadiem un tikai atsevišķos
tātu: «Wir Menschen bek'lagen uns oft, dass der
Vai si nedrošība
sim strādāt ilgāk par 65 gadiem.
und der scn^mmen
guten Taee so wew slnd
ir
£ tikai labās puses skolotājus! Tā nedrošība
Unrecht. VVenn wir immer
mīt
aber
meist
so
viel.
ir 65 gadus vecs
visiem vienāda - kad skolotājs
ein offeues Herz bātte-n. dus Gute zu geniessen, das
vai
nak no kreisa
puses,
pie
labās
pieder
als
vai viņš
uns Gott fiir ieden Tag bereitet. wir wūrden
tāpēc ka Rīgas pilsētas
zu
tragen,
spārna, viņam jāiet pensijā,
habem.das
Ubel
dann auch Kraft gegnue
6o gadus ir piekas
valde visiem saviem darbiniekiem
wenn
es kommt. » — Es domāju, ka cilvēks,
ņēmusi kā augstāko vecuma normu.
nedaudzas dienas atpakaļ ir kaut ko tādu uzrakstikomercskola _ atstījis, tīšām nemetīsies zem vilciena. Te varētu
Otra nedrošība esot tā. ka
gadīpārāk
izaugusi
būt runa par kādu nelaimes gadījumu, un so
dalīta no technikuma. Ja skola ir
bēdīgo Tirtechnikuma
vest
sakara
ar
ziņā
nevar
jāsadala.
Ja
no
jumu
nekādā
liela un plaša, tad tā
patstāvīgu,
zas gadījumu, kur es skolu tomēr nevaru pilnīgi
izņem laukā komercskolu un padara to
ir
jāatTad
attaisnot.
tad tā ir jaunas skolas nodibināšana.
tāpat kā profesors Tentelis
Tālāk — par centrālo paidagoģisko institūtu.
saka visiem skolotājiem,
izuzteica
ministris,
izglītības
savā laikā, būdams
Ka to likvidējot, tas notiekot pilnīgi lietderības laba.
izdarot ministrija?
darbiniekiem,
skoministrijas
glītības
Esot pienācis laiks 'to likvidēt. Pirmkārt esot
jaunajā komercpar
—
Jelgava
un
otrkārt
pārprodukcija,
tikai mazus pārgrozījumus. Un vai
> lotāiu
direktoru:
par
sociāldemokrātu
ir
tadsiauskolā ielika kādu
daudz skolu. Skolotānu pārprodukcija
nedrošības nestrīdēties,
Nē; godīgu pilsoni! Es te nekādas
tājums, par kuru varētu diezgan daudz
pārprodukciju.
IzglīLbas
redzu.
paidagoģiskās
sevišķi par
faktā, k 1| Dati ko šeit minēja Auseia_ kungs, cik no centrāla
Ausēja kungs redz nedrošību ari tanī
skolotāju. {L Ause j ?. paidago&iskā institūta audzēkņiem ir darba, ir sen
Rīgā pieņemti kādi 3 kreisi
un jau
trešai daļai vaja- ?
novecojušies . Jau sen 92 bija skolas darba,
no vietas: «Vairāk!») Vismaz
?
auir
tādu
maz
Loti
pilsētas
do
darbā.
sen ari bija vairāki citā
dzētu būt; tāds ir pārstāvju samērs ka
miedarbu
Mes.vavajadzīgs,
kas
skolotajos
nav.
'
darbs
būtu
dzēkņu kam
mē tā te: bet tā samēra
soeialdemokratisk< 5 klētu un nebūtu to atraduši. Paidagoģiskā izglītība
rētu žēloties, ka Rīgas pilsētai
par '
nevienam nenāk par ļaunu. Sievietēm, kas iestājas
skolotāju ir par maz. un varētu pārmest savam
pārsvara
iever,3
viņš
par
maz
ka
-paidagoģiskā institūtā - sievietes itur ir
tijas biedram Aberbergam,
Ari
īe
__
kaitēt.
nekāda
šī izglītība nekādos apstākļos nevar
sociāldemokrātu intereses. Jums nav
skolotāj
mstitu1
paidagoģisko
ka
tām kas, nobeigušas centrālo
mesla gauzties', ka sociāldemokrāti
si
a
tu iestājas laulībā un nemeklē skolotāju vietas,
Rīgā būtu nākuši pārsvara. Skolotāju pieņemsan
īpasarīko
valstīs
likumu.
ļaunuCitās
ar
saskaņa
nenāk
par
pilnīgi
izglītība
notiek
un
sus vecāku seminārus. Savus bērnus audzinot
kung
s
Ausēia
Ari
skolēniem.
_
izglītotas
Tad — nedrošība
paidagoģiski
citiem padomu dodot, šīs
nedrošību skc,minēja par eksāmeniem, bet nekādu
;,
mātes yar darīt daudz laba.
ir
laimig:
kungs
lēniem viņš tanīs neredz. Ausēja

bet Rīgas skolotāju institūta tos nemeklē. Komunistu vajāšana skolēnu starpā ir līdzeklis diskreditēt
progresīvākās skolas. Ja komunistu kustība novērota ari _skolās, kas atrodas laba spārna vadība, tad
tās tomēr neaiztiek.
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Ka tad ir ar skolotāju pārprodukciju,par kuru Ausēja kungs 'runāja. Mumsir vairāk kā 700 latviešunepilntiesīgu skolotāju. Ja šosinepilnltiesīgos skotf otājius
likvidēsim, ta_d pilntiesīgu skolotāju-trūks. Protams,
mums jālikvidē ari vecie skolotāji. Man ir gadījies redzēt, ka par skolotāju ir tikai cilvēka drupas, ne vairs
cilvēks.
Skolotājam jābūt pilnīgi spirgtam cilvēkam; cilvēka drupas skolotāja amatam neder.
Tāds skolotājs lai iet pensijā- Ar 250 jauniem skolotajiem mums nepietiks. Ja 700 nepilntiesīgos
skolotajus _ atlaidīsim, itad pilntiesīgu skolotāju pietrūks. Ta tad skolotāju pārprodukcija nav.
Otrs motivs, tagad radusies iespēja tiem vidus-

skolas beigušiem, kas grib tapt par skolotājiem,
iestaties isfcolotaju institūtā 5. klasē- Bet šogad
vel tādas iespējas nav! (X. Ausējsno vietas: «Šogad nav vajadzīgs!») Šogad ir vajadzīgs, jo šogad
vidusskolu beidz (tikpat daudzi, kā cnus gadus.
Reinharda kungs teica, ka augstskallā pieteicoties
2000 vidusskolu absolventu, no kuriem varot pieņemt tikai vienu tūkstoti, bet otrs tūkstotis palikšot
pani. Kur jus liksat šogad tos, kas gribētu divos
gados tapt par skolotājiem? (Starpsauciens-) Skolotāju institūta 5 klases pilnas; tajās var, varbūt
uzņemt kādus, bet ļoti nedaudzus. ( G. Reinhards
no vietas: «Kur jūs viņus liksat?») Kūtu paklausījies, tad dzirdētu, kur liks. Mēs nevaram par sko'lotaju pārprodukciju runāt, īpaši par paidagoģiski
Pilnīgi izglītotu skolotāju pārprodukciju nē. Visi
vīrieši, kas skolotāju institūtu beiguši, ir dabūjuši
vietasNav neviena vīrieša no tiem, iKas ir beiguši,

kas būtu bez vietas. Uim lai nākamās mātes būtu
baudījušas īpaidagoģisku izglītību, to mēs varētu tikai
velēties. Izglītības ministrijas pārstāvis Zubana
kungs liecināja, ka viņš šimbrīžam nevarot iztikt
bez_ paidagoģiskā instituta._ (Starpsauciens.) To
sakāt Jus!
Jus labāk zināt? Viņš sacīja: mums
vajaga, mēs nevaram iztikt; to es burtiski dzirdēju.
Nevaram (iztikt tādēļ!, ka _ centrālajā paidagoģiskā
instļtulta sagatavo skolotājus tādām specialitātēm,
kādam skalotāju institūts negatavo. Jelgavā esot
par daudz _ vidusskolu._ Bet Rēzeknē ir vēl vairāk!
Nu, tad sacielt likvidēt Rēzeknē vidusskolas, bet
ne Jelgava, kur to ir mazāk. Likvidēt ir viegli, ļoti
vieglļ, ta ir parasta lieta; _het kaut ko no jauna radīt
ir grulta lieta._ Un cik pūļu ir pielikts, lai šo institūtu paceltu tādā augstumā, lai nekā ļauna par viņu
nevarētu pateikt, tas ari jāievēro. Es tomēr domāju,

ka šinī ziņa augstais nams piekritīs mūsu priekšlikumam, izlabos to kļūdu, ko budžeta komisija ir pielaidusi_ un nepiespiedīs institūtu likvidēties. Mēs
neprasām _budžetā jaunas sumas, mēs prasām tikai
nelielu pārkārtojumu — arodskolu budžetā no 3.
paragrāfa pārnest uz_ 1. paragrāfu 2000 latus; tad
institūta pirmās kiļases varēs uzņemt tos, kas nākoša mācības gada vēlēsies tur iestāties, lai tiem,
kas šogad vidusskolu beidz un grib par skolotājiem
kalpot, būtu iespēja izglītoties par skolotājiem.

Citas nedrošības Ausēja kungs uzrādīt nevarēja.
Atstāja neminētas ļoti daudzas_ lietas, par (kurām ies
runāju, piemēram folkloras krātuvi, policijas iemaisīšanos skola, ārpusskolas izglītību. Ka ne visas izglītības vajadzības budžetā ievērotas, par to Ausējs
pārmet kreisajai pusei. Bet kreisās valdības laikā
bija jau paredzētas sumas veterinarinstituta un
bibliotēkas buveli, tikai tagadējā valdība neatļāva
šīs sumas izmantot; bet tagadējā koalīcija savā budžeta šo sumu vairs neuzņēma. Ausēja kungs interesējas ari par_ Smiltenes lietām, bet viss par Smilteni viņam zināms nav. ~ur noticis vairāk kas, kā
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mums vēstīja izglītības komisijā. Pilsētu un miestu
savienība skatījusi lietu cauri un pilnīgi piekritusi
pilsētas viedoklim. Tur ari jūsu pārstāvis Asaris necelis iebildumu. Smiltenē
Vienā skolā 6. klasē — 7
skolā — 8 sjkolēni. Domē
sienas līdz sienai piekrītot,

ir divas 6-klasu skolas.

skolēni un otrā pamatvienbalsīgi, visiem, no
nolemts abas klases ap-

vienot. Bet skolu valdē domas dalījušās; tur sākušās nesaskaņas. Tā nedrošība nav nākusi ne no
pilsētas valdes, ne no domes puses.
Ausēja kungs, par budžetu runājot, nemin skolēnu pabajstus. Man liekas, ka tas ir; viens no lielākiem trūkumiem, ka budžetā nav palielināti skolēnu pabalsti. Bet tas vēl izlabojams. Es nākšu ar
priekšlikumu. Sevišķi Latgalē skolēnu stāvoklis
šausmīgs. Ja nedos, ko ēst nākamā gadā, tad daudzi no bērniem, kas šogad gājuši skolā, paliks māja. Pabalsta sumas pārāk mazas, te būtu jāpaliek.
Bet kur lai ņem? Es lieku priekšā ņemt no baznīcu pabalstiem. Aiz kādiem iemesliem? Aiz tiem
iemesliem, — runājot 1 vairāk par luterāņu baznīcu, —
ka ta nekalpo visai tautai un ka tai pabalsts nav vajadzīgs. Baznīcas darbību pašu par sevi neaizskaršu. Jaņ no teologu, mācītāju pašu aprindām rakstīts
labā spārna presē, ka kādi 40% no visiem, tiem, kam
būtu jāskaitās par luterāņiem, nav draudzes locekļi.
Tas jau dod' iemeslu padomāt, vai varat ar lepnumu apgalvot, kā Kullīša kungs darīja, ka «mums ir
tautas baznīca.» Ja veseli 40% paliek nost. tad tā
vairs nav tautas baznīca. Jums ir draudzes, piemēram, Demenes, kur ir tikai 82 locekļi — 60% no pie>augušiem pieder pie baznīcas, ja jūs par tās locekļiem skaitāt tos kas reģistrējušies un kas samaksā^
juši nodokli. Lai
skaitītos par draudzes locekli, vispirms jāreģistrējas un otrkārt — jāsamaksā nodoklis.
Ja nodoklis nav samaksāts, tad draudzes loceklis
automātiski skaitās atkritis no draudzes. Bet draudzes locekļiem taču ir pienākums lietot sakramentus. Kā tos lieto? Aprēķinot pēc ši gada baznīcas
kalendāra, atkrīt liela daļa ari ino reģistrētiem, kādi
56%. Zeltiņa draudzē sakramentu lietojuši 15%,
Sīķelē — 15%, Straupē — 20 % ; vairākās citās līdz
25%. Valmierā, Valmiermuižasdraudzē 1927. gadā—
tikai 36% no visiem reģistrētiem bijuši pie dievgalda. Ja aprēķinām, cik ir draudzes locekļu, kam jūs
esat vajadzīgi, tad iznāk, ka no visiem latviešiem —
tikai vienai treša! daļai; pārējie jūsu draudzes locekļi jums atnes tikai naudu. Tā tad jūs neesat tautas
baznīca. Te no šīs lapiņas ir redzams, ka ziņas un
dokumentus no draudzes grāmatām izsniedz tikai
pie draudzēm piederošāmpersonām, kā draudžu kapsētās nevar uzņemt tādas, personas, kas pie draudzēm nav piederējušas. Mūsu darba salkumā Beldava kungs teica, ka tādu gadījumu neesot, ka kādam
liedzot kapsētu, bet te melns uz balta ir teikts, ka
tādi gadījumi ir. Tas ir līdzeklis, kā pievilkt cilvēkus pie baznīcas. Tanī pašā lapiņā teikts, ka daudzi
atkrituši. Baznīcas valde griežas ar uzaicinājumu
atgriezties gan pie tiem, kas palikuši vienaldzīgi -pret
savu baznīcu, pārliecībā, ka progresīvam cilvēkam
baznīca nav vajadzīga, gan pie tiem, kas dievnama redzami greznojamies tikai savas dzīves izņēmuma gadījumos, bet pārējā laikā ir sveši; gan ari
pie tiem, kurus redz baznīcā ziņkārīgo pulkā. Te ir
trīs draudzes locekļu kategorijas, pie kurām jūs grietžaties, lai nak uz baznīcu, un tomēr laikam par velti.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis tzvana): Runas laiks iztek. (K. Dēķens; «Lūdzu vēl 10 minūtes!«)
Vai būtu kādam iebildumi pret to, ka runātājam atļautu vel 10 minūtes runāt? Iebildumu nav. Tas

pieņemts.
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kur
dējai vietai. _tā ka daudziem nebija vairs vietas
kopa
K. Dēķens (turpina): Tauta neiet ar jums
apjautālūdzu,
nostāties (starpsaucieni pa kreļsi) —
esat attāpēc, ka jūs esat aizgājuši no tautas. Jus
— ja jus uzdrīkstaties smiekungs
un
: jātiespartad jūs uzzināsat
stājuši senās parašas un tikumus._ Ja jūsu
nozākāt viņas svētumu,
svētumu,
šīs tautas
jums pie baties
meistars būtu tie, viņš nebūtu sēdējis ar
šķiet, Dēķena kungs,
man
tad.
zinātu,
to
un ja tauta
lnekUligiem tagātiem -saducejiem un nacionalistiski
So'dnem
bēdīgo un
Jūs nevarētu ilgi noturēties vulkāna gala
risējiem, bet būtu ņēmis vietu tur, kur ir
(Starpsautautas
svētumu..
pa llabi.) Pircna
Jūs esat nozākājuši šīs
grūtsirdīgo aizstāvji (Starpsaucieni
maturēties.
pa kreisi.) N_ļie kungi, jus domājat, ka jus
ka
cieni
pie
katalogu,
draudze uzstādīja sev
bet
paparbreksat,
ni pārbrēksat. Varbūt jūs mani
(Starpsaucieni pa labi.) Jūs esat pavedami zem visacīt:
varam
Tādēļ
mēs
vistiesību jūs nevarat pārbrēkt.
siem tiem pantiem, ko jus vienam no maniem
augstajā naizsalbiju
ar
šādiem skaitļiem labāk nenāciet šeit
«Es
salt
darījuši.
mazākiem brāļiem n e e
nav vel
skolas bērniem
mā
Ja ari šogad ir mazāk pierakstītu, tad
cis jūs mani neesat ēdinājuši;» kad
tie, kas
vien
jo
bieži
gada,
zināms, cik būs nākošā
lai dotu
bērniņš,
bija jādod palīdzība, tad jūs gan balsojat
viņu
nomiris
kad
pierakstīti,
tad.
šogad nav
nedevāt. «Es biju
vaislas dzīvniekiem, bet bērniem
cietuma,
biju
nāk atpakaļ pie baznīcas.
apģērbuši.
Es
pliks, jūs mani neesat
nākusi,
(Starpjūs neiesat nākuši pie manis,» un ne itikai ka
Belt piegriezīsimies galvenam tematam.
taa
attaisisanu
nedurvju
Jus
mani
bet kad bija runa par cietuma
saucieni pa kreisi.) Veckalna kungs,
jus
bijāt
bet
virs,
izlaišanu
tas
notiesāto
jūs bijāt pret nevainīgi
pārbrēksat; varbūt gan mītiņā Jus esat
einizpildījusi. (G.
) Par so lietu mes
pret amnestiju. Jūs to neesat
ne šeit (Starpsaucieni pa kreisi
R
pie augstapstāsimies
hards no vietas: «Kas ieveda karatiesas?») Kara
Tagad
parunāsim.
vēl vēlāk
galu
gala
esat
Ja
jūs
ti-sas ieveda ar jūsu balsini.
skolas.
ari neaizgājuši no cietējas darba tautas, tad Jums
10 gadiem mēs
grašiem,
tautas
Mīļie kungi , man jāsaka, ka pēc
kas nepienākas no cietējas darba
augstskola.
tāda
Baznīcas kavaram tikai priecāties ka mums ir
bet tie jums ari nemaz nav vajadzīgi.
un
augstskola
izdevumi, Paldies Dievam, ka mums ir tāda
lendāri ir pievesti kā draudžu ienākumi, *a
kritiku ar
lietisko
par
to
Par
visam
jāpriecājas
mums ir tikai
un te katrai draudzei ir prāvs atlikums.
mazāks par 400.000 kādu šeit piegāja pie augstskolas vairaKi runāta
draudzēm kopā atlikums būs ne
nav augs sko u
esat.viena
^
Augstskolu nopaļāja taisni tie, kas
latiem. Tā tad. kungi, var teikt ka jus
-. sie cilseminārists
paLatvija. Ludzu
beiguši-ari Dēķens ir tikai
no vlsb agātākām organizācijām
Vīni par
neder
augstskola
sa
un
tad
ka
vēki nāk un saka.
rēķiniet pēc oficiālā baznīcas kalendāra
Man jātiktr
auestskolu nodod briesmīgi bargu kf
jūs ari neskopojaties. Mums
pasi sekait «obo»! Ar naudu
vispirms
atzīstiet
nesaka «gnoti ceauton», t. i.
? vajaga līdzekļu tepat plūdos cietušiem, bet mes
prietikai
Mes
varam
sumam
par
citiem.
nākusi ar savam,
vi un tad runājiet
auestdz Sam ka baznīca būtu
beidzis
esmu
pagāniem gada
cāties par savu augstskolu. Es
palīgā; bet misijai jūs sūtat uz Indiju
vienu lādotlekaugstskolā
biiu
tad,
pat
Pēterpils
projām
sūtīt
un
skolu
Jums ir nauda, ko
8500 latus
Es esmu sa
studentiem
mācīvissarkianāk'em
sagaidu, ka
tors Pie
kad Latvijā ,ir neraža un bads. Es
parasto, ļoti jauko prattes art ar sarkaniem studentiem ar tai saucamo
tais Beldava kungs nāks ar viņam
«.HecHOHKonnvc», bet ar jums nevaru sapras^es.
pabalstiem bazŽestu uTtelfcs es atsakos no visiem trūcīgiem skoleiv>me
augstā ciena
atsakos
Mums sava augstskola jātur
nīcai man viņu nevajaga,
mušu
jūs
uzbrukat
ka
nedara,
godu
S
! £ jums
niem par labu.
augstskolai.
deputāPriekšsēdētāja biedrs A .Kviesis: Vārds
- Jūs to darāt
Kāpēc tad iūs viņai uzbrukat?
Bteldavam.
mušu auestskotam
aiz -diviem iemesliem Pirmkārt.
ska par
viņa
ir
bu
rti
bloks): Augstais nams!
uTesotZžSka. Kāpēc
^o
K. Beldavs (nacionālais
atieta
runaia
un
v^na
1W5.
au
skaitļus.
Baloža kungs
dažus
profesors
pieminēja
Te Dēķena kungs
ir sabrukuma teoDeķeņa kungs,
teikum ā sacīdams,ka marksisms
gadā kad.bija laužu skaitīšana Es
varu saprast kagada pierakstījuria ' (Starpsaucieni pa kreisi.)
kur Jūs esat? (jautrība) - 1925.
i» krm(Starpsaucieni
l
ai
1.055.167 cilvēki. (Saucieni pfc iūs u^ūkat augstsko
s
šies kā luterāņi pavisam
Viņi uzdevušies par
.0 Es Ims to varu piedot, icj*rang a^jj» v*£
Kungi,
pa kriaisi: «Pierakstījušies!?»)
piedot. Bet. mii e ir
pavisam
Latvijā
skan: visu izprast ir visu
aws Kkolan.
Jūs tagad skaitāt
4as,
luterāņiem.
uzbrukat
iūs
par luterāņiem otrs ern^sls. kānēc
no
šiem
Ja
iedzīvotāju,
804.000
l
Tādēļiūs tana**
nekādasj toSvina iī'stlmūžības vērtības.
Pierakstījušies 1.055-167 tad jums nav
a, jo saslkaņaar
pārveidodam
itei
ir
a,
augstskola
drīkstat
ka mūsu
Ka jus
sības sacīt, ka viņi ir melojusi.
^drīkst atart.
vērtības
Marksa teoriju mūžības
ir pierakstījušies par luBet
(Starnsaircieni>
ka viņi i melojuši? Viņi
vai
nē?
atsava gudr ba
Marksisms to aisliedz.
misu
terāņiem. Ja tagad Dēķena kungs
os
ka
es pnecai
nrlie kungi, es eribu sacīt, ka
^
no tiem reģistrējusies un maz
cilvēki, kas ka Fausts
saucas uz to, ka maz
dabas
jums
ir
faust'skas
ari
augstskolā
ka
gribētu sacīt,
iet pie dievgalda, tad es
ū» zināšanām ticībā apsveica
ap
4000. Vai tad justi ir tik pēc visām pētīšanām
ir
tikai
reģSrlto
varam
fdu
ticība
v;nu g^ba M g
kapec tad Jus Lieldienas rītu un šī
maz, ja tik maz ir to reģistrēto? Un
sad,
.
ir
c^veki un ka
priecāties ka mūsu augstskola
ir reģistrēto?
(StarpsaucieMes, ka m«P tik maz
«Vaeneru».
man
ka
tur maz ir pašapm ierināto
kungs,
zināt, Dēķena
jūs
Vai
mums
ir augstlepni,
ka
būt
par
taču
sauc
ni pa kreisi.) Mēs varam
Valmieru
m
draudzīgāka ta
Valmierā jo
zinātne
vajazinātniskāka
ir
skola. Jo
ir reti kāds, «kas
Valmieru
sarkano
ir taismazs
loti
ir
reliģijai (A Veckalna stransauciem > 1as
tādu
ir
mācītāju;
^
nesauc
ar sadzības gadījumā
kungs,
Veckalna
kungs ka sos nība, mīļie kungi! Ari Jūs,
docenti Un vai Jūs zināt, Dēķena
nevarat
Jus
apstrīdēt.
nevarat
deputāts ar saviem kliedzieniem to
pornogrāfiskos rakstus, kurus Jus ka
maz
apstrīdēt vārdus ko filosofs Aueustins saka: «Mana
tauta
«Signāla»,
apzīmogojuši
vu parakstu esat
vīna mieru
dvēsele ir nemierīga iekš manis, iekams
zinātu ka
pazīst. Tāpēc man jāsaka, ka ja tauta to
Ja jus
kreisi.)
pa
rod iekš Dieva.» (Starpsaucieni
jūs zākājat viņas svētumu, Itā tauta, kas veca Valnoaugstskolas
par
vienu
kaut
bija sarabūtu painteresējušies
mieras baz-nīzā nupat pagājušo svētdienu
jums
būtu
Itad
zari, piemēram par Pastēra klīniku,
līdz pēdusies tik kuplā skaitā, )ka baznīca bija pilna
21*
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jānāk pie citāda slēdziena. Ko tad viņš saka, šis
slavenais zinātnes vīrs Pastērs? Viņš saka: «Tādēļ, ka es esmu 'daudz studējis, es esmu ticīgs kā
Breltaņas zemnieks; ja es būtu vēl vairāk studējis,
tad es būtu ticīgs kā Bretaņas zemniece.» — Ari
jūs paši dažu labu rieizi nelaimes gadījumos būsat
spiesti, griezties pie šī Pastēra un meklēt palīdzību
pie viņa. Un nu man jāsaka tālāk, ka visi tie, kas te
ir bijuši ar maz izņēmumiem, ir teikuši, ka teoloģijas
fakultāte nav vajadzīga. Teoloģijas fakultāte ir tā,
kas grib tautai kalpot un tautai augstākas vērtības
dot, lai baznīcai būtu izglītoti garīdznieki. Te pateica, ka tur tikai vecie filozofi tiekot mācīti. Tur ir
vieta ari jaunākiem filozofiem. Vēl tur ir vecebreļju
valoda. Kas jums var būt pret to, ja mēs to protam?.
Kas jums var
būt pret to, ja mēs protam grieķu un
latiņu valodas? Tāpēc nerunājiet par tādām lietām.
Bet jūs sakāt, ka teoloģijas fakultāti varētu likvidēt.
Nu, Dēķena kungs ... (K. Dēķena starpsauciens) —
nē, Jūs to neesat teikuši, bet to teica citi. (K. Dēķena starpsauciens.) Nu, tad ir vēl trakāki, ia Jūs to
varējāt teikt. Man jāsaka, ja Jūs to sākāt, ka Jūs
to varējāt teikt, tad Jūs runājat paši sev pretim. Ko
Jūs teicāt par tautas konservatoriju? Jās teicāt —
noārdīt ir vieglāk nekā uzcelt. Kāpēc tad noārdīt?
Mēs priecājamies, ja mums ir tautas konservatorija,
tāpat ari, Dēķena kungs, ja mums ir tāda teoloģijas
fakultātei; bet Jūsu teoloģijas fakultāte ir šī (rāda
žurnālu «Signāls»). Jūs sakāt: tas ir Hollfoachs, Iioli- bachs no lielās revolūcijas laikiem. Bet vai Jūs zināt,
kas viņš ir? Viņš nemaz tik muļķis nav. Jūs esat
no viņa izņēmušine tikai Dieva zaimošanu, bet pat
ari pornogrāfiju. To Jūs «Signālā» esat sakopojuši.
Ja Jūs kā tāds gaismas eņģelis mācisat, kā tautu no
tumsības izvest uz gaismu, tad es pieminēšu, ka Jus
esat «Signāla» redaktors. Jūs to tumsību redzat teoloģijas fakultātē. Bet kāda ir Jūsu gaisma? Es
Jums to atgādinu un lūdzu nerunāt daudz par morāli un tā joprojām. Es gribētu sacīlt tā, mīļie kungi.
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(K. Dēķens no vietas: «Tikai Jums tā privilēģija par
morāli runāt!») Es gribēju sacīt Jums tā, mīļais Dēķena kungs: Jūs aizrādāt, ka mēs tos nabadziņus neēdinot. Vai Jūs, Dēķena kungs, esiet tie, kas viņus
ēdina? Nupat es ko dzirdēju par Jums. Nupaļ man
kāds saka: vai Jūs zināt, kas tie bijuši, kas te ta jauki runāja pret dejām un pnet izpriecāmi? Bet kā tur
pie viņiem pašiem, tika dejots un dzerts! (Starpsaucieni.) Vai Jūs zināt, Dēķena kungs, tos, kas tiedejoitāji un dzērāji ? Vai Jūs tos nabadziņus tā paēdinājāt? Vai Jūs nezināt, ka taisni mes viņus vairāk paēdinājām!? Jūs man sakāt, ka tas tā neesolt. (K. Dēķens no vietas: «Meli!»)

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Es
lūdzu deputātu Dēķenu nelietot šādus izteicienus.
K. Beldavs (turpina): Es gribētu teikt Jums, ka
es priecājos, ka mums iri teoloģijas fakultāte, kas
mums dod gaismu, ka mums ir mušu augstskola, un
novēlu mūsu augstskolai gaišu un ilgu mūžu, un.
priecājos, ka šī gaisma mums spīd. Bet vai zināt, ko
es Jums vēl gribētu teikt, jūsu pašu zinātņu vīra
Zombarta vārdiem, ka so-cialdiemokratu Achila .peda
ir reliģijas noliegšana. Jus, bez šaubām, esat viņu lasījuši. (Starpsaucieni; troksnis. ) Viņš taču ir vel
dzīvs, nē? Es esmu tautas mācītājs, esmu sava
priekšā redzējis tūkstošus un varu Jums sacīt, lai
Jūs to svētumu, ko tie cilvēki savassirdīs jūt, nemīņājat kājām. To es Jums gribētu lūsrt.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates izIesniegti vairāki priekšlikumi, kas nāks
nobalsošanā pēc tam, kad budžeta komisija tos bus
apspriedusi. — Vēla laika deļ prezidijs liek priekšā
sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts.-^Nakoša sēde būs piektdien, 10. maijā, pīkst. 10 no rīta. Dienas
kārtībā valsts budžets.
Sēde slēgta.

bēgtas.

(Slēgta pīkst. 9-55 vakarā.)
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IX. Finansu ministrija.

a.

Valsts saimniecības

253. V. 49-/56-. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma

departiaments.
436.562 —

pa-

gaidu darbinieki
254.

III sesijas 20. sēde 1929. gada 10. maijā.
255.

(Atklāta pīkst. 10.08 no rīta.)
Saturs.
1.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
V. Gulbis, referents

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
K. Balodis (darba savienība)
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
2.

Nākošā sēde

673

651
656
678

256.

daļa — finansu ministrija.

21.700.—
.
1. Ceļa izdevumi
29.240.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
35.716.—
1. Ēku un telpu uzturēšana _
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana 8.4SO. —
7.300.—
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais re13.000.—
monts

50.940 —

64.436.—

§4. Inventaira jauniegādāšana.
bas piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
5. Mašinas, ierīces un darba
rīki
7. Apģērbi, apavi un veļa
§5. Eku pamatremonti.

__

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.

Kārtējo izdevumu IX

471.8,26.—

1. Iestāžu iekārta un saimniecī-

686

Dienas kārtībā: valsts budžets 1029./30. saimniecības gadam. Referents V. Gulbis. Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.

35.264.—

§2. Pārvaldes izdevumi.

257.

8.000.—
3.000 —

3,000-.—
1.0OO.—

15.000—

55. Nami Valdemāra un L. Pils
258.

ielās
§6. Izdevniecību izdevumi.
2. Periodiski
(izdevurrti (piemaksas)

10.000.—
10.000 —
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55.000.-

Uzdevumi

80.000.-

j„„§3, Saimniecības izdevumi.
^
;

mulari u c
50.000,—
—
1. Eku un telpu uzturēšana
,«
aV«
- un?
a
propaganda.
§10. Informācija
18.000
2 Satiksmes līdzekļu uzturēšana
ww1 Informācija
9.500.—
3. _iti saimniecības izdevumi
re
80.000.—
monts 2.500 .—
260.
§11. Dalību naudas un konferences.
4 ļ^u un telpu tekošais
1.000.—
1. Dalību naudas.
§4 Inventāra jauniegādāšana.
27g
261.V.50 §49. Pabalsti kooperācijai.
1. Iestāžu iekārta un saimnie68.700.—
1.. Kooperāciju centrālai orgačības piederumi
nizacijai
19.000.—
2. Zinātnes un mākslas priekšSiO'00.—
500. —
3. Kreditkooperacijai
metj
70.000.—
4.200>.—
800.—
4. Apdrošināšanas kooperācijai
7_ Apģērbi, apavi un veļa
37.200.^
6.000 5. Patērētāju kooperācijai
^_g
Izdevniecību
izdevumi.
^
^
262.V.5-6. §57. Naudas zīmju izgatavošana un
3. Pārskati, instrukcijas un for- ' ļ
3.000.
viltojumu novēršana.
mulari
1. Naudas zīmju, izgatavoapģērbi.
§8_ DUsnesta
28Q
~
40,000.^
_,
1. Dienesta apģērbu iegādāšana
. ?a"a .
252 500?™
2 Vfo^u novēršana
2^00^ 252.500.
§11. Dalību nauda un konfe263.V.61. §62. Ieksej* paradi.
rences
1. 1920.
g. 4% _'Piremiju'
aizj Dalibu '
naudas
blfeyC
'
§60. Atmaksājami muitas izdevuma.
"9.000.- .282.
SkZa^^°
izpirkšana
2.000.L Izdevumi kontrabandas lietās
§63. Ārējie paradi un procenti.
264.
m,^7
1. Parāda
nomaksa
Ziemel2,040.000.'
departamentam
deD _rtamentam
,
vai-aimeriikas Savienotām
472.500.—
stīm
.
d_ jūrn,iecības departaments.
2. Parada nomaksa Anglijas
„ .
, .
§1.
Atalgojumi.
283. V. 54.
valdībai
1. O.12.50O.'i
850,804.—
1. Algas un piemaksas
.3. Procentu nomaksa par ārē2. Virsdarbi brīva lī guma Wjo aizņēmumu no Svenskia
,„-A™
os^t o? —
135.986.- 986,792.
- 4.257.000.gaildu darbinieki
Tāndsticks Aktiebolaget
_J^T___
§2. Pārvaldes izdevumi.
284.
2B5.ty.62 §64. Iekšēju parādu procenti.
1.
Ceļa izdevumi
par
1918.
1. %%
nomaksa
^TakT
471m
47.151.26,863.
g. 5'% neatkarības
aizņē2. Citi pārvaldes izdevumi
—
5.000.
muimi
§3. Saimniecības izd _evumi.
285,
110.320 —
par
1920.
nomaksa
2.%%
1. Eku un telpu uzturēšana
līdzekļu uzturē41.600.-g. 4% prēmiju aizņēmumu
21 Satiksmes
337.102 —
3. Jaunu kuponu lokšņu iespied
šana
« __»
76,bua—
31.600.—
30.000.—
šana
a Citi saiļmniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais re266.V.56. §66. Aizņēmumu realizācijas izdevumi.
520 836 —
_
__
iy*w.
monts
1. Iekšējā aizņēmuma -realizācija
_^
§4. Inventāra jtejuniegādāšana.
286,
, <„
267 V 84. §95, Nepareizi iemaksāto ieņēmumu
1. Iestāžu iekārta _ un sa.'mme300'-000.sumu atmaksas
4ļļg _
L700'.i ^r
268. V.8S. §100. Fonds neparedzamām vajadzībām
nTa
slas
priekšk
2 ZinlmeTu^
3.020.—
Kopa valsts saimniecības
meti
7.277.00*
departamemtam
3 sanitārie un ārstniecības pie259.

?

.-

b. Nodokļu

269.V.57/58. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma
;
gaidu darbinieki
§2. Pārvaldes izdevumi.
270.

272.

;

1.350.000.—
pa-

ĪOO.O'OO.—11450.000.—
50.000.—

1. Ceļa izdevumi
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,

departaments.

60.000.—

2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi
tekošais re4. Eku un telpu
monts
§4. Inventāra jauniegādāšana.
saimun
1. Iestāžu iekārta
niecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

110.000.—

\

38.000.—

3.000.—

.

700 -

41.700.-

6.000.—

600.5. Mašinas, ierīces un darba
3.500.—
trīkl
§58. Nodokļu zīmju izgatavošana.
30.000.,2. Zīmogmarkas
i1 Vekseļu blanketes
_ _ 10.000.4. Tirdzniecības un rupnueci2.400.—
bas zīmes
171.0005. Patentēs un banderoles

22.360.5. Mašinas, ieirīces un darbarīki 110-566.—
5,465.— 1 _>.y^y.
7. Apģērbi apavi um veļa
-85 Eku pamatremonti.
*""
56. jūrniecības departamenta ēkas 33.877.—
45.277.
11.400.—
57. Muitas iestāžu ēkas
«,
izdevumi.
86. Izdevniecību
2b »4.000.—
2. Periodiski izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas, formu10.uuu.
____6 00Olari u, c.
stipendijas.
un
§21. Pabalsti
289. \ v 24:
2.100.—
pabalsti trūcīgiem skolēniem.
21.470.19-370-3. Piemaksas internātiem
§55. Ostu remonti.
( -,4
_
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'iabāšanai
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§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi

-

3i . 1

10.100.—

līdzekli

0stu

710.995.-

šana

krastmalas,
dambji,
estātnes un kuģu piesite-

y[0ņ

*"„ -nās ietaises
".j labierīcība

213.400.—

"
§56. Uc

291.

cf'rSn
57.080.-

ierices

U"

darba

iio.mv.
115 770.- 1.033.216.uzturēšana un uzlabošana.
ļenscelu
l.
42.150.—
.

™'
£ Maši
..

.

«ļ»"*»
iekšējo
^^^m^^JT^Z
regulēšai. w
:
?ss>7
716 —
2.mi.no.
departamentam
v„_-

500?__

K

1.825.700.—

°P,,,-in kuģumechaniķu skola,

Jūrskola 1

c. Muitas departaments.

275. V. 59. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2 Virsdarbi^ brīva līguma
saidu darbinieki

HĻ/_f»

H Pt*llTīlli

4. Satiksmes

292. V. 24.
pa-

11.600.— 1.764.600.—
_',

§2. Pārvaldes

1. Ceļa izdevumi

72,407.-

^ļ^

. ļjKU,ma
.

gaidu darbiniek
293.

25.O0O.—

§1. Ata

1. Algas un piei
2. Virsdarbi, brī

1.753.000.—

ii

\ devumi
!

pa2.496.—

'
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294.

295.

L»

,21 Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana

3, Citi saimniecības izdevumi
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
3. Sanitārie un ārstniecības piederumi

296.

705.—

298.

745.—

8.340.—

6.060.—

14.400.—

560'.—

4.240'.—
100.—

4.900.—

§6. Izdevniecību izdevumi.

1. Grāmatas
297.

III

§15. Mācības materiāli.
§16. Kursi un priekšlasījumi.
1. Kursi
Kopā jūrskolai un kuģu

mechaniķu skolai
Kopā jūrniecības departamentam
;
Kopā

IX daļai

5,350.—
700.—
600,-

101.598,— -.
2.989314.—
14.132.016,^-

Valsts apdrošināšanas nodalās budžets.

A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.
§ 1. Operatīvās dalās pelņa

II. Zaudējumi.
§1. Administrācijas atalgojumi
§2. Administrācijas pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi
. §4. Tīra pelņa
pieskaitīšanai
valsts apdrošināšanas fondam
Kopā

183.060 —

56.435.—?
3,596.—

4.420.—
118.609.—

183.060.—}

Vārds deputātam Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie deputātu kungi! Pie finansu ministrijas budžeta es
gribētu īsumā teikt dažus norādījumus, kas līdz
šim laikam nav ievēroti, bet ko turpmāk nevar at-

stāt bez ievērības.
Pagājušā rudenī visi mūsu resori publicēja pārskatus par savu 10 gadu darbību, atzīmējot tur visus sasniegumus un pozitīvos rezultātus. Diemžēl,
šajos pārskatos netika minētas negatīvās parādības,
bet tas bija tāpēc, ka jubilejas gadījumā jau min tikai pozitīvās parādības. Un tāpēc ari, izskatot šo
10 gadu bilances noslēgumu, jāliecina, ka visi resori, ari finansu ministrija un zemkopības ministrija,
tāpat statistiskā pārvalde uzrāda iepriecinošu ainu
par mūsu saimniecisko dzīvi. (Starpsauciens: «Daniševskis!») Tāpat kā Klīves kungs un viņa frakcija, kas bieži gaužas par dzīves neveiksmēm.
Daniševska kungs un Klīves kungs, izrādās, ļoti
labi saprotas. (Starpsaucieni pa labi.) Klīves kunga
grāmatiņa ir taisni tāds dokuments, kas loti labi pierāda, ka tāda saprašanās ir. Bet pie tā es atgrie-

zīšos vēlāk.
Mūsu valsts 10 gadu pastāvēšanas laikā, var
teikt, finansu vadība ir atradusies taisni pilsonības
un pa lielākai daļai zemnieku savienības rokās. Līdz
ar to formāli mums jāprasa atbildība no tiem, kas
visu laiku ir vadījuši finansu resoru. No mūsu kādiem 15—17 finansu ministriem, kaš šai laikā bijuši,
varam saskatīt mūsu valsts saimniecībā 2 posmus,
kuros var atzīmēt zināmus ievirzienus uz kādu
jaunu programu, uz kādu jaunu veidošanas darbu.
Šie divi posmi ir šādi. Pirmais, Ringolda Kalninga
posms, ir finansu reformas un saimnieciskās dzīves
nokārtošana, kas pazīstams ar loti reljefu izdalīšanos uz ārpusi un atzīmējas mūsu saimnieciskā dzīvē
loti spilgti. Otrs tāds posms, ko mēs_ varam saskatīt finansu resora vadībā, ir — kreisā spārna politika finansu lietās un saimnieciskās dzīves nokārtošana vispār. Diemžēl, Ringolda Kalninga ievadītais kurss ir izpaudies visumā, bet kreisā spārna
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politika finansu lietās visa visuma nav izpaudusies.
Tomēr var teikt, ka tikai šie divi posmi ir tādi, kuredzams zināms novirziens, kamēr visi
ros
pārējie novirzieni ir bijuši tādi, kam nav bijušas
tālāk ejošas linijas, kasir izpildījuši tikai to, ko viņiem diktējušas priekšā di _ezgan _ šauras intereses;
visos šinīs gadījumos ir trūcis kāda noteikta plāna
un nopietnas gribas kaut ko veidot un labot. Es
šo jautājumu apskatu tapec, ka mušu saimnieciska
dzīve, kaut ari miniatūra, šauros apstākļos, kaut
diezgan vājā kapitālistiskā _ie-karta,_ tomer stāv cieša

koMcijā ar to vispārējo pārorieotešanos, kāda notiek visā kapitālistiskā pasaulē, un nevar ignorēt
tos principus, tos dzinējspēkus kam ir nozīme saim^
nieciskās politikas izveidošanā.
kas aizsegtu acis
politika,
Būtu neprātīga tā
un neredzētu tālākās perspektīvas saimnieciskas dzīves nokārtošanā. Tāpēc man gribētos pastrīpot,
ka tiešām mūsu saimnieciskas dzīves veidošana nekad nav bijis pietiekoši gaiša skata, plašākas perspektives uz nākotni, bet saimnieciska dzīve ir kārtojusies tāda, kādu to ir kārtojuši apstākļi. Finansu
resora vadība nav parūpējusies vadit _ saimniecisko
dzīvi tā, lai tā varētu dot kādus taustāmus rezultātus. Tā ir vājības pazīme, kas vēl vairāk svarīga
mazās valstīs, kāda ir Latvija, kura ir uzcēlusi savu
tautsaimniecību no drupām. Tāpēc, konstatējot to,
man jāsaka, ka ari šodien, novērtējot finansu ministrijas darbību, mums ir iemesls prasīt, vai tagadējā finansu resora darbībā ir saskatāma finansu ministra; kunga griba kaut ko _ darīt mūsu Jrukumu,
mūsu vājību un mūsu neveiklās darbības kārtošanai.
Uz šo jautājumu, vai te ir saskatāma kāda
griba, es domāju, kungi, pēc tās īsās prakses, kāda
ir mūsu finansu ministra kungam, atbilde visiem ir
skaidra: šādas gribas nav.
Tāpat atļaujiet jautāt, vai finansu vadībai, tagadējai finansu ministrijas vadībai ir kaut kāds plāns
mūsu saimnieciskā laukā, vai ir kaut kāda plašāka
un pamatota politika finansu resorā. Uz šoJautājumu jūs atkal būsat spiesti atbildēt, ka nekā tamlīdzīga nav.
Tālāk: vai mūsu finansu vadībā ir saskatāms,
ka tagadējai finansu vadībai, vai tagadējam finansu
ministrim, kura rokās atrodas visas mūsu finansu
lietas, ir kaut kādi sakari ar mūsu tautsaimnieciskiem spēkiem, ar mūsu augstskolas zinātniekiem, ,
ar attiecīgiem speciālistiem un organizācijām, kuri
varētu kaut kā palīdzēt finansu ministra kungam
^
tagasataustīt tanī lielā tumsā, kādā atrodas mūsu
dējā finansu vadība, saskatīt un radīt kādas tālākejošas linijas. Atkal jāsaka, ka šāda sadarbība nav
saskatāma. Šinī ziņā nav veikts itin nekas. Mūsu
tagadējai finansu vadībai nav nekādas gribas sadoties rokās ar šīm organizācijām, ar speciālistiem
un atrast mūsu valsts saimnieciskos pamatus. Šinī
ziņā nekāds atrisinājums nav panākts. Tā tad lielā
mērā ne .tikai resora iekšienē, bet ari resora attiecībās uz ārieni nav novērojama tāda tendence, kas
gribētu šai ļoti svarīgā uzdevumā saistīt tos speciālistus un zinātniskos spēkus un citus saimnieciskus
orgānus, kādi ir sastopami mūsu valsts dzīvē un
mūsu zinātnes laukā; šinī jautājumā finansu ministrija nekādu atrisinājumu nav atradusi.
Tomēr saimnieciskā dzīve ar katru dienu vairāk
un vairāk uzliek pārbaudījumus ar saimnieciskām
neveiksmēm pagājušā gadā, un vēl lielākus pārbaudījumus tā uzliek mūsu attiecībām ar finansiālo un
ekonomisko attīstību, vispār ārpus Latvijas un citās valstīs. Tāpēc palikt novārtā un nesekot visām
šīm parādībām, nedot uz tām atbildi, nozīmē, ka
mums finansu politikas tikpat kā nemaz nav, ka
"mēs mīņājamies uz vietas un apmierināmies ar to,
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ko gūstam savā neapmierinātā darbība, ka finansu
ministris rīkojas. Sociāldemokrātu frakcija bieži
yien ir uzsvērusi, ka vispār finansu politika mes nerīkojamies tā, kā tas būtu vajadzīgs, nepiegriežam
tai nekādas vērības, bet ka mušu finansu un zemkopības resoru vadība, tāpat mūsu saimnieciskas
dzīves noteicošo resoru vadība vispajr nekad nav
bijusi patstāvīga. Šos resorus vienmēr ir_ vadījuši
paklausīgi ierēdņi, paklausīgi, mazākais, tam ārpus
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vairojas par vairāk kā 30 līdz 40 miljoniem latu.
1925. gadā rūpniecības ražojumu vērtība bija
276.000.000 latu, 1926. gadā — 306.000.000 latu un
1927. gadā 344.000.000 latu. Te mes redzam, ka rūp-

niecības ražojumu vērtība pieaug līdz 40.000.000 latu
gadā. Tas liecina,ka šī saimniecības nozare pie mums
ir sevišķi svarīga, un lai gan šī nozare arvien ir nolikta otrā vietā un neatrod vispārēju piekrišanu
valsts saimniecības politika, tomēr ta ir uzradījusi
tendenci attīstīties un izveidoties.
organizācijām
un
Saeimas, ārpus valdības stāvošām
Kā redziet, vērtību pieauguma ziņa rūpniecības
saimniecisko grupu interesēm, kas bieži vien vivērtības aug straujāki nekā lauksaimniecības — laņiem liek tā vai citādi runāt un rīkoties.
ražojumu vērtības. Šie divi skaitļi krīt sva.ru
bības
Konstatējot šo nevarību, vispirms gribu konstagūtu slēdzienu. Man šķiet, ka līdzšinēja
tēt sekojošo. Jāpiekrīt, ka mūsu saimnieciskas dzī- kausā, lai
agrākos gados, saskatāma vienpusevišķi
politikā,
ves attīstība tiešām ir izrādījusi diezgan plašas sekVienpusība
ne katra saimniecības uzņēmuma
sība.
mes. Nav pārspīlēts, ja saka, ka šajos 10 Latvijas
sevišķi
tas zināms agrarpolitiķiem, jo
ir vēlama;
pastāvēšanas gados i lauksaimniecība, i rūpniecība,
saimniecības cenšas
ekstensīvas
lauksaimniecībā
no
i tirdzniecība ir stipri uzplaukušas. Skujenieka kungs
turpretim apdraud
Vienpusība
pāriet
uz
intensīvu.
atcerei»
savā mazā grāmatiņā «10 gadu Latvijas
nozari.
Vel
šis princips
vairāk
konstatē, ka Latvijas valsts sasniegumi tiešam esot pašu saimniecības saimniecību. Valsts saimniecības
attiecas
uz
valsts
diezgan lieli, ka mantas stāvoklis uz katru iedzīvoizveidošana nav pareiza, valsts saimnietāju sasniedzis diezgan augstu pakāpi un ka valsts vienpusīga
pēc iespējas vispusīgi. Vispusīga
jāizveido
savu 10 gadu pastāvēšanas laika kļuvusi bagāta. cība
nepieciešama, lai to staizveidošanair
saimniecības
To konstatē Skujenieka kungs. Bet Klīves kungs
padota vienai otrai
nebūtu
bilizētu un lai saimniecība
savā grāmatiņā skumst par šo Skujenieka kunga ietirgu. Tapec ir
starptautiska
nejaušībai,
kāda
rodas
priecinošo konstatējumu. Viņš saka: kas tad ar to
par
līdz
ar
lauksaimniecību
runāt
ir
vietā
pareizi,
pilsoņi
esot panākts, ka valsts esot bagāta, bet visi
izejvielas.
to rūpniecību, kas pārstrādā mušu
tomēr nabagi. Tāda ir Klīves_ kunga kvintesence
Mēs daudzreiz no labā spārna esam dzirdēno mūsu valsts saimnieciska "stāvokļa novērtēšanas.
juši,
ka mūsu rūpniecības atjaunošanai nav reālu, daTamlīdzīgus apcerējumus nekur vairāk mes nepamatu, ka nav jāsekmē mākslīga rūpniecība.
bīgu
neko
tamlīredzam. Ari šeit Saeima_ turētas runas
Bet atļaujiet man šoreiz teikt, _ka mums nemaz nav
dzīgu mēs neesam dzirdejuši._ To saprot ari zemtammākslīgas rūpniecības. Ja mušu rūpniecība ir atnieku savienība. Neviena cita izdevuma neko
kunga,
ne
tīstījusies, tad tā ir attīstījusies uz dabīgiem pane
Baloža
līdzīgu mēs neesam atraduši,
matiem. Es nevaru saskatīt nevienu nozari, kas
ari citas kādas personas rakstos. Ta tad šis nouzrāda tendenci paplašināties, ka tai būtu mākslīgi
kunga
novērtējums pelna ievērību. Šeit Klīves
kunga
un ka valsts ar kreditu palīdzību ir mēģipamati,
pretējs
Skujenieka
diametrāli
vērtējums ir
nājusi radīt rūpniecību mākslīga ceļa. Tādu mākslīnovērtējumam. Statistiska pārvalde .ir apvienoti
gu pamatu nav. To es gribu noskaidrot, runājot
praktiskās
darbīvisi materiāli un konsekvences no
par
kļuvusi
diezgan
finansu resora vadību, jo noskaidrošana te ir
ka
valsts
ir
bas. Ari tur mēs redzam,
diezgan
liesevišķi
svarīga.
bagāta, ka mūsu pilsoņi ir kļuvuši pie
pieaugusi
tik
turība
pareizi,
nav
_
ka līdz šim pašam laikam vel lielāka
Ir
las turības. Pilsonības
tapec
man
Atļaujiet
noradīt.
nevarība
nekā
lauksaimniecība saskatama_ ari mušu
mēģina
niecīgi, kā to
_
Rūpniecības attīstībā, kas visvairāk balstās uz pridrusciņ pie tās pakavēties.
vatiniciativi, kas balstās galvena kārta uz trūcīgiem
Publicētie dati, kādi mums pieejami par ražogalkapitāliem, mūsu nespējīgo pilsoņu kapitāliem, kuMūsu
divas
šanas statistiku, liecina' sekojošo.
lauksaimnieriem nav pietiekoši plašu līdzekļu attīstitrupniecibu,
nozares,
pļrmkart_
venās saimniecības
kuri nevar pāriet uz kapitāla koncentrēšanu lielos
cība un otrkārt rūpniecība uzrada zināmu progresu
ekstensivita^es,
uzņēmumos. Tas ir tas ceļš, ko ietVakareiropa,
savā attīstībā. Lauksaimniecība
platības
un
nodibinot kapitāla monopolus, lai iegūtu monopola
sējamas
lopu
skaita,.
darbības apjoma,
stāvokli tirgū, ražošanas kapitāla apvienošanu konražas ziņā ir panākusi pirmskara stāvokli. Ražocernos un trestos. Šķiet, ka pie mums tādas pahdz
tam
nav
varējusi
sekot
jumu vērtība, diemžēl,
par tādu parādību mes vel nevaekstensīvam procesam, tam darbam, kas aptver rādības nav, un
Vakareiropa
tas jau ir neapstrīdami
skaits
ir
ram
ne
domāt.
lauksaimniecības kultūras, bet ražojumu
jauno attīstības
negribjetpa
un
kas
gada
princips,
ka
1926.
atzīts
pierāda,
gājis taisni uz leju. Skaitļi
boja. Kas
jāiet
tam
neizbēgami
labības kopražas vērtība bijusi 283.000.000 latu, un progresa ceļu,
negrib
nokas
technilkas
attīstībai,
cik
negrib
sekot
pagajušagada,
1927. gadā 273.000.000 latu, un
pamatiem, kas neracionālākiem
par
stādīt
ražošanu
uz
samazinājusies
kopraža
ir
man zināms, labības
«Bet
grib sekot jauniem virzieniem, tiem draud neizbē28 000 000 latiem.' (E. Grantskalns no vietas:
piensaimniecīgama bojā iešana. Visa Vakareiropas kultūra pārcitas nozares?») Citas nozares, _ kā
gaitu. kārtojas ļoti strauja tempa, un mes redzam, ka
bas un gaļas eksports uzrāda llabaku attīstības
pietechnikas jauniem pamatiem vairs nav pamata priPiensaimniecības eksporta ražojumi; katru gadu
pieaugada
uzrada
vātais īpašnieks ka_ fabrikas vadītājs. Tur noteiaug, tāpat citi, un ari pagājušā
ta
cēja savā uzņēmuma vairs navviena persona. Tur
No
ražojumus.
produktu
gumu, izņemot gaļas
i
gan uzradijus
viena persona vairs nevar paradīt savu individuālo
var slēgt, ka lauksaimniecība ir
pārvēršot
šis
:
gribu un spējas. Tur ir aizsteidzies priekša obsekmes
saimnieciskas sekmes, bet,
?
jektivais neitrālais bankas kapitāls, kas fabrikas īpašfinansiālā efektā, redzam, ka finansiālais efekts na\
tikai par zināma daudzuma akciju tuizpaudies tik daudz, kā citas mušu nozares, ka otrti nieku padara
kuram
rētāju,
vairs nav pazīstama visa techniska
rūpniecība.
galvenā mūsu saimniecības nozare —
iekārta. Šī techniskā attīstība ari mums ir ļoti, ļoti
Stādot blakus šai lauksaimniecības statistika i
svarīga. Atļaujiet man pievest tikai dažus datus.
;
rūpniecības statistiku, viņas ražotas vērtības, notas
Ko nozīmē darba racionalizēšana, pārkārtošana?
pašas statistiskās pārvaldes oficiāliem publicējugadi
Kapitāls
ir viens no lielākiem faktoriem, kas dod
i
miem redzam, ka rūpniecības ražojumi katru

t
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iespēju ne tikai ražošanu palētīnāt, bet ari pacelt.
Es domāju, kungi, ka pret ražošanas pacelšanu negribēs uzstāties ari neviens no jums. Ta ļoti labi var
noderēt.

Piemēram ņemsim Fordu.

Tas ir visiem

pazīstams. Fords 15 gadu laikā ir paspējis pazemināt savu automobiļu cenu trīskārtīgi, bet ražošanu
ir pacēlis daudz vairāk kā trīskārtīgi, ievedot fordisma ražošanas metodes un technilku, ar ko

ie-

spējams darbu padarīt 3 un 4 kārtīgi lētāk, bet padarītais darbs nebūt nav sliktāks. Protams, Fords
pie savas lielās apgrozības var maksāt ari lielākas
algas.
Bet tāda ir ne tikai šī nozare vien, tādu ir
vairāk. Ņemsim jaunāko «Ekonomista» numuru.
Te man jāaizrāda, ka es pieturēšos tikai pie Latvijas
datiem; negribu jūs apgrūtināt ar ārzemju datiem
un norādījumiem.
Ko jūs redzat Amerikas rūpniecībā, kura ir
noslēgusi pagājušā gada peļņas aprēķinus un kuras
rezultāti «Ekonomistā» publicēti pozitivi? Ko tie
norāda? Tie norāda, ka 524 rūpniecības uzņēmumu
peļņa pagājušā gadā ir augusi caurmērā par 21,6%,
bet dažos uzņēmumos pat vairāk; tā 9 elektrisko
piederumu uzņēmumi tekošā gadā uzrāda peļņas
pieaugumu pret iepriekšējo gadu par 152%. Iepriekšējā gadā, pirms šī gada, peļņa ari ir pieaugusi.
«Radio Corporation» uzrāda peļņu no 8,4 miljoni
līdz
18,9 miljoni dollaru; petrolejas kompānijas
savu peļņu ir dubultojušas, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu. Auto piederumu koncernu peļņa ir pavairojusies par 75,5%, kino un teātru uzņēmumu peļņa
uzrāda pieaugumu par 32%. Jūs redzat, ka Amerikas tautsaimnieciskās attīstības
temps iet uz
priekšu ārkārtīgi straujā gaitā un dod ārkārtīgi lielu
peļņu no kapitāla, kas monopola veidā koncentrēts

nedaudzās rokās. Sacensības un brīvas konkurences trūkums šo peļņu vairo ārkārtīgi lielos apmēros. Bankās koncentrētais kapitāls ir monopolizējis

atsevišķas saimniecības nozares, padarot tās par
vienīgām cenu noteicējām. Tāpēc šāds straujš cenu
pieaugums un liela peļņa.

Mums, kungi, ari ir pazīstama viena internacionāla kapitālistiska apvienība.
Tas ir sērkociņu
trests; ari tas iet savu triumfa gājienu, un ar katru
gadu vairāk pieaug viņa peļņa. Un neviens cits kā
darba organizācija, technikas uzlabošana un kapitāla koncentrācija ir tie pamati, uz kuriem neatvairāmi, pret _ valsts politikas gribu, pārkārtojas šī
kapitālistiskā politika. Tā pārkārtojas nevien nacionālos rāmjos, tā pārkārtojas internacionālos rāmjos, starptautiskos apmēros. Šis' kapitālistiskais
tautsaimniecības virziens pārkārto
saimniecisko
dzīvi uz jauniem principiem, neatkarīgi no atsevišķu
valstu gribas, un viņš spēj valstim pretim turēties.
Viņa līdzekļi ir darba racionalizācija, kapitāla koncentrācija un monopola stāvokļa iegūšana; tie ir
faktori, kas mūsu apstākļos ir ļoti svarīgi.
Atļaujiet, kungi, pievest kādus piemērus no mūsu universitātes annālēm, proti 19. burtnīcas. Starp
citu, tur docents — vai profesors, to es nezinu —
Rezevskis publicējis kādu rakstu un ir izteicis vienu
oriģinālu domu šinī jautājumā; tas man šeit sevišķi
jāatzīmē, jo no mūsu tautsaimniecības fakultātes nāk
ļoti maz oriģinālu domu, izņemot Baloža kungu. Nekādi sevišķi plašāki un zinātniskāki darbi šinī ziņā pie
mums netiek publicēti. Šis Rezevska kungs kā inženiers-techniķis raksturo divas kultūras, vienu —
amerikāņu un otru — Eiropas kultūru. Viņa salīdzinājums ir sekojošais. Amerikāņi kultūrā ir lieli
racionalisti, kuri lielā mērā rīkojas tikai ar finansiāliem aprēķiniem; un sakarā ar to amerikāņi Eiropai ir aizsteigušies lielā mērā priekšā. Šinī savā
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teorijā Rezevska kungs konsekventi nonāk pie tā,
ka Amerikā uztura ražošanai strādā no katriem
simts strādniekiem tikai 9 cilvēki, kamēr Eiropā uztura t. i. pārtikas vielu apgādāšanai un ražošanai no
katriem simts cilvēkiem strādā 43 cilvēki. Inženiera
Rezevska kunga domas katrā ziņā mums ir ļoti interesantas, un, domājams, šie viņa apgalvojumi ir
pamatoti. Viņš pietiekoši plaši to neargumentē,
bet no šīm viņa domām var slēgt, ka ja Eiropā uztura sagādāšanai no katriem 100 cilvēkiem strādā 43 pret amerikāņu 9 cilvēkiem, tad tas, kungi,
jau daudz ko nozīmē, un no tā mēs varam taisīt at-

tiecīgu slēdzienu par mūsu valsts dzīvi.
Ir diezgan kuriozi fakti — es gribētu teikt, ne kuriozi, bet nopietni fakti, kurus mēdz padarīt par kurioziem, — par kuriem ari es gribētu šeit runāt; tā
ir tieši pārtikas vielu ražošanas nozare. Kā jūs zināt, Amerikā ilgu laiku pastāv prohibicija, un, to pieņemot, amerikāņiem bija jāizšķiras, ko darīt ar lieliem brūžiem, ar spirta dedzinātavām. Un vai
jūs zināt, ko viņi izdarīja? Lielos brūžus un alusdarītavas viņi pārvērta taisni pārtikas vielu ražošanas institūtos! Un patiešām nekur nav tik
daudz kondensēta piena un konservu fabriku, kā'
tas ir Amerikā. Ar kapitāla investaciju, ar produkcijas pacelšanu amerikāņi ir sasnieguši ražošanas
ziņā vislielāko produkciju, kas noved pie ļoti konsekventām sekām.
Es negribu jūs vairāk apgrūtināt ar pierādījumiem, bet ir apstākļi, kas liek mums padomāt par
to, ka saimnieciskās dzīves pārkārtošana, kas visā
Vakareiropā ir ievirzījusies straujā tempā, ari mums
neies secen. Ari mums, kaut miniatūros apstākļos,
jāseko tiem pašiem novirzieniem, cik tas iespējams.
Šos principus ignorēt mēs nevaram. Tikpat mūsu
lauksaimniecībā, kā rūpniecībā, kā ari finansu vadībā šinī virzienā jākoncentrē visa uzmanība, lai ar
to sapratīgo politiku, kas nepieciešama saimnieciskās dzīves pārkārtošanai, varētu nākt talkā. It
īpaši tur, kur nav visspēcīgā lielkapitāla, kur nav
visspēcīgā zinātnieku institūta, kādi darbojas lielkapitālistiem pie katras fabrikas, piemēram, Vācijā
un citās vietās. Kā zināms, šie uzņēmumi algo
simtiem labāko speciālistu. Tur darbojas labi atalgoti profesori, kas ir ieinteresēti šinī lietā un zi-

nātniski vada savu darbību.
Kas līdz šim ir darīts pie mums, lai mēs savos pilnīgi tumšos nezināmos apstākļos izpētītu vietējās ražošanas spējas un ražošanas spēju pacelšanu? Atļaujiet, man, kungi, minēt dažus ļoti raksturīgus piemērus.
Pirms pasaules kara pie mums Latvijā pastā-

vēja cementa rūpniecība. Šī rūpniecības nozare,
kas tagad vēl darbojas Daugavas gultnē, radās, lai
pārstrādātu krita slāņus, ko kā balastu atveda kuģi
un noguldīja Daugavas gultnē. Tā savā laikā bija
attīstījusies šī pilnīgi mākslīgā rūpniecība, kurai
akmeņogles un citas izejvielas ieveda no ārzemēm.
Pēc pasaules kara šī rūpniecība atjaunojās. Ieveda
no ārzemēm pusapstrādātu cementu un tālāk
pārstrādāja portlandcementā. Nav pagājis ilgs laiks,
kad, pateicoties mūsu zinātnieku uzmanībai, šī rūpniecības nozare ir ņēmusi citu virzienu. Zinātnieki
Lanomaņa kungs un citi, apceļojot Latviju un painteresējoties, kas atrodas mūsu zemē, ir atraduši merģeļa un dolomīta slāņus. Tagad pilnos apmēros
merģeli ņem no mūsu apkaimes, ņem kā izejas materiālu, un kurināmo materiālu — ogles mēs importējam. Tā šī jūpniecības nozare ir pārvērtusies par
dabīgu nozari un — atkal tikai pateicoties privātai
iniciativei — izveidojusies un attīstījusies uz dabiskiem (pamatiem.
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Vel vairāk: ja mes gribētu konstatēt daudzus racionālāko, daudz ražīgāko vietējo mechanisko
citus faktus, tad mums pirmām kārtām būtu jāapstā- speķu, un nevis importēto mechanisko spēku,
bet
jas pie mušu cukura fabrikas. Pirms tam, kad figan vietejomūsu nacionālo spēku. Cienījamie kunnansu ministrija pārņēma šo cukura fabriku savās gi,
atcerēsimies
tikai sekojošo ainu:
katru
rokas, ta bija spiesta ievest magnēziju nesaturošu gadu valsts importē_ akmeņogles
par 13.000.000 lakaļķi no ārzemēm. Mūsu pašu zemē tāda kaļķa netu, bet tanī paša laika mes ļaujam aiztecēt saviem
bija. Latvija tāds nebija atrodams. Bet atkal, paDaugavas avotiem uz jūru. Tie paliek pilnīgi neizteicoties mušu ārchaiologiem un ģeologiem, šoreiz mantoti. Katru gadu valsts izdod
lielas sumas, lai
Rozenšteinam, pārmeklējot mūsu pļavas un kalizveidotu _«Dīzela» un sucgazes motorus, lai tādā
nus, izdevās atrast iespējamības ražot magnēziju kārta varētu ražot elektrību. Bet
šī suma varētu
nesaturošu kaļķi. Tagad tā lieta ir nokārtota. Un
izpalikt, ja mes ķertos pie Doles spēka stacijas izta tas ir ar veselu rindu citu lietu.
būves.
Es _ tagad jautāšu: vai pa šiem desmit Latvijas
Jau Juraševska kunga valdības laikā pacēlās
pastāvēšanas gadiem mušu augstskola kā institūts
jautājums, vai Rīga būvēt_ jaunu spēka staciju, vai
un finansu resors ar saviem speciālistiem ir ko dane,
ari izbūvēt to Dole1 Visi inženieri, kādi tirījuši, vai mēģinājuši ko darīt mūsu valsts iekšienē kai vai
bija, apskatījuši šo jautājumu, iepazinušies ar to
mušu dabisko apstākļu noskaidrošanai un pētīšanai? tuvāk,
un ka saka, ne tikai inženieri no kreisās puses,
Uz to es varu atbildēt, ka nekas «nav darīts. Ja mēs
bet ari laba_ spārna inženieri, bija iesnieguši Jurapieietam pie katras ražošanas nozares apskatīšanas
.ševska laika ministru kabinetam priekšlikumu, atziun sevišķi pie rūpniecības ražošanas nozarēm, tad numu,
ka nav citas izejas un ka jāstājas pie Doles
mums jāievēro galvenie trīs faktori, bez kuriem
speķa stacijas izbūves. Nekādu argumentu, ne moneviena rūpniecības nozare nevar pastāvēt un tīvu pret
attīstīties. Šie 3 faktori ir: izejvielas, mechaniskais rēķinājuši,šo izbūvi nevar būt. Šie inženieri bija apievērojot visas drošības u. t. t., ka Dospēks un kvalificētais darbs. Kapitāls un kapitāla
les speķa stacijas izbūvei vajadzīgi 28.000.000 latu,
procenti ir mazāk svarīgi; tie uzskatāmi kā ceja šo staciju izbūvētu tikai uz Rīgas apgabala daturtais faktors. Par visiern šiem trim faktoriem biska patēriņa rēķina un uz dabiskā
pieauguma rēmums jaruna viscaur! visa mūsu saimnieciskā dzīvē. ķina. Pec 1915. gada aprēķina
un plāna vēl paliktu
Ja mēs apskatīsim mūsu saimnieciskās -dzīves pāri liels daudzums enerģijas. Rentabilitātes aprēattīstības gaitu par desmit gadiem, ko statistiskā ķins, ko ir pārbaudījušas ari Vakareiropas ieinterepārvalde ir publicējusi, publicējusi oficiāli, un paskasētas personas un instances, uzrāda, ka kapitāla intāmies tikai uz mechanisko dzinējspēku, ko tad revestacija rentejas ar 8 %. Šī kapitāla investacija dod
dzam? Udensspeka izmantošana ir pieaugusi 10 garentabilitatijlīdz 7 santimi par kilovatu un atstāj vēl
du laika par 40%, tvaika spēka izmantošana — par
enerģijas pārpalikumu pilnīgi par brīvu.
175%, petrolejas un naftas motoru izmantošana —
Man liekas no šiem tautsaimnieciskiem aprēķipar 400%. Šie statistiskās pārvaldes dati neapšauniem un no šīmkalkulācijām, kādas ir sastādījuši mūbāmi liecina vienu, ka Latvijas mechaniskā dzinējsu speciālisti, ka nav un nevar būt otras kalkulācijas,
spēka attīstība un mechaniskais dzinējspēks pats ir kas runātu par to, ka izdevīgāks būtu
kapitāla iegulviens no lielākiem ražojošiem faktoriem un pie tam dījums kur citur, vienalga1 valsts vai privāta
kapipilnīgi absurda virzienā. Attīstās galvenā kārtā tas tāla ieguldījums. Un tomēr mēs
redzam, ka valsts
mechaniskais spēks, kas tiek importēts no ārzemēm iegulda savus līdzekļus par 2% — 6% uzņēmumos,
un dārgi samaksāts. Par akmeņoglēm katru gadu kuriem nav nekādas rentabilitātes. Mēs
redzam,
izdod līdz 13 miljoni latu, pieskaitot naftu — vēl vaika līdz ar šī problēma _atrisināšanas nosebošanu, karāk. Šai vietā neesam atraduši iespēju likt mūsu dapitāls ir ieguldīts sīkas, mazās, dārgi maksājošās
bisko mechanisko spēku.
speķa stacijas, kuram nekad nebūs tā efekta un renPieejotšim jautājumam cik necik no techniskā tabilitātes Tapec, cienītie kungi, ja vispār nopietnā^
viedokļa, jākonstatē, ka katras zemes strādnieks ki un ar talaku
skatu pieiet pie mūsu tautsaimnieun pilsonis bus nesamērīgi vairāk ražot spējīgs, ja ciskas dzīves šinī virziena, tad ari tagadējam finanviņa naba būspec iespējas vairāk mechaniskā darsu ministra kungam jāatbalsta minētais iesniegums
ba speķa. Ko rāda starptautiskā statistika, ko publiJuraševska ministru kabinetam un jānobeidz Doles
cē «Ekonomists» un dažādi institūti? Latvijā uz pētīšanas darbi. Ministru kabinets toreiz, pārorienkatru iedzīvotāju iznāk ārkārtīgi maz mechaniskās tējoties uz Celmiņa kunga bāzi, ir nodevis šo proenerģijas; Latvijā uz katru iedzīvotāju ir 10 reizes jektu_iesalīšanai, gulēšanai u. t. t. Protams, ja grib
mazāk mechaniskās enerģijas nekā Anglijā. Tas noiet_ tādu nevarības ceļu mūsu finansu politikā, tad
zīme: ja Latvijas strādnieka rīcībā ir viens zirga
mes 'tik drīzi netiksim uz zaļa zara.
spēks,_ tad Anglijā viena strādnieka rīcībā ir 10 zirCienītie kungi, atļaujiet pakavēties vēl pie viega speķu. Jūs paši saprotat, ka ir ārkārtīgi liek na ļoti interesanta jautājuma, daudzreiz nopelta,
nozīme, ja cilvēka fiziskā darba vietā stājas mechadaudzreiz apsmieta jautājuma — t. i. mūsu kūdras
niskais faktors, kas lielā mērā atvieglo un paceļ raizmantošanas jautājuma. Savā laikā valsts bija nožošanu. Tāpēc ļoti pareizi to atzīmē inženiers Redomājusi celt kūdras fabriku un ražot kūdru, bet vēzevska kungs, sacīdams, ka viss progress atkarājas lāk no sava nodoma atteicās. Bet kāpēc tad miglainā,
no tā, cik plašos apmēros katra tautsaimniecības lietus bagāta Īrija, kur blakus ir vislielākā ogļu banozare spēj atvietot fizisko spēku ar nenogurstošo, gātība, var ražot ikgadus 6000 tonnas kūdras? Kānesalīdzināmi lētāko un dabīgāko darba 'darītāju — pēc mušu kaimiņu valsts Igaunija, kurā kapitālimākslīgo cilvēku. Viņš pieved piemēru: ja senā stiskie apstākļi ir sliktāki, izmanto kūdras purvus?
Grieķijā uz katras ģimenes skaitījās viens vergs kā
Ar kūdras stacijas palīdzību tiek apgaismota Tērbadarba darītājs, tad modernā'kapitālistiskā valstī —
ta, ar šīs elektriskās stacijas palīdzību saņem gaiAmerika uz katru pilsoni skaitās vairāk kā 10 versmu kāda cita pilsēta, kas atrodas kādus 40 kilogu, jo viņa rīcībā ir mechaniskais motors, kas strāmetrus no Reveles. Kā jūs zināt, tad taisni pēdējās
dā viņa vietā. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija neRevelles avīzes zin vēstīt, ka tai pašā Igaunijā
skaitāmas reizes ir uzstājusies par to, ka saimniedaudzreiz peltā un grūtības pārdzīvojušā kūdras ekciskā dzīvē mums jāpāriet uz citu, modernu ceļu, pa sploatacija pagājušā gadā noslēgusies ar 126.000
kronu tīras peļņas, t. i. apmēram 10 miljoniem rukuru iet katras valsts attīstība, t. i. jāatsvabina cilvēks no fiziskām mokām, liekot viņa vietā daudz
bļu tīras peļņas. Bez šaubām, šī problēma nav vēl
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atrisināta, tā ir vēl tikai atrisināšanas stadija visas
zemēs. Par šo jautājumu tomēr var runāt, neraugoties uz to, ka savā laikā Ringolda Kalninga kungam labpatikās atraut visus līdzekļus šim pasākumam; ar vienu rokas mājienu viņš šo atrisināšanas
stadijā esošo problēmu likvidēja. Ja toreiz tas noveda mūsu valsti pie zaudējumiem, tad šie zaudējumi izskaidrojami ar to, ka toreiz mums bija valūtas sabrukums kūdru mums bija dārgi jāražo un šī
^
par sabrukušo valūtu, par pakūdra bija jāpārdod
pīra naudu. Tas, lūk, uoveda šo nozari pie zaudējumiem. Bet, kā jau teicu, šis eksperiments nebūt
nav atrisināts un jau_ noslēgts. Es domāju, ka par
šīs problēmas atrisināšanu mums ir jadoma, un vispirmām kārtām par to jādomā finansu ministra

kungam.

Mums ir jāiet šinī virzienā uz priekšu, mums
ir jāatrod dabisks pamats visai mūsu rūpniecības
un ražošanas eksistēšanai, vaļadzīgās enerģijas ražošanai mums mūsu zemē ir jāatrod dabiskie pamati. Tā ir svarīga problēma. Akmeņogles nevar but
šis pamats, uz kā mēs varētu dibināt racionālu saimniecību, dzīves spējīgu saimniecību. Šis pamats pieder Anglijai un Vācijai. Jūs, kungi, paši redzējāt,
ka aizsalstot mūsu ostām uz ilgāku laiku, daudzas
rūpniecības iestādes bija spiestas savu kalkulāciju
pārkārtot. Tā kā šis jautājums ir ļoti svarīgs un
nopietns jautājums, tad mūsu frakcija šim gadījuma
iesniegs priekšlikumu augstajā nama atzīt, ka visdrīzākā laikā ir jāizbeidz Doles spēka stacijas
priekšdarbi, ka tiem ir jādod vajadzīgie līdzekļi, kurus pa daļai varētu ņemt no tā fonda, kas ir ministru
kabineta rīcībā, lai būtu iespējams _ nobeigt vel tos
3 — 4 urbumus, kas ir vajadzīgi pārbaudei un drošībai.
Atļaujiet man minēt vēl vienu tīri techniskas
dabas piemēru. Es turu par savu pienākumu atgādināt to augstajam namam, atsaucoties uz jūsu pašu — labā sektora speciālistu Rezevska kungu. Šāvās annalēs viņš raksta' sekojošo. Viena tvaika turbīna tagadējā stāvoklī ir pacēlusi savu darba efektu,
vai, kā viņš saka, darba ražīguma grādu no līdzšinējiem 6% uz 25%. Tālāk viņš saka, ka iekšzemes
gāzes motors varot uzrādīt izmantošanā 35% lietderības, bencina motors — 40% lietderības, jo' 60%
degmateriala iet zudumā, bet ūdens turbina — 90%,
kaut gan pēc jaunākiem zinātniskiem pētījumiem
ūdensturbina dod 80%. Tā tad pēc še minētiem
datiem zudumā iet tikai 10%. Ievērojot šo statistiku un zinātnieku atzinumus, jājautā, vai mums
tiešām jāturas pie neracionāliem, vēsturē jau tālu
aizgājušiem līdzekļiem, vai mums jādarbojas ar neefektīvām tvaika turbīnām, vai mēs nevaram lietot ļoti efektīvas, racionālas ūdens turbīnas ar 90%
lietderības savā darbībā. Tas mums (jādara vēl
vairāk tāpēc, ka mums nemaz nav citas izejas. Ja
to dara Anglija, kuras zemes klēpī atrodas liels
daudzums akmeņogļu, tad vēl vairāk tas nepieciešams mums. Ari Anglija drudžaini cenšas izmantot
ūdensspēku ne tikai no upēm, bet ari no jūras viļņiem. Ja jau visas Vakareiropas valstis vienā degošā drudzī cenšas izmantot ūdensenerģiju un atzīst par kaunu, ja kāda valsts šo enerģiju atstāj novārtā, tad mūsu zemei, kurai nav citu enerģijas avotu, tas ir pilnīgi nepieciešams. Mums taču nav ne
akmeņogļu, ne naftas, tāpēc nav attaisnojama tāda
rīcība, ka mēs neķeramies pie ūdensspeka izmantošanas. Ne no saprāta viedokļa, ne no zinātniskas
kalkulācijas viedokļa šai mūsu politikai nav nekāda
attaisnojuma.
Tāpēc, kungi, atsaucoties uz jūsu pašu ideologiem, uz jūsu pašu speciālistu datiem, mes varam
nākt tikai pie viena slēdziena. Man var būt tikai

sesijas

20.

sēde

1939. gadā

10. maijā.

660

viens lūgums šinī ziņā: neminiet kajam savu pašu
speciālistu atzinumus. Sekojiet tiem savu speciālistu
norādījumiem, kuri saimnieciska ziņa stāv par jums
augstāk, par jūsu aplamo politiku, kuri saimnieciska
ziņā dod jums pieturas punktus.
Atļaujiet pieiet pie vēl vienas nozares. Ja es nupat plašāki runāju par mūsu mechanisko speķu, tad
ne mazāk svarīgs ir otrs faktors, un tas ir — kvalificēts darba spēks un techniska iekārta. Ja mes
savu technisko iekārtu gribam salīdzināt ar līdzīgām techniskām iekārtam ārzemes, tiklablauksaimniecībā, kā rūpniecībā, tad redzam, ka tam blakus
nostāties mēs ne tuvu nevaram. Mums ir ļoti maz
tādu uzņēmumu, kas var runāt par modernu technisku iekārtu, tādu, kura atbilst modernas technikas
prasībām, modernās technikas ražošanas institūtu
prasībām. Mēs uz pirkstiem varam tādus pasākumus uzskaitīt. Visa jūsu tā saucama nacionāla politika ir izgājusi uz tās privātas iniciatīvas atbalstī^ bet kasnav vašanu, kas jums stāv pirmā vieta,
rējusi parādīt savas ražošanas reālas iespējamības,
nav varējusi dot vajadzīgo ražošanas efektu, bet pat
lielā mērā ir novedusi pie galīgi nevēlamam parādībām, pie pilnīgi saprotama bankrota, pie pilnīgas
neattaisnošanās. Šī jūsuprivata iniciatīva konkurences iespējamības robežas nav varējusi lepoties ne
ar savu moderno technisko iekārtu, ne kaut kādam
citām technikas prasībām, un tapec viņa neko konkrētu nav varējusi panākt.
Ja pieejam tuvāk pašiem uzņēmumiem, tad redzam, ka ir vesela rinda saimniecisku uzņēmumu,
kurus Klīves kungs uzskata ka upurus, ka kapsētu
šinī konkurences cīņā. Šinī kapseta_ Klīves kungs
ir ierindojis ari tādus uzņēmumus, ka apdrošināšanas sabiedrību «Rīgas Loids», tirdzniecības un rūpniecības sabiedrību Sandbergs un biedri un vel daudzus citus. Te ir uzskaitīta vesela rinda uzņēmumu.
Es negribu apgrūtināt jūsu uzmanību ar visu viņu
nolasīšanu. Šī pilsonisko aprindu kapsēta, privāta
kapitāla kapsēta ir radusies galvena kārta mušu visu iepriekšējo finansu ministru vainas deļ, mušu
nacionālās politikas vainas dēļ. Pilnīgi ačgārna
veidā, ar mākslīgām prasībām, ārvalsts kreditu iepilināšanu mākslīgā veidā ir gribēts veicināt saimniecisku pasākumu rašanos, bet nav ļautsiet šiem
uzņēmumiem dabīgo ceļu, saimnieciski pārbaudītu
ceļu uz uzņēmumu racionālu izveidošanu. Ne mākslīga līdzekļu atvēlēšana, ne valsts piemaksas_ nav
varējušas palīdzēt privātai uzņēmībai konkurēt ar
citām nozarēm. Tāpēc var teikt, ka šo kapsētu ir
rakusi visa tā neapzinīgā, tuvredzīga, neizprasta
politika un nevarība, kas savā laika ir bijusi un iesakņojusies bijušo finansu ministru vadība. Atbilde
uz to ir viena: moderna, augstvērtīga techniska
ražošana ar savu moderno technisko iekārtu sit
katru primitīvu iekārtu, un nekad darba speķa uzupurēšanās un privatiniciatuves piepūstie vaigi nespēj
glābt stāvokli. Savā laikā likvidēja rūpniecības
ministriju un rūpniecības departamentu; tagad privātā iniciatīva ir novedusi pie tādām perturbācijām
un nekonsekvencēm, ka ir brīnums, kā rūpniecība
pie mums vēl ir tādā stāvoklī kā tagad. Pie privāto
rūpniecību iekārtošanasvajadzēja sniegt padomu un
zināmu palīgu, vajadzēja pateikt, kādas mašinas,
der un kādas neder, kādas iegādāties un kādas ne.
Bet tas nav bijis. Un tas ir tas, kas ir novedis rūpniecību pie tām ļaunām konsekvencēm, kas uz
priekšu nekādā ziņā nedrīkst vairs būt. Par šo jautājumu nopietni jāpadomā. Ja pastāv kāda privāta
ražošanas attīstība, tad vajaga būt _ valsts pārraudzībai, kā šo rūpniecību iekārtot, kādai jābūt konstrukcijai, ja pie tam vēl ir runa par valsts pabalstiem.
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Trešais jautājums, kas ir ne mazāk svarīgs, ir kungs ieveda linu un citus monopolus; neviens cits
darba speķa jautājums. Savā laikā angļu parlamenjur nebija klāt. Bet tagad, pēc 10 gadiem, šie kungi
tārieši, apmēram pirms 5 gadiem, apbraukādami daapgriež kažoku uz otru pusi un apgalvo, ka to izžādas valstis, bija atbraukuši 'iepazīties ari ar
darījuši sociāldemokrāti. Ulmaņa kungs toreiz šos
Latvijas apstākļiem, ar rūpniecības iekārtu un konmonopolus ieveda taisni aiz fiskalām interesēm, bet
statējuši, ka tiešam ir brīnums, ka Latvijas fabrikas tagad saka, ka sociālisti izveduši laupīšanas politiku.
var ražot un but konkurences spējīgas ar VakareiTālāk Klīves kungs skumst, ka meži esot valsts
ropas fabrikām. Šie angļu parlamentārieši atrada
rokas.
Labi būtu, ja tos izdalītu. Man šķiet, ka tas
par iespējamu izskaidrot to tā, ka tas ir vienīgi palabi, ka meži ir valsts rokās, bet ir nepataisni
ir
teicoties Latvijas strādniekam un pirmām kārtām —
reizi, ka mežu uzlabošanas ziņā nekas nav darīts.
Latvijas strādnieka pārak mazai darba algai, ļoti labam darba spēkam un labai darba gribai. Katrs
Tālāk mēs runājām ari par meliorācijas daratzīst, ka Latvijas strādnieks ir ideāls šinī ziņā, vibiem lauksaimniecībā; bet tie notiek par vēlu. Mēs
ņu nevar nostādīt blakus ne ar Vācijas, ne ar Anglizinām, ka katra meliorācija, kas izdarīta purvājos
jas strādnieku. Katrs prātīgs fabrikants turas pie
un uz saimnieciski derīgas zemes, tagadir devusi
sava strādnieka un negrib no viņa šķirties, jo zin, daudz vairāk nekā visas tās agronomiskās palīdzīka laba_strādnieka guļ liels kapitalls. Ja mūsu saimbas sumas, ko mēs ikgadus sviežam uz visām punieciska dzīve ir bijusi spējīga konkurēt ar Vakarsēm. Tikai pirms 4 gadiem mēs esam sākuši melieiropas tirgu, tad pateicoties ne technikai, ne lētam oret Sedas upi un tāpat Lubānas ezeru, bet citus,
sīkos, mazos purvus mēs neesam meliorējuši. Šis
dzinējspēkam, ne Ietiem kapitāliem, bet vienīgi pateicoties strādnieku darba algām, pateicoties kvaliir ceļš, pa kuru lauksaimniecībai jāiet, pa kuru iet
ficēto strādnieku ražošanas spējām.
ari citas Valstis. Zemi vispirms vajaga melioret, tiAtļaujiet, cienītie kungi, nosaukt dažus faktus. kai tad to var apstrādāt; meliorācija paceļ visa apgabala ražību; bez meliorācijas vienā otrā vietā mes
Valsts statistiska gada grāmata ar Skujenieka kunga roku šogad pirmo reizi sāk publicēt datus no nebūtu novērsuši plūdus. Bet meliorācija vajadzīga
viscaur. Par mežu meliorāciju vēl nemaz nav bistarptautiskas statistikas. Tur ir dati par strādniejusi runa. Tāpēc nav pamata Klīves kunga iebilduku algām dažādas zemes, pievedot visas kategorijas. Ņemšu tikai mūrnieku algas, ko _agrāk mūrnie- 'mam, ja viņš saka, ka viss tas ir tikai par_ ļaunu.
ki izpelnīja pie mums un citas zemēs. Salīdzinot Privātās rokās mežsaimniecība nekad nebūtu uzdabūjam sekojošuainu. — Latvijas mūrnieks, kas radījusi tādu efektu kā tagad. Privātās rokas meži
nebūtu devuši tik'daudz ienākuma kā tagad._ Ja sapirms kara_ skaitījas_ ne sliktāks par Berlines mūrvā laikā Ulmaņa valdība bija spiesta paturēt zinānieku un, jādomā, tāds ir ari tagad, izpelna 160 latus mēnesī, Berlines — 320, Stokholmas — 410, mu daļu linu savām vajadzībām, tad to desmitkārLondonas — 450 un Amerikas — Otavā — 1100 latu tīgi ir saņēmuši atpakaļ tie, kuriem bija vajadzīga
mēnesī. Ko tas liecina? Vai strādnieku algas nav palīdzība. Klīves kungs domā, ka valstij nevajaga ne
galvenais pierādījums, kas paceļ mūsu saimniecības zemes bankas, ne citu banku; viņš saka, ko līdzot,
konkurences spējas pasaules tirgū? Vai ir vēl kāds ka valsts ir ievedusi linu monopolu...
faktors, vai lauksaimniecībā, vai citā nozarē, kas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atvainojiet! Kārtīpaceltu Latvijas saimnieciskās spējas, kur mums bas rullī paredzētais runas laiks ir iztecējis, bet ir
nav kapitālu, kur techniska iekārta ir vāja? Laukiesniegts priekšlikums:

saimniecība stāv nesalīdzināmi zemāki nekā Va-

kareiropa un citur. Kāds Ir tas galvenais faktors, uz
ka _ balstās mūsu saimnieciskās dzīves konkurences
spējas starptautiskā tirgū? Tās ir — nesamaksātās
strādnieku darba algas un viņu augstās ražošanas
spejas._ Tie līdz šim ir mūsu saimnieciskās dzīves
svarīgākie pamati. _ Nevar pievest nekādus citus
argumentus, kas runātu par labu kam citam, ne tam,
ka vienīgais zaļais zars 'starptautiskā maštabā, uz
ka mes dzīvojam, ir strādnieks un viņa zemā alga.
Tapec ir ļoti raksturīgi pilsoņu ideoloģijas definējumi, kas stāv pret to. Te cienītais Klīves kungs
netur par vajadzīgu būt klāt, bet viņš skumst,_raud
asaras par to, ka viss posts pastāvot iekš tā, ka
valsts kļuvusi bagāta, bet tauta — nabaga, ka ar
savu saimniecisko politiku valsts saņēmusi daudz
līdzekļu no pilsoņiem ,tos aplaupījusi un tagad gribot
vel vairāk sagrābt, ejot sociālistu pavadā, un vidussektors — demokrātiskais centrs esot pārdevies
sociālistiem un viņiem palīdzējis.
Klīves kungs savā grāmatiņā ir pievedis tās 4
valzivis, uz kurām turoties pasaule; tā viņš ir pievedis tos 4 monopolus: meža, finansu, spirta un linu,
uz kuru pamata esot iesākusies socializēšana. Agrāro reformu viņš ari uzskata par socializēšanu.
Ar to valsts esot saņēmusi savās rokās lielāko daļu
zemes u. t. t, u. t. t. Nu, cienītie kungi, man liekas, ka neviens no sociāldemokrātiem nekad nav
apskaudis labu privāto iniciatīvi. Lai tā izpaužas,
bet man šķiet, ka jums, kungi, pašiem jāatzīst, ka tie
lielie sociālizētāji bija savā laikā taisni Ulmaņa un
Klīves kungi. Tie mūsu valsts pirmos pastāvēšanas
gados ieveda un noteica šo politiku. Taisni Ulmaņa

«Lūdzam pagarināt deputātam Bīlmanim runas laiku par
pusstundu» .

Vai augstajam namam būtu iebildumi? Iebildumu nav. Runas laiks pagarināts uz pusstundu.
R. Bīlmanis (turpina): Tālāk pāriesim pie vienas citas nozares, pie mūsu Valstiskas iniciatīvas,
kas ir aizgājusi priekšā privātai iniciatīvai un kur
Klīves kungam nav iemesla teikt, ka valsts savus
pirkstus nevajadzīgi liek klāt; tie ir valsts pasākumi.
Cienītie kungi! Jums ir priekšā dati par mušu saimniecisko rentabilitāti un ienesīgumu. Par pastāvošiem valsts pasākumiem finansu ministrijas dati liecina, ka 1% peļņas uzrāda tikai divi uzņēmumi;
viens no tiem ir: Jūgtas spēka stacija. Citi vispārējie uzņēmumi uzrāda lielāku vai mazāku peļņu.
Piemēram valsts tipogrāfija, t. i. «Valdības Vēstneša» iespiešana ir devusi 75.000 latu lielu peļņu.
Cietumu uzņēmumi ir devuši 151.000 latu peļņu, pie
kam man jāatzīmē, ka pie kūdrājiem un amatniecībā tiek nodarbināti mūsu cietumnieki, kas ar savu
darbu ir devuši valstij smuku peļņu, proti — 151.000
latu. Tālāk nāk emigrantu birojs, kas regulē yisu
emigrantu kustību; tas ir devis 205.000 latu tīras
peļņas valsts kasei. Mācības līdzekļu nodaļa, kura
ir viscaur kul tūreJs pasākums, ar savām mazam operācijām tomēr ir devusi 3000 latu tīras peļņas. Irlavas kolonija, kas zīmējas tieši uz piešķirtas zemes
izmantošanu un eksploataciju, kur tiek nodarbināti
mazgadējie noziedznieki, uzrāda valsts budžeta
15.000 latu netto ienākuma. Ropažu kolonija ir devusi 2000 latu tīras peļņas. Universitātes aptieka ir
devusi 8000 latu netto ienākuma. Universitātes
Vecauces ferrtīa ir devusi 20.000 latu tīras peļņas;
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valsts papīru spiestuve — 27.000 latu. Tālāk nāk
apdrošināšanas nodaļa pie finansu ministrijas, kurā
apdrošināti visi valsts īpašumi; tā ir devusi 118.000
latu peļņas, pie kam man jāaizrāda, ka šī apdrošināšanas nodaļa ir' uzkrājusi lielu kapitālu bez kādām sevišķām valsts piemaksām, tikai ar savām
operācijām. Valsts muižas uzrāda 128.000 latu tīras peļņas. Ir interesanti salīdzināt ienākumus, ko
dod valstij valsts muižas un ko dod privātās rokās
esošās muižas. No visām iznomātām valsts fonda
zemēm un izrentētām valsts muižām ieņemti tikai

800.000 latu, no 16 valsts muižām — 128.000 latu.
Kungi, lai nebūtu vēl jārunā pie zemkopības
ministrijas budžeta, es vēl teikšu pāris vārdu un aizrādīšu, ka sociāldemokrāti vienmēr ir sacījuši, ka
pirmā kārtā jāpiegriež vērība tam, lai valsts rīcībā
esošās muižas zemkopības ministrija nemīdītu zem
kājām, lai katrai muižai būtu savs uzdevums un
mērķis, un lai tās būtu apgādātas rīcības līdzekļiem.
Valsts muižas ir radušās no pārpalikumiem, tas ir
kaut kas, no pasaules kara mantots, bez kādiem kapitāla ieguldījumiem. Mēs redzam, ka tās muižas,
kurām valsts ir atradusi praktiskus uzdevumus un
mērķus, darbojas attaisnojoši, piemēram Stendes
selekcijas sēklu stacija, vai Opes zemkopības vai
lopkopības muiža. Tie ir centri, kas ir pierādījušies
par tādiem, kas sevi attaisno. Saimnieciskā dzīvē
viņi ir uzrādījuši pozitīvu darbību un lietderību. Nav
citas vietas mūsu lauksaimniecībā, kas izpildītu to
lielo lomu, ko izpilda Stendes selekcijas sēklu stacija, tāpat ari citas stacijas. Vajaga tikai piegriezt
tām nopietnu vērību.
Pakavējoties tuvāk pie šiem valsts pasākumiem, jāsaka, ka līdz šim tie sevi ir attaisnojuši un
turpmāk attaisnos vēl vairāk, kaut gan viņu darbība vienmēr ir ignorēta, kaut gan tie ir stādīti vienmēr tādā rubrikā, kas drīz vien jālikvidē. Kaut gan
ir domāts šospasākumus likvidēt, tad tomēr tie darbojas ar sekmēm un ir attaisnojuši savu darbību.
Tāpēc, man liekas, nav nekāda iemesla gauzties par
valsts pasākumiem, bet valstij vienā otrā vietā jāpieliek vairāk ari sava roka.
Sociāldemokrāti uzstāda tēzi, ka tādu problēmu
atrisināšanā kā cukura ražošanā un linu šķiedras
pārstrādāšanā mūsu pārāk vājie kapitālisti ar savu
privāto iniciatīvi nevar un nevarēs veikt. Šos uzdevumus viņi nevarēs veikt ne ar kādiem valsts pabalstiem, ne ari ar parādu strīpojumiem. Tā tad

loģiski, ka še ko var darīt tikai valsts direktā vadība Vai direktā pārraudzība par privāto iniciatīvi.
Tikai tādā kārtā mums iespējams kaut ko darīt šinī
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tie ir gluži pretēji nogrupējumi ar pilnīgi pretēju
noskaņojumu. Tanī brīdī, kad zemnieku savienības
pavadā ejošā kooperatīvās organizācijas, kā «Latvijas Transits», «Lats» attīstītos plašāk, kooperācija
patiesībā būtu aprakta. Tā tad Klīves kunga rezumē

norāda, ka šeit nevar būt nekāda politiska kopā iešana, kamēr ir šie divi pretējie ieskati un kamēr
Klīves kungs savā ideoloģijā nostājas uz privātās

iniciatīvas viedokļa.
Klīves kungs savā grāmatā saka, ka korupcijas
parādības, kas ieradušās valsts dzīvē, izskaidrojamas ar to, ka valsts aparāts patur savās rokās tik
daudz darba spēju. Tas spējot padarīt katru par
koruptantu, vienalga, kaut ari finansu ministrijā sēdētu Petrevica kungs, vai Blumberga kungs, vai cits
kāds. Bet korupcija izaug tad, kad parādos iestigušie veikali, parādos iestigušās saimniecības nespēj
pildīt savus pienākumus un kad finansu ministrijai
neatliek nekas cits ko darīt, kā pievilkt valgu un
laist dibenā. Citas iespējamības nav. Klīves kungs
turpretim saka, ka še esot izlobāms kas cits; te
izeja esot meklējama tāda, ka valstij tas, ko viņa
kādreiz aizdevusi, jāanulē. Tā ir konsekvence no
jūsu_ raksta. Lai nostiprinātu kādu parādos iestigušu
uzņēmumu, jūs liekat priekšā ne vairāk, ne mazāk,
ka paiet šim jautājumam vienkārši garām. Vai ir
sastopama šāda, tamlīdzīga saimnieciska politika
kaut kur JV akareiropas kapitālistu zemēs, vai jūs
esat redzējuši tur lietojam privātās iniciatīvas sekmēšanai tādas metodes? Vai vispār pazīstamā metode navlēts un vienkāršs kredīts? Vai ir sastopama citāda veida privātās iniciatīvas veicināšana—
ar pabalstiem un piemaksām? Tā ir vienkārša valsts
kapitāla uzdāvināšana. Vai ir kāda zeme, kur šāds
privātās iniciatīvas veicināšanas faktors tiek lietots? Ir gan pazīstamas, piemēram, visādas ražošanas prēmijas, piemēram eksporta veicināšanai,,

bet ka privātās iniciatives sekmēšana vispāri notiktu ar tādām metodēm, kādas te cienījamais Klīves kungs ieteic, ar valsts kapitālu uzdāvināšānu—
tas gan nekur nav redzēts.
Klīves _ kungs tālāk norāda, ka valsts taisni esot
ta žņaudzēja šinī lietā. Atļaujiet, kungi, jums pateikt ka valsts_ taisni nav tā žņaudzēja, bet ir tā
stiprāka puse, tā puse, kas ir veicinājusi Latvijā demokrātijas nostiprināšanos. Valsts vara pa šo laiku
ir pratusi sakrāt zināmus līdzekļus un ar šo līdzekļu
palīdzību nokārtot mūsu saimniecisko dzīvi, nostādīt
viņu uz vispārēja attīstības pamata. Tikai ar viņas
palīdzību ir pratuši nostiprināties daudzi racionāli
uzņēmumi, visas jaunsaimniecības; jaunsaimnieki

varēja nostiprināties tikai ar to palīdzību, ko valsts
virzienā. Šeit vajadzīga noteiktība, konsekvence.
viņiem ir izsniegusi. Nekad viņi nebūtu nostiprināKaut ari mēs skatītos ar zināmu skepsi uz šo pasājušies,_ejot pa to ceļu, kādu Klīves kungs tagadliek
kumu izdošanos, bet tomēr šīs nozares attīstība
priekša, kur viņš pats saskata nedrošību muižnieku
mums ir nepieciešama. Tāpēc mums jāiet šinī virzemes atņemšanabet uzskata to_kā dabīgu līdzekli,
zienā un valsts iniciativei līdzekļi nav liedzami.
Tagad, cienītie kungi, atļaujiet pieiet pie citas ko mums vajadzēja lietot. Tāpēc jāsaka, ka šādi
motivi gan ir saskatāmi viņa ideoloģijā, bet tie
saimnieciskās nozares — pie mūsu kapitāla industracijas. Es gribu pastrīpot, ka Klīves kunga grā- runa pretim i zemnieku savienības praksei, i Latvijas tautas_ vairākuma gribai un neatbilst tam stāmatā, kurā viņš noliedz, ka valstij vajaga būt inivoklim, kāds ir pretējā pusē. Ja privāta iniciatīva
ciatīvai, un saka, ka visu vajaga atstāt privātā īpair spējīga parādīties ari nacionāla formā un uz nacišumā, viņš nonāk kolīzijā ar citu ļoti vērtīgu principu mūsu saimnieciskā dzīvē, ko ari Klīves kunga onālas bāzes pamata, tad tikai pateicoties valsts ārkārtīgi lielai pretimnākšanai. Ja šīs pretimnākšanas .
aprindās atzīst un dzīvē izlieto, proti — kooperatīvo
?principu. Klīves kungs saka tā: ja zemnieku savienebūtu bijis, tad tādas privātas iniciatīvas nebūtu.
nība atbalsta kādu kooperatīvu, tad viņa atbalsta
Tālāk atļaujiet konstatēt sekojošo. Kāda tenari kooperatīvo principu, bet kamēr tā nav, tikmēr dence iezīmējas mūsu saimnieciskās dzīves pārgruviņa kooperatīvo principu atbalstīt nevar. Protams, pēšanā? Ne nacionālas bāzes, bet sveštautiešu 'katā ir Klīves kunga un to privātās inioiatives ideolopitāla nostiprināšanās tendence. Savā laikā nodibigu loģika, kuriem kooperatīvā ideja ir pilnīgi svenājās vesela rinda privātu banku. Tagad no nacioša. Klīves kunga rezumē, pierāda, ka tiem koopenālas bāzes notiekpāriešana uz internacionālu bāzi.
ratīviem, kas grupējas ap «Konsumu», nevar būt Tas ir noticis ne tāpēc, ka to būtu gribējuši, bet tāneka kopēja ne ar «Latu», ne ar ko citu tamlīdzīgu; pēc, ka nevar pāriet pāri tagadējai ekonomikai. Tā-
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lāk ņemsim akciju sabiedrības. Akciju sabiedrību kapitāls 1925. gada ir vairojies sekojošā kārtā: iekšzemes kapitāls — par 10.000.000 latu un ārzemju
kapitāls — par 18.000.000 latu. Ar katru gadu pieaug arzemju_ kapitāls un mazinās iekšzemes. Notiek pārgrupēšanas process. Tie sabiedriskie kapitāli kas ir iekšēja saimniecība, nokļūst ārzemnieku
^
rokas.
Ari daudzas rūpniecības nozares, kā tekstilun gumijas rūpniecība, ir pilnīgi nokļuvušas ārzemnieku rokas. Nav tālu brīdis, kad mēs redzēsim, ka
vesela rinda mušu saimniecisko nozaru būs nonākušas kollizija ar_ starptautiskiem trestiem. Kā konsekvence saskatāma finansu ministra ierosme: vai dot
80 jaunas koncesijas finiera un tekstila fabrikām,
vai ne. Te vajadzētu teikt: lai nāk un strādā. Ja
ari ārzemniekiem koncesijas nedos, viņi tās tomēr
dabūs, tikai zem vietējo pilsoņu maskas. Finansu
ministrim nav izejas no _ šī apburtā riņķa. Tāpēc ir
neloģiski teikt, ka jaunam finieru fabrikām koncesijas nevajaga dot, jo kas zin, kas var atnākt. Tās,
kas jau darbojas, ir ārzemnieku rokās, un tās, kas
nāks, ari bus ārzemnieku rokās. Ari tekstilrūpniecība negrib ielaist Igaunijas kapitālistus, bet tas tomēr
notiks. Šeit mes sava_ sīkā dzīvē atduramies uz tā
principa, ar kuru cīnas_ ari starptautiskie kapitāli.
Tapec nedrīkst noliegt ta. attīstības gaitu. Sociālisti
necīnās tam pretim. Ta ir neizbēgama gaita. To
neviens nevar novērst, nevar aizkavēt, nevar aiztaisīt durvis starptautiskam kapitālam. Ar šo parādību jārēķinās. To ražojošām nozarēm vajaga ie-

verot.

Valdība ir iesniegusi projektu paaugstināt muitas likmi cementam. Kāpēc? Tāpēc, ka cementa
ražošana jau gandrīz visā Eiropā ir apvienojusies.
Šim apvienība neietilpst tik vēl Latvija. Visur citur cementam _ ir daudz augstākas cenas nekā pie
-mums, un tāpēc ari mūsu vienīgā fabrika tagad pārkārtojas no mākslīgās uz dabīgo bāzi. Viņa tagad
ir nostādīta jautājuma priekšā: ieiet, vai neieiet
koncerna.
Ir vēli daudzas tādas rūpniecības nozares, kur privātā iniciatīva paliks šauros nacionālos rāmjos, kas nevarēs cīnīties ar lieliem trestiem.
Mes taču redzam, ja šī starptautiskā kārtība atduras uz mazam valstim, tad viņa diktē tām smagākus noteikumus neka lielām valstim; piemēram zviedru sērkociņu sindikāts taču nevarēja Vācijai diktēt
tik smagus noteikumus kā Igaunijai.
Tālāk es jums atgādināšu, ka pirmais finansu
ministris Erharda kungs, kas nāca no vācu frakcijas,
teica, ka nekādā ziņā nav vēlams pielaist ārzemes
kapitāla investaciju finansu operācijās, bankās, bet
gan ražojošās nozarēs. Pie _ šiem Erharda kunga
proklamētiem principiem turējās visu šo laiku, bet
tad mūsu šaurie nacionālie rāmji ar laiku tika salauzti, jokapitāls taisni ieplūda bankās, finansu operācijās, bet ne tanīs nozarēs, kurās mēs gribējām.
Mūsu pilsonība te neko vairs nevarēja izdarīt.
Nekavējot ilgāki jūsu uzmanību, gribu konstatēt
sekojošo, to, ko jau sākumā minēju, ka līdzšinējā
saimnieciskā politikā mēs esam pārāk daudz runājuši. ' To mēs esam darījuši katru gadu un katrs
no sava tuvākā viedokļa, vai nu partijas, vai grupas interešu viedokļa. Reti kad mēs dzirdējām no
tiem, kam vajaga kārtot un veidot mūsu saimniecisko dzīvi, ko jaunu, kas rādītu, ka mēs gribam
sekot sain.uiieciskas dzīves attīstībai Vakaireiropā
un citur. "Kalsni tiem visvairāk vajadzēja runāt par
šiem jautājumiem, kur viņu kapitālistiskās intereses saduras iar citam starptautiskām prasībām; tomēr šeit mēs neka tamlīdzīga neesam redzējuši. Tāpēc, nerezumējo^ sociāldemokrātu prasības finansu
lietās vispār, es gribētu tikai konstatēt vienu, ka
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līdz šim un tagad mes_ finansu ministrijas vadībā
neesam saskatījuši nekāda tālākejoša plāna, nekādas vadošas linijas. Reiz tika pacelts jautājums
par 5-gadīgu saimniecības plānu, bet tagad- tas ir
aizmests prom un samīdīts kājām, un mēs dzīvojam
atkal bez kādas noteiktības, pilnā svārstībā no vienas dienas uz otru. Protams, tādai finansu resora
vadībai sociāldemokrātu frakcija savu uzticību nevar dot. Viņai būtu tikai viena prasība valdībai,
proti: lai tiktu nobeigts tas konkrētais darbs, kas
jau ir uzsākts — lai kultūras fonds piešķirtu līdzekļus Doles speķa stacijas izveidošanai, kas ir
vienīgais darbs, kuru var atzīt par lietderīgu un
kurš būtu jārealizē tuvākos gados.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Mūsu Latvijas attīstības nepieciešamās vajadzības
mums jāapspriež šinī augstajā namā sīkāk, jo tas
taču ir mušu, velēto tautas vietnieku, tiešais uzdevums un pienākums — gadat par to, lai valstī paceltos Jablklajība, lai uzzeltu tautsaimniecība. liet
ko mes novērojam? Mes novērojam, ka zemkopība ražas ka negrib, tanegrib celties; un mēs novērojam, ka latvietis lielās, ka viņš ir labākais zemkopis pasaule. Mūsu zeme ir vāji apdzīvota — tikai
28 iedzīvotāji uz kvadrātmetra. Dānijā uz tādas pat
platības dzīvo 83 cilvēki un tomēr Dānija, kura ir
par trešo daļu mazāka par Latviju, ražo gandrīz
četrreiz vairāk labības nekā Latvija. Kur tad nu
ir mušu zemkopju priekšrocības? Mums jākonstatē tas kauna fakts, ka mūsu lauksaimnieki sastāda
pāri par 62% no iedzīvotajiem un tomēr Latvija
spiesta ievest gadu no gada apmēram 120.000 tonnu_ labības,- bet tagad pat pāri par 200.000 tonnām.
Mūsu netto raža caurmēra ir vairāk kā 660.000 tonnas, un mes ievedām klāt vēl 120.000 tonnas. Protams, ka par to vislielākā atbildība krīt uz finansu
saimniecību. Mūsu finansu ministri, ar vienu vai
diviem izņēmumiem, nav bijuši speciālisti savā aroda. Par to nevarētu vēl ļaunoties, ja viņi būtu vismaz uzklausījuši speciālistus. Bet tas nav noticis,
par to nav nemaz gādāts.

Ari par zemkopību šinī sakarībā ir kāds vārds
sākams. «Ekonomista» 1928. g. 7. numurā esmu
rakstījis, _ka dāņi lieto 6 vai 7'reizes vairāk fosforskābe meslu, 2 līdz 3 reizes vairāk slāpekļa mēslu
un 4 līdz 5 reizes vairāk kālija mēslu nekā Latvijā.
Dāņu zemes ir drenētas, mūsu zemes nav. Dāņu
zemes ir kaļķotas un merģēlētas, mūsu zemes nav.
Šeit godam minēja dažus speciālistus, Rozenbergu
un Lancmani, kuri ir sameklējušiavotkaļķu vietas;
atliktu tikai tos steidzīgi izstrādāt un dot zemkopj iem par pašcenu. Bet par to neviens nedomā. Sakait, ka lai tur zemkopība plaukst!
Māksllīgo_mēslu cena Latvijā ir par 30%—50%

augstāka neka citas valstīs. Uz to es esmu jau vairākas reizes aizrādījis, bet zināmi kungi par mani
tikai ņirgājas. Ja jūs to darāt, tad jūs ņirgājaties

paši par savu tautsaimniecību, kamēr visas Latvijas
labklājības pamata var būt tikai lauksaimniecības
pacelšana. Bet jus jau nedomājat par tautsaimniecības pacelšanu, bet gan par savas personīgās labklājības pacelšanu. Lai paceltu zemkopību, tad ari
valstij no savas puses ir jāiet pretim mūsu zemkopjiem; bet man jākonstatē, ka, spriežot pēc finansu resora budžeta, tas nav darīts. Žēl, ka es
' nezināju, ka jau šī rīta sēdē būs runa par finansu
ministriju, tad es būtu paņēmis līdz zemnieku savienības 1920. gada programu, kura man ir mājā..
Šinī programa ir aizrādīts, ka valsts labklājība jāceļ ar valsts uzņēmumiem un valsts monopoliem.
Redziet, nepagāja ne gads, nāca Ringolds Kalnings
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var rēķināt ar dubultkrītu? Tas ir ļoti vienkārši.
Ja papriekšu rēķina savērpto diedziņu un dziju vērtību, pēc tam otrkārt saausto audumu vērtību un
beidzot krāsoto un ievelto audumu vērtību, tad var
sarēķināt ļoti augstas sumas. Ta ir mušu statistikas
nelaime un nepilnība, ka ta nav uzbūvēta pec Vakareiropas kulturzemju statistikas, piemēram, pec
Anglijas un Amerikas statistikas parauga. Amerika
pie visiem cenšiem, Anglija pie 1907. un 1925. gadu
cenša rūpniecības statistikā vispirms tiek prasīts,
kāda ir gala vērtība, cik liels ir vērtības pieaugums.
Piemēram tekstilrūpniecība vispirms tiek savērptas
dzijas. To atzīmē vispirms. Tad atzīme izejvielas
vērtības, ogļu vērtības, ko sadedzina, lai dabūtu
dzijas pārdošanas vērtību līdz ar_ zināmu vērtības
pieaugumu. Tas pats notiek velak pie pārstrādāvilēja.
šanas, pie dziju saaušanas. Tur skaidri redzama
Agrāk teica, ka nevajagot nemaz censties rūppieauguma vērtība. Pie mums Latvija šādas staniecību paplašināt, ka tad nākšot strādnieki, sociālitistikas, diemžēl, nav. Pie mums statistika ir nesti; esot labāki, ja pērkot rūpniecības produktus no
pilnīga.
Tāpēc ir grūti konstatēt, cik ir galīgi pārAnglijas.
Redziet,
ideopiemēram,
no
ārvalstīm,
strādātas vielas. Uz mūsu statistiku nevar pilnīgi
loģija uzreiz pārvērtās. Vajadzēja ievest augstas
Bet ka rūpniecība ir stipri pieaugusi,
paļauties.
ieplūmuitas un līdz ar to pavairot strādniecības
tas ir fakts. Neskatoties uz to, mums tomer_ jāšanu. Kā tad tas_ īsti bija? Ringolds Kalninga
ieved par 50.000.000 latu tekstilproduktu. Kādas
kungs rīkojas tā, kā agrākais Krievijas finansu mitur ir tās aizkulises šinī lieta, kapec viss netiek rabija
ievedis
rūpniecības
augstas
nistris Vitte, kas
muitas, aizrādīdams, ka tas būšot labi, ārzemnieki žots pie mums, to nav vēl izdevies noskaidrot.
nākšot un nodibināšot fabrikas. Muitas noteikšot Mums zināmas ir daudzas tādas lietas, kuru ražošanu
iekšzemē mums vajadzētu paplašināt, piemēram —
tikai uz 12 gadiem. Pēc 12 gadiem šīs augstas _ muidzelzs ražošanu. Kreisās valdības laika ar Patas pazemināšot, ārzemnieku fabrikanti _ nonakšot
domju Krieviju noslēdza līgumu, uz kura pamata_ vabankrotā, un tad fabrikas varēšot iegūtīstie Kriesmējās.
ram
izvest pāri par 40.000.000 latu vērtība dažādus
cilvēki.
Bet
ārzemnieki
Un
tievijas
tikai
šām, pagāja 12 gadi, un neviens nedomāja par augsto fabrikātus un to starpā pat vagonus 16.000.000 latu
vagonu
iztā, ka
vērtībā;
bet
nelaime
rūpniecības muitu pazemināšanu. Augstas muitas
paši neražojam,
bet
mēs
ejvielu,
dzelzi,
noteica ap 1891. gadu, bet līdz pat pasaules kara
nelaime
ta,
beigām neviens i nedomāja tās pazemināt, jo ār- ievedām no Vācijas. Atkal te
cik man zināms, ka taisni vācu fabrikantu īpazemnieku 'fabrikanti bija, tā sakot, apgājuši iespaidīšumā atrodas galvenās mūsu vagonu fabriku akcigāko sfēru kungus. Notika tikai tāda parādība, ka arjas, kā Feniksa un citu. Un tad nu viņiern izdezemnidki Krieviju pamatīgi izmantoja; viņi aizveda
vumos
iznāk pierādīt, ka viņi Latvija no savam fauz ārzemēm virspeļņu no ārkārtīgi augstām rūpniebrikām nekā nepelna, vai tikpat ka nepelna. Vicības muitām.
Redziet, uz mata tas pats notiek tagad Latvija. ņiem vajaga tikai ievest dzelzi vai vajadzīgos pusfabrikātus, t. i. riteņu riepas, vagonu asis vai dzelzs
Ari mans iepriekšējais runātājs uzsvēra šo faktu, ko
stieņus un uzrādīt augstāku cenu, un tad viņi jau
apzīmējam
ar
vārdu
«Oberfremdung»,
vācu valodā
var parādīt, ka Latvijas fabrikas, neskatoties uz
t i. ka rūpniecība pāriet ārzemnieku rokas, sevišķi
mūsu tekstilrūpniecība. Iznākums no tā ir tas, ka lētām darba algām, nav tikpat kā neko pelnījušas,
augstās muitas nenāk vis par labu mums, bet_ gan un tāpēc nemaksā Latvijas valstij nodokļus. Tas
var iznākt. Tā tad vispirms gan vajadzētu ierīkot
ārzemju kapitālam par labu. Mūsu darba spēkam
par labu tās nenāk. Strādnieku algas pie mums ir kādu dzelzsāmuru. Tagad mūsu dzelzceļu virsvalde
zemākas nekā visā Eiropā, zemākas neka Polija maksā visādiem starptautiskiem Vakareiropas trestiem — dzelzinieki ir apvienojušies tresta: Franun Vācijā, nerunājot nemaz par citam valstim. Ta
Beļģijas, Čekoslovaķijas un Vācijas — par
cijas,
gan
ļoti
labi
konkurēt.
Bet
kadeļ
tad mēs varētu
'tad konkurēt, kad nav tās vajadzības? Ar visu to dzelzceļa sliedēm 208 latus tonna. «Ekonomista»
ir novērojams tas interesantais un dīvainais fakts, 1928. g. Nr. 10 es_ mēģināju pieradīt, ka
dzelzsāmuru,
ja Rīgā vai Liepājā ierīkotu
ka mēs neražojam visas tās mantas, ko mēs varētu
par
120
latad
varētu
ražot
sliedes
ražot. Piemēram, mēs ievedām ļoti_ daudz tekstiljautājums
izejvielu.
par
Te dr
rūpniecības ražojumu. Kam tad būtu vajadzīgas tiem tonnu.
tās augstās tekstilmuitas? Tur atkal importieriem Dzelzs izejviela — rūda dabūjama_ Zviedrija, tam
pašā zemē, kur Vācija un Anglija pērk savu dzelzs
ir sakari ar ārzemju firmām, un viņi, neskatotiesuz
izejvielu,
bet ogles, tiklab Vācijas, kā Beļģijas jūraugstām muitām, ieved tās preces, kuram muitas
malas pilsētas pērk Anglija. Vācijas Štetinas_ un
procents neiznāk tik augsts. Piemēram pirmās šķiAntverpenes dzellzsāmuri iegādājas rūdu Zviedrija un
ras vilnas audumiem tā saucamiem angļu audumiem, muita būtu 10%,_ turpretim tiem audumiem, ogles Anglijā.
kurus patērē mazturīgākās, nabadzīgākas šķiras,
Tiek aizrādīts, ka mūsu rūpniecībā esot iegulmuitas sanāk 30%, tāpēc ka muito pec svara; un
dīti lieli ārzemju kapitāli. Es kategoriski apstrīdu
ja nu tā ir pirmās vai pēdējās šķiras prece, tad datus par ārzemnieku lieliem kapitāliem. Tur liemuita ir vienlīdzīga. Tas, zināms, iespaido cenu.
lākā daļa nebūs nekas cits, kā «ūdenskapitals», ka
Tas bija par to ideoloģiju.
Amerikā nosauc kapitālu «uz zaķa». Man nupat
bija strīdus ar mūsu superfosfāta fabriku. Es pirms
Mans iepriekšējais runātājs aizrādīja,- ka rūpniepārsniedzot
gada rakstīju «Ekonomistā» par superfosfāta ražoproduktu
ārkārtīgā
mēra
cības
vērtība
šanas lētumu, aprēķinādams, ka, ņemot izejvielas
zemkopības produktu vērtību. Man, diemžēl, nav
pie rokas skaitļu, bet es domāju, ka te ir līdzīgs cenas un ražošanas izdevumusiznak,_ ka kule surēķins tam, ko izveda finansu ministra Vittes laikā. perfosfāta maksā 4ļ_ lata — pārdot pārdeva agrāk
par 10 latiem, velak par 8 latiem. Manus datus
Piemēram rūpniecība rēķina ar dubultkrītu. Ka

par finansu ministri. Ringolldu Kalningu iecēla par
finansu ministri aiz pārpratuma un viņu _ cildināja
no visām pusēm; ari demokrativiņu cildināja: viņš
esot bagātākais cilvēks Latvijā, un kas esot pratis nokārtot savas finanses, tas taču pratīšot pa-r
celt ari valsts finanses. Redziet, nesaprata to diametrālo starpību, ka valsts finanses ir kas cits, neka
privātas finanses, ka privātas finanses kara llaika
bija iespējams savest kārtībā tikai uz valsts finansu rēķina, ka tas bija iespējams tikai pateicoties
valsts, tā sakot, izsūkšanai. Zemnieku savienības
ideoloģija uzreiz iegāja otrā ekstrēma. Zemnieku
saviemībnieki iepriekš ieteica zemes rūpniecības nruitas, bet Ringolds Kalninga kungs ieveda ārkārtīgi
augstas rūpniecības muitas, un viņam — uzga-
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asi apstrīdēja politiskas avīzes vēlēšanu priekšvakara. _ Tiem kungiem nebija dūšas stāties man pretim kavīrs pret vīru tur, kur es biju rakstījis, «Ekonomista». Es lūdzu ari vācu frakciju piegriezt tam
vērību. Tur aizrādīts, ka viņiem ieguldīts kapitāla
4,6 miljoni latu. No ta es biju rēķinājis tikai 2 miljoni. Mīlgravja fabrika rēķina 1,2 miljoni par fabrikas ekarn un 800.000 gruntsvērtības. Žēl tik, ka
fabrikas ēkas var dabūt Rīgā cik patīk par 20%
no priekškara vērtības. Tā tad šo kungu uzstādītais kapitāls nav nekas_cits kā «ūdenskapitals». Tādi
fakti ir ari_ citos uzņēmumos, protams, tāpēc, lai
varētu pieradīt, ka _ viņi maz pelnījuši un tāpēc vi-

ņiem nedrīkst aprēķināt lielus nodokļus.
Kā ir patiesībā? Mēs zinām, ka superfosfāta
fabrika no Latvijas _bankas ir saņēmusi 875.000 latus, ar ko viņa varēja iegādāties mašinas un darba
jrīkus, kas vajadzīgi superfosfāta ražošanai. Agrākas fabrikas mašinas bija aizvestas uz Krieviju. Tagad šī fabrika ir savesta kārtībā un var ražot
400.000 līdz 500.000 maisu gadā. Lai nekristu cenas, tad labu daļu no ražota superfosfāta izved uz
Padomju Krieviju un Poliju. Šāda izvešana jau ir
pazīstams lielrūpnieku paņēmiens. Tagad vēl kā
pateicību tai fabrikai finansu ministris pārvērtis fabrikas istrmiņa aizdevumu par ilgtermiņa aizdevumu.
Man ir zināms, ka liela daļa no Latvijas rūpniecības uzņemumiempēc kara varēja atjaunot savu
darbību un organizēties tikai galvenā kārtā pateicoties Latvijas bankas aizdevumiem. Es vēlētos dot
mazu pārskatu tiem kungiem, kas stāv tuvu mūsu
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nierni, ko viņa ir ieņēmusi no nodokļu maksātājiem.
Vai viņa tos ieguldījusi, ta sakot, jūrā, vai aizdevusi ārzemniekiem? Viņa ir kreditējusi pati savus
pilsoņus un dažreiz ari uzņēmumus, kuri nebija
tikdaudz mušu pašu ka ārzemnieku. Tā tad no vienas jiuses ir kreditēti rūpniecības uzņēmumi, un
otrkārt ir kreditēta ari zemkopība. Jaunsaimniecības pavisam nebūtu varējušas uzbūvēties, ja nebūtu
Latvijas valsts kredita. No pēdējā pārskata redzams, ka jaunsaimniecības ir saņēmušas kādus
75.000.000 latu; pavisam atļauts kreditēt par
100.000.000 latu. Ķīlu zīmēs izsniegti 32.000.000
un 37,6 miljoni īstermiņa aizdevumiem. Katrā ziņā
visu to ir devusi zemes banka. Tā tad tiklab vecsaimnieki, ka _ jaunsaimnieki nebūtu varējuši neko
uzsākt, ja nebūtu šo valsts kreditu. Kā tad būtu bijis, ja nodokļi netiktu ņemti, ja viss, pēc zemnieku
savienības tagadējas ideoloģijas, būtu pārgājis privāto kapitālistu rokas _? Vai privātie kapitālisti būtu

vecsaimniekus kreditējuši ar 4% un jaunsaimniekus
ar 27o? Es domāju, ka zem 8%—10% viņi nebūtu ņēmuši, un to viņiem nevarētu ņemt ļaunā, jo
tāds procents Vakareiropa pastāv. Vācijā zemkopjiem ari jamaksa_ 8%—10% gadā. Tur nu nekā nevar darīt. Ja Vācija ir zemkopības krize, tad tai
ir_ pavisam citi pamati neka pie mums. Ir jau mums
gādāts par Ietiem kreditiem, un sakarā ar mūsu
valsts nabadzību nevarēja pietiekoši apgādāt visus,
bet nav gadats par Ietiem ražošanas līdzekļiem.
Ražošanas līdzekļi, ka mašinas, darba rīki, spēkdarbība un mākslīgie mesli pie mums, salīdzinot ar
Vāciju, iir daudz dārgāki. Ja nu tādu salīdzināšanu
negrib izdarīt, tad ta ir cita lieta.
rūpniekiem.
Par Latvijas valsts izbūvi man jāsaka sekojoMan ir zināms, ka Bekera fabrika Liepājā pa
daļai tika atjaunota jau okupācijas laikā no vā- šais. Te jau iepriekšējais runātājs aizskāra jautāciešiem, bet pēc okupācijas laika to pārņēma savā jumu, ka mums neesot izejvielu. Gluži tik ļauni aitām izejvielām nav. Viņš aizrādīja, ka mums esot
pārziņa privāti spekulanti. Latvijas banka šai fabriudenspeka. Labākie augstskolas ģeologi aizrāda, ka
kai ir devusi 2.000.000.llīdz 3.000.000latu lielu aizdevumu. Hofa fabrikai, mūsu lielākai tekstilfabrllkai, ir pastāvot varbūtība, ka pie mums esot sadabūjams
degakmens, kas atrasts ari Igaunijā. Igaunijā ir
aizdoti kādi 10.000.000latu. Bez tam valsts visu laiku
ta laime, ka degakmens iziet jīdz pašai jūrai un to
deva viņai linus par 15% zem tirgus cenas. Tagad
var lauzt līdz 2 metru dziļumā. Pie mums šis deggan dod tik 4% zem tirgus cenas, t. i. zem tās cenas, par kādu pārdod uz ārzemēm. Hoffa fabrikai akmens var atrasties līdz 600 metru dziļumā. Vakredits tagad ir samazināts uz 5.000.000līdz 6.000.000 jadzētu izdarītdziļurbumus. Bet tas netiek darīts.
latu. _ Šis samazinājums ir noticis galvenā kārtā Aizrāda, ka mušu valsts ir nabadzīga un ka nevar
izdot līdzekļus dziļurbumiem. Dziļurbumi līdz 1000
kreisās valdības laikā.
metru dziļuma_ maksa 100.000 latu. Pirms vairāk
Ari cementfabrika ir savesta kārtībā tikai pagadiem Vācija nodibinājās privāta sabiedrība,
teicoties Latvijas bankas naudai. Cenas cementkura
izdarīja dziļurbumus tāda vietā, kur, tā sakot
fabrika regulē saskaņā ar ārzemju sindikāta cenām,
<'HaB_pHsiKa»
vajadzēja būt oglēm. Un vai zināt:
kas ir 2 līdz 2h reizes augstākas par faktiskiem
viņa
nopelnīja
1000% dividendu pirmā gadā. Pie
ražošanas izdevumiem. To es varu pierādīt. Ari
meklējumi nav tik droši, un neviens privātuzfiniera fabrikas apgādātas ar mašīnām u. t. t. tikai mums
ņēmējs neuzņemsies meklēt; bet te nu valsts varēja
pateicoties Latvijas bankas kreditiem. Minēšu tikai
tos paris simts tūkstošus ziedot šiem dziļurbumiem.
vienu — Bertiņu-Bērziņu, kas ir saņēmis 2.000.000
Var jau but, ka degakmeņa dziļurbumus izdarot, atlīdz 3.000.000 latu, cik īsti, to es nezinu. Tālāk Latvijas banka ir devusi aizdevumus kādai ķieģeļnīcai rodam dziļumaari zemes eļļu — naftu. Mums Latvija par to ir lielāka varbūtība neka Igaunijā, tāpēc ka
Pāvilostā, kur, kā zināms, nemaz nav māla. Tā
te
degakmens ir liela dziļuma. Ventas krastos esot
ari ir ļoti interesanta lieta. Mūsu cukura fabriku
ari
Latvijas banka ir kreditējusi ar 3 miljoniem latu; \ bruņas ogles. Apgalvo, ka esot ari īstās akmeņogles. Šeit atkal vajadzētu izdarīt dziļurbumus, lai
slavenas _ linu pārstrādāšanas fabrikas ir kreditētas
3ar
to pārliecinātos. Pastāv ari liela varbūtība, ka
ar 2ļ_ līdz 3 miljoniem; un nezin cik vēl tādas fa?ie
mums
ir sals. Pirms 100 gadiem kāds inteliģents
brikas nevar uzskaitīt, ko 'Latvijas banka ir kredi- ;
tejusi. Daudzas no viņām ir nobarikrotējušas. La- i/acu zemes īpašnieks, ievērojamais Blankenhagens,
tvijas banka ir izdevusi savus kredītus tik. vieglprā- ,Vidzemes _ «Oekonomische Societāt» nodibinātājs,
tigi, ka viņai gadu no gada ir nācies norakstīt zau- \>ava muiža Allažos ar nepilnīgiem līdzekļiem —
svārpstiem — izdarījis urbumus, lai meklētu sāli.
dējumos daudzus miljonus latu. Katrā ziņā mūsu krei/iņš esot ieguldījis
lielus kapitālus — tas viņam biditešanas politika attiecībā uz rūpniecības izaudzi- -.
a
jo
iespējams,
viņš
bijis bagāts Rīgas lieltirgonašanu nav stāvējusi savu uzdevumu augstumos.
\ajs —, bet neko neesot panācis. Šo lietu vajadzētu
Klīves kungs uzsver, ka Latvijas valsts gan esot zLtjaunot ar tagadējiem jauniem technikas līdzepalikusi bagāta, bet Latvijas pilsonis esot palicis
\
niem.
Nav izslēgts, ka mums pašiem ir sava
nabags. Es brīnos par šādu viedokli, jo ko tad avarbūt, pat kālija sals, mazākais pēc ģeologu sāls,
doLatvijas valsts ir darījusi ar iekrātiem 300 miljo- r nam.
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Runājot par izejvielām, iepriekšējais runātājs
aizrādīja
uz ūdensspēka izmantošanu. Tiešam,
kauna lieta, ka mēs esam kā muļķis, kam iedots zelta gabals, bet kas nezin, _ko darīt ar to. Daugavas
krāces, kā tas ir konstatēts, dotu no Līvāniem līdz
Doles salai apmēram 300.000 zirga speķu, ap
200.000 kilovatu, ja tikai šo enerģiju saņemtu. Šinī
apgabalā Daugava tek pa lielākai daļai starp klintīm, kur ierīkot spēka stacijas, uzbūvēt dambjusbūtu diezgan viegli, un tas nemaz neiznāktu dārgi.
Man pašam bija strīdus ar ļoti iespaidīgiem politiķiem, kuri man aizrādīja, kā nu varot iedomāties
izbūvēt tik niecīgu krāci, kāda ir Doles krāce pie
Rīgas. Man bija jāatbild, ka visā Eiropā ir tikai
2 pilsētas, kam ir tādas milzīgas priekšrocības, ka
krāces ir durvju priekšā. Un Rīgai tas tā ir. Tikai
2 pilsētām Eiropā vēl pieejami lieli ūdensspēki. No
šīm 2pilsētām viena ir Bazelle. Bazele savas priekšrocības zin izlietot. Bazelieši ir uzbūvējuši vispirms
10 kilometru tālu no Bazeles 4,5 metri augstu kritumu un vēlāk — 5,5 metri augstu kritumu, kopa
10—11 metrus. Redziet, mums Rīgas durvju priekšā
ir viena tāda krāce, kās vieina pati var dolt 13 metrus
krituma, un ūdens spēka daudzums ir līdzīgs Reinai
pie Bazeles un Daugavai pie Rīgas. Līdzīgos apstākļos ir Žeņevā, kura. izbūvēja pašā Žeņevā vienu
krāci ar 8 metriem krituma un dziļākotru krāci,
kopā tikai 11 metrus. Pie mums pastāvēja Doles
spēka stacijas izbūves komisija 1923./24. gadā, kuras
priekšgalā bija Rezevska kungs. Un tur ar Rer
zevska kungu notika dīvaina pārmaiņa. Viņš pats
1924. gadā bija aprēķinājis, licis priekšā un publicējis, kāvislabāk būtu Doles spēka staciju izbūvēt divos posmos: vienu, lejas_ posmu, 5ļ_—6 metru
augstumā un tad otru. Pēc tam viņš aprunājies,
vai sarakstījies ar profesoru Reicheli, kurš Rīga nekad nav bijis un-ari Daugavu nav apskatījis, un uzreiz nācis pie pārliecības, ka vajagot uzbūvēt visu
krāci vienā laidā: Un nu iznāk, ka tas prasītu par
viena zirga spēka radīšanu vairāk izdevumu, neka
ja to krāci būvētu divos posmosKā var iznākt, ka
divos posmos būvēta krāce iznāktu Ietāki? Tas ir
gluži vienkārši. Tad, kad būvētu visu krāci viena
laidā, vajadzētu kādu 4 likomeitrus garu dambi. Divos posmos būvējot, zemākā krāce maksātu apmēram 12.000.000 laitu. Es pats esmu par to rakstījis
pagājušā gada «Ekonomista» 10. numura. Šī rnazākā spēka stacija pilnīgi pietiktu Rīgas vajadzībām
un atliktu vēl puse pāri tā saucamai atkrituma _strāvai. Es esmu aizrādījis ka Rīgas spēka stacijajpec
inženiera Pērkona aprēķina viens kilovats strāvas
maksā 5,7 santīmus. DoIes _ spēka stacija dotu vienu
kilovatu par a/2 santīma, tā kā dedzamā un fabriku
griežamā strāva būtu par 2 santīmiem un atkrituma
strāva pailiktU vēl par 1 santimu. Šaīhauzena un
citur Šveicē ražo alumīniju, ja strāva maksa ne vairāk kā vienu santimu kilovatstunda. _ Riskēt no
valsts puses ar 28 vai 29 miljoniem būtu nevieta,
beit gan to varētu ar 12 miljoniem un tad_ smelties
piedzīvojumus par to, lai velak! būtu iespējams runāt. Bet šī lieta ir pilnīgi apstājusies. Tagad neviens par to nedomā, lai gan tādejādi mes varētu
uzlabot stipri vien Rīgas finanses. Par visam lietam
varētu vismaz vienu daļu aiztaupīt uz akmeņoglēm.
Tagad Latvija spiesta ievest gada 400.000 līdz
500.000 tonnas ogļu, par kādiem desmit miljoniem

latu.
Ir vēl interesanta rīcība mūsu banku finansēšanas ziņā. Kad mums bija vajadzīgs ledlauzis, mes
to pasūtījām Anglijā, lai gan Liepaļas osta, bijuša
kara ositā, atrodas divi lepni izbūvēti, granīta kalti
sausie doki, kuros var buvet kaut vai drednautus.
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Bet tur mēs neko nebūvējam. Jā, valsts taču nevarot neko uzņemties. Pašiem tas mums esot galīgi
neiespējams. Es dzirdēju no kāda agrākā Latvijas
bankas direktora, vai tad mūsu inženierus varot
laist iekšā fabrikās. Es domāju, ka taisni kliedzoši
ir fakti ar šiem ārzemju pasūtījumiem. Es domāju,
ja mēs būtu būvējuši — un to mēs varējām darīt —
mūsu lielo ledlauzi paši, tas būtu izracis stipri Ietāks. Pirmkārt jau tāpēc, ka mums daudz lētāks
strādnieku
strādnieku spēks, sevišķi kvalificēto
spēks. Mums Latvijā ir diezgan daudz dažādu kvalificētu strādnieku, diezgan dauz itecbniķu klās agrāk
Krievijas valstī bija ļoti iecienīti. Agrāk Krievija
Rīgas poiitecbnikas teichmiķi bija ļoti ieredzēti. Es
neredzu nekādus motivus. neatrodu izskaidrojumu
tam, ka uzreiz šie ieredzētie, cienītie techniķi ir
pārvērtušies par pilnīgi nederīgiem. Tas pats jāsaka
ari par mūsu tagadējiem izlaidumiem, jo itagad mušu
techniskas fakultātēs darbojas tie paši vecie profesori. Tā tad te attaisnošanas ar to, ka mums nav
techniķu unkvalificētu strādnieku, ir pilnīgi nevieta,
bet liekas, gan varbūt drusciņ citādi, ja mes paši būvējam: tad starpniekiem neiznāk tik daudz peļņas.
Tur ir tas suns aprakts. Kad Vācijas valsts, cietusi
karā neveiksmi, domāja par to, ko iesākt talak. tad
viņas techniķi grieza vērību uz agrākām lielākam
kara ostām: Vilchelmshafenu un K_i, kuras pārvērta
par tirdzniecības ostām, par darbnīcām, kur vecos
kuģus noplēsa un uzbūvēja jaunus. Vācija rīkojas
tā, ka pirka no Anglijas un citām valstim' vecos kuģus, tos noplēsa um dzelzi pārkauseja, lai buvetu
modernus un jaunus kuģus. Iznākums ir tas. ka lai
gan Vācija, beidzot pasaules karu, bija palikusi gandrīz bez flotes, jo visi kuģi, kas ir lielāki par 1600
tonnām, bija jāatdod antantei. tagad Vācija ir vismodernākā floite pasaulē, jo Vacija_ savus kuģus ir
būvējusi pēc technikas beidzama vārda. Avīzes iet
baumas, ka Vācijas jaunais kreisers esot technikas
brīnumdarbs. To var atminēt: tas ir laikam buvets
no tā sauktā elektrona magnēzija un a l umīnija sajaukuma-«ligaituras». Taisni šādu jzejviellu, magnēziju,
mēs ar Daugavas elektrībā pārvērsta udems palīdzību
varētu ražot mūsu Daugavas krastos, jo tur ir ari
izejviela magnēzija ražošanai — dolomīts. Ja ari
izejvielu vajadzētu ievest, ari tad ražošana atmaksātos.
Latvijas banka, ari hipotēku banka finansē mazliet ari kuģniecību. Latvijas valstij pašai ari ir nedaudzi kuģi, kas strādā izdevīgi. To es likšu pie
sirds tiem kbngietn. kas arvien apga'vo. ka valsts
uzņēmumi nesot tikai zaudējumus. Redziet, musn
kuģniecības departaments ar valsts kuģiem' necieš
zaudējumus, bet dod 20% dividendu, kas ieplūst
'valsts kabatā. Kad valstij ir nauda tad finansē privātus uzņēmējus,kas ari pērk kuģus. Beit kādus? Angļi, tāpat ari vācieši, mie labprāt pārdod jaunuskuģus;
bet viņi pārdod labprāt 20—30 gadus vecuskfue-ps.
t. i. tos kuģus,kas nēc technikas prasībām jānopleš.
Šādus kuģus iūrnieki sauc oar «oeldošiem zārkiem» ,
tāpēc ka šāds kuģis no ilgas lietošanas ir palicis
maksts, kā jūrnieki izsakās, un tāpēc viegli sabrūk,
nemaz nesaduroties, nedz ciešot vētru, vai uzbraucot klintīm. Mūsu jūrnieki ir spiesti braukt šādos
«peldošos zārkos». Taisnība, ir ari vēl otra valsts,
kas pērk vecus kuģus. Tā ir Grieķija. Bet ja Grieķija tos pērkl, tad to var attaisnot, jo grieķi brauka
pa Vidusjūru, kas ir mīlīga un mie:īga,_ bet mušu
jūrniekiem jābrauc pa bargo ziemeļu juru._ Tapec
šādakreditēšana, ja tā varētu teikt, ir gandrīz noziegums. Pie itam mums Liepājā ir tik labas ierīces,
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ka mes paši varētu tur buvet savus kuģus; bet to
mēs nemaz i nedomājam darīt.
Tālāk te runāja par mūsu cementu, kas esot
stipri dārgs. Pagājušā gada «Ekonomista» 10. numurā-es jau airādīju, ka ir iespējams -ražot cementu
kopā ar dzelzi. No dzelzs cepļa sārņiem varētu ražot tā saucamo «Eisenportland» cementu. Ir kāda
vācu techniķa aprēķins, kur ir aprēķināts, ka Lotaringijā šis cements izmaksātu 9 latus tonna. Pie
mums tas izmaksātu apmēram 20 latus tonnā, it. i.
apmēram V» no tā, ko mēs tagad maksājam par
tonnu. Šī ražošana būtu ļoti vietā.
Tagad mēs pastāvīgi dzirdam žēlojamies, ka tik
maz jaunsaimnieku un vecsaimnieku būvē uguns-

pabalstus skolniekiem. Pabalstiem trūcīgiem skolniekiem šī gada izdevumu budžetā uzņemtas_ apmēram tādas pat sumas, kādastās bija pagājušā gada,
pat drusku lielāks. Kā zināms, tad ārkārtīgi sliktais pagājušais saimniecibas_ gads ir atnesis dažos
apvidos ļoti lielu postu. Tāpēc ari Saeima trūcīgiem
skolniekiem atvēlēja lielākus līdzekļus gan papildu
budžeta kārtībā, gan. vēnk ari uz atsevišķa likuma
pamata. Pagājušā gadā pabalsti trūcīgiem skolniekiem virspus kārtējā budžetā atveletiern_ līdzekļiem
bija apmēram 1 miljons latu. Vai ar tam somam,
kādas tagad ir paredzētas un kas_ ir pat mazliet lielākas par pagājušā gadā paredzētam sumam, pietiks,
par to grūti spriest. Tas atkarājas_no ta, kāds šovajadzīgi
drošas ēkas. Bet kā lai viņi tiek pie šādām ēkām, gad būs saimnieciskais gads. Ja izrādīsies
ņemta
augstajam
pabalsti,
namam
nebūs
tad
lielāki
ja ķieģeļi ir 2/, reizes dārgāki nekā pirms kara un
tas
tika
iespēja sumas pēc vajadzības palie.inat, ka
cements tāpat. Ja ugunsdrošie materiāli būtu lētāki,
budžeta komisija,
ari
darīts
pagājušā
gadā.
Tadeļ
ja valsts gādātu par viņu palētināšanu, tad būtu cita
apskatījuši šo priekšlikumu, to noraidīja, 4 atturolieta. Tad mums būtu iespējams taupīt mūsu «zaļo
ties un 5 pretim balsojot.
zeltu» — mūsu mežus. Tad ari ugunsgrēkos mēs
Otrs priekšlikums ir no deputāta Dēķena -- noneciestu tik lielus zaudējumus kā tagad.
strīpot baznīcām paredzētos -pabalstus un ari pārŠimbrīžam Latvijā tās lietas ir tādas, ka mēs
nest tos — kopsuma 218.500 latu — uz pabalstiem
gandrīz dzīvojam uz «zaļā zelta» rēķina. 1927. gadā
trūcīgiem skolniekiem. Ari šo priekšlikumu budžeta
meža materiāla izvests par, apmēram, 82.000.000
komisija
noraidīja ar 7 balsim pret 3 balsim.
latu, 1928. gadā par 90.000.000 latu. Mēs, bez šaubām, esam mežus pārcirtusi, jo valsts māžos vien
Trešais priekšlikums: arodskolu budžeta § L,
mēs esam iecirtuši vairāk par 6.000.000 kubikmetru,
pantā 1., sumu pa ieliināit par 2000 latu, ņemot to no
kur gada pieaugums, pēc zemkonības ministrijas aptās pašas vietas § 3., panta L, lai atjaunotu valsts
centrālā paidagoģiskā institūtā nākošā mācības gada
rēķina tikai kādi 3.000.000kubikmetru. B>eij tāmi iln izznat,
ka
nevar
cirsti ari zemnieku meži, tā
nemaz
1. klases uzturēšanu, lai šis institūts nebūtu jālikvidē.
_
Budžeta komisija šo priekšlikumu noraidīja ar 7 pret
cik tālu mēs tā tiksim, ciki'gi mums tie meži vēl būs.
3 balsim. Es izsakos ari pret šo priekšlikumu.
Valsts jau ari jaunsaimniekiem ir izsniegusi kādus
200.000 vai 220.000 hektārus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevuTā tad visā visumā jāsaka, ka mušu finansu
mu VIII daļas — izglītības ministrija — iesniegti
ministrijai būtu iemesls stiprā mērā laboties, pieaišādi priekšlikumi. Vispirms, deputāts Linards Laifinanses
uz
pārorganizēt
un
valsts
cināt lietpratējus
cens iesniedzis priekšlikumu:
labākiem pamatiem, izpētot vispirms, vai valsts var
«VIII daļā tek. Nr. 142,
ko uzņemties, vai nevar. Līdzšinējie apgalvojumi, kas § 22 1. —piemaksa nacionālai operai — strīpot Ls 167.000 —
nāk no labās puses, ir tikai «rojiocnoBHbiH vrsep*2.— piemaksa nacionālam teātrim—strīpot Ls 40.000 —
„6hhh» bez mazākiem pierādījumiem. Kur ir pierāTek. Nr. no 211.—218 (Latvijas konservatorija)
Ls 294.974.—
strīpot visu kopsumu
dījumi par mežu izstrādāšanu, ka tie nāk valstij par
(mākslas akadēmija)
Tek.
Nr.
no
219
—
2'26
Ls 300.993.
labu ? Pašiem mežziņiem tika atļauts dažus gabalus
strīpot visu kopsumu
pārskaitīt
pārstrādāt, maksājot gadā 900.000 latus celmu nauŠīs strīpotās sumas — kopā Ls 802.977.
§ 21., p. 1.— pabalsti
163,
daļā
pie
tek.
Nr.
pašā
das; iznāca 1.200.000 latu virspeļņas. Ta tad sa—
VIII
tanī
trūcīgiem skolēniem.»
mērā ar to. ko maksā valsts spekulantiem, valsts
Tāizdevīgāki.
par
100%
Iesniegts priekšlikums katru sumu deputāta
pati ir izstrādājusi mežus
Linarda Laicena priekšlikuma nobalsot atsevišķi.
pēc es atkārtoju: te finansu ministrijai ir iemesls uz
Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumu >nav. — Stājavisciešāko laboties.
vārda
vairāk
Pie
Priekšsēdētājs P. Kaninš:
mies pie atsevišķo sumu nobalsošanas deputāta Lineviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
narda Laicena priekšlikumā. Vispirms ir priekšlireferentam. Referents vārdu nevēlas. — Nabalsokums —
tek. Nr. 142. §22., pkt. 1. — piemaksa nacionālai operai—
šanā nāk kārtējo izdevumu IX daļa —Jinansu ministrīpot
Ls 167.000.—.
pacelties
14.132.016.—Ludzu
kopsumu
Ls
strija — ar
Tagad
lūdzu
izsacījās pret visiem deputāta Linarda
Referents
pret
IX
daļas
pieņemšanu.
kas
ir
tos,
BeiLaicena priekšlikumiem. Lieku uz balsošanu šo
pacelties tos. kas ir par IX daļas pieņemšanu.
par
daļas
atturas.
Par IX
pirmo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
dzot lūdzu pacelties tos kas
šo priekšlikumu. Tikai 8 balsis. Nepietiekošs basu
pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 27 balsis, attuskaits. Tas noraidīts. — Nākošais priekšlikums .—
rējies 1. Kārtējo Izdevumu IX daļa pieņemta. —
—
VIII
dalās
strīpot no piemaksas nacionālam teātrim Ls 40.000.—.
Atgriežamies pie kārtējo izdevumu
priekšlikumi,
vairāki
izglītības ministrija. Iesniegti
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos. kas
par kuriem budžeta komisijas referents tagad var
ir par šo priekšlikumu, Tikai 6 balsis. Nepietiekošs
dot atsauksmi. Vārds referentam.
balsu skaits. Tas noraidīts. — Nākošais priekš-,
Referents V. Gulbis: Pie izglītības ministrijas
likums —
kārtējo izdevumu budžeta iesniegti 3 priekšlkumi.
tek . Nr. Nr. 211—218 — Latvijas konservatorija — strīpot visu kopsumu Ls 294.974.—.
Pirmo priekšlikumu iesniedzis deputaiīs Linards
Laicens: samazināt piema!ksas_ nacionālai operai par
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos. kas
167.000 latiem, tāpat samazināt piemaksas nacionāir par šo priekšlikumu. Par šo priekšlikumu nodotas
lam teātrim par 40.000 latiem; tad nostrīpot konsertikai 6 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Tas noraivatorijas budžetu — 94.925 un tāpat nostrīpot mākdīts. — Nākošais priekšlikums —
—
300.993
latu;
šo
paredzēto
akadēmijai
sumu
slas
tek. Nr. 219 — 226 — Mākslas akadēmija — strīpot visu kopsumu Ls 300.993.—
nostrīpoto sumu, kopsuma 802.977 latu pamest ka
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo priekšlikumu. Tiktai 6 balsis Nepietiekošs balsu skaits. Visi šie priekšlikumi 'noraidīti. —
Tālāk deputāts K. Dēķens iesniedzis divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums skan:
«Tek. Nr. 16-31 , v. 2©., § 21. p. — pabalsti trūcīgiem skolēniem — pielikt Ls 218.500.—, ņemot šo sumu no tek. Nr. 437,
p. 72., p. 9—14. »

Komisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dēķena pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Dēķena pirmo priekšlikumu nodotas 26 balsis, pret
— 44 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Deputāta
Dēķena otrais priekšlikums skan:
«Lieku priekšā 1909./3O. gada budžetā kārtējos izdevumos
tek. Nr. 174., v. 24. — arodskolas — palielināt §1. p. I, sumu
par Ls 2.O0O.—, samazinot tās pašas vietas tek. Nr. 176, §3., p.
1. sumu par Ls 2.000 .—, lai valsts cen'jralā paidagoģiskā institūtā nākamā mācības gadā varētu uzņemt audzēkņus ari pirmā klasē un nebūtu jāiesāk institūta likvidēšana.»

Komisijā šis priekšlikums noraidīts. — Iesniegts
priekšlikums —
nobalsot šo deputāta

Dēķena

priekšlikumu

sesijas

Tek. Nž

X. Zemkopības

300.

301.

302.

304.

305.

307.

15.000—
instrukcijas . un for-

4.650.—
2.000.—

308.

309.

§1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva, līguma pagaidu darbinieki
?

42.153.—

11.000.—

2.450.—

2. Citi pārvaldes izdevumi
3.876.—
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana
2.210 —
3. Citi saimniecības izdevumi ? 23.030.—
4. Eku un telpu tekošais (remonts
3.000.—

meti
5. Mašinas,
rīki

28.240.—

310.

170.—
1.850.—

ierices

un

darba

8.000.—

§6. Izdevniecību

10.020.—

izdevumi.

3. Pārskati, instrukcijas un formulāri.
Kopā_ izmēģinājumu
un

1.500.—

citām iestādēm

311.

§42. Lauksaimniecības
1. Lauksaimniecības
bas _ veicināšana

166.513.—

veicināšana.

būvniecī6.320.—

3. Izstādes un sacensības

17.700.—

4. Vaislas lopu iegādāšanai
5. Atlīdzība par tranšeju nolī-

24.000.—

dzināšanu

40.000.—

6. Izmēģinājumi un pētījumi
7. Vaislas erzelu reģistrācija

8. Meteoroloģiskā

tīkla

7.849.—
7.350.—

uzturē-

šana
9. Kaitēkļu

18.000.—

apkarošana
§43. Lauksaimniecības

312.

1.
2.
3.

6.
7.

&80O—
pabalsti.
Agronomīiskā palīdzība
434.000.—
Buvtechniskā palīdzība
59.670.—
Lopu audzētāju un pārraudzības biedrībām
126.000 —
Bļškopības veicināšana
1.800.—
Sēklkopības veicināšana
10.100.—
Cīņa ar kaitēkļiem
21.694.—
Vaislas lopu reģistrēšana un
cilts _ grāmatu sastādīšana
10.000.—

125.019.—

7.300.—

9. Dārzkopības veicināšana
17.220.—
10. Mašinu koplietošanas punktiem
40.000.—
11. Vaislas lopu iegādāšanai
100.000.—
12. Izmēģinājumu
iestādēm
un

627.395.—

atsevišķiem mēģinājumiem

44.519.—

13. Celmu laušanai un spridzināšanai jaunsaimniecībās

97.037.—

14. Lauksaimniecības

50.000.—

kooperāci-

jas veicināšanai
15. Piensaimniecības punktiem
Latgalē
16. Laukkopības
pārraudzības
biedrībām

7.350 —
2.950.—

18.920.—

6.326.—

§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

5>.

300.—

120.427.—

§2. Pārvaldes izdevumi.

8. Izstādes un apskates

39.320.—

8.460 —

78.274.—

cības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

527.395.—
100.000.—

31.050.—

un citas iestādes.

1. Ceļa izdevumi

429.298.— 2.664.274.—

Ēku un telpu tekošais remonts
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi

313.

29.520.—

§44. Lauksaimniecības

1. Sviesta
tava

§5. Ēku pamatremonti.

kontrole un

2.100.—
8.500.—
314.

§46. Zvejniecības

48.800.—
30.000.—

ražojumu

'

- !1

10.000.— 1.011.103.—
eksporta kontrole.

saldē373.331.—

2. Olu kontrole
4. Kartupeļu kontrole
5. Augļu kontrole

izmēģinā-

izmēģinājumu

(pie-

§11. Dalību naudas un konferences.
1. Dalību naudas

4.

3. Citi saimniecības izdevumi

60. Jaungulbenes

9.400 —

izdevumi

Valsts izmēģinājumu
306.

71.500.—

izdevumi.

mulāri

pa-

59. Jaungulbenes skola

2.300.—
1.000.—
30.000.—
24.000.—

4. Starptautiskās lauksaimniecības vārdnīcas izdošanai

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
46.017.—
2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana
700.—

58. Jaunpētermuižas
jumu stacija

§6. Izdevniecību
1. Grāmatas
maksa)
3. Pārskati,

2. Zinātnes un mākslas priekš-

303.

2.000.—

vaislas punkts

2. Periodiski

2.234.976.—

meti
3. Sanitārie un ārstniecības piederumi
5. Mašinas, ierīces un darba rīki

1.600.—

64. Vidsmuižas skola
65. Višķu skola

§1. Atalgojumi.

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi.
2. Citi pārvaldes izdevumi

676
Ls

63. Rīgas

ministrija.

1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi
brīva līguma
gaidu darbinieki

10. maijā.

61. Smiltenes skola
62. Stendes izmēģinājumu stacija

a. Zemkopības departaments.

299. V.48.

1929. gada

stacija

Ls

«

sēde

Tek. M

aizklāti.

Parakstījuši deputāti F. Cielens u. c. Deputāta
Dēķena otro priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārtība: tie, kas
balso par deputāta Dēķena otro priekšlikumu, raksta
uz zīmītes «par»; kas balso pret, raksta «pret»; kas
atturas, raksta «atturas». Baltas zīmītes uzskatīs
par nederīgām. Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes?
Vai zīmītes izpildītas ? Lūdzu salasīt zīmītes. Vai
visi deputāti nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes
neviens
nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 74 zīmītes; tikpat daudz saņemtas atpakaļ;
par deputāta Dēķena otro priekšlikumu nodotas 32
balsis, pret — 41 ba'ss, 1 zīmīte nodota balta. Šis
priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk kārtēju
izdevumu VIII daļa komisijas priekšā liktā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret VIII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par VIII
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par VIII daļas pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret — 28 balsis, atturējies nav neviens. Kārtējo
izdevumu VIII daļa pieņemta. —
X daļa — zemkopības ministrija.

20.

un

3.958.—

4.933.—
4.278.— 386.500.—
zivkopības veicināšana.
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Tek. Ni

III

Ls

1.
2.
3.
4.

5.

Izmēģinājumi
zivkopībā un
zvejniecībā
Pabalsti zivkopībai un zvejniecībai
Zivju vairošana
Zvejniecības veicināšana
Zvejniecības statistika
§51. Piemaksas

315.

1. Mārcienas

2. Višķu

dažādiem
Nr. 19).
muižai

332.

1.160.—
2.4O0.—

23.150.—
(pielikums

4.506.—

333.

5.575.—
3.410.—

13.491.—
334.

Lauksaimniecības skolas.

317.
<
318.

1929. gada

10. maija.

678
Ls

un

telpu

tekošais

re-

monts

4.800.—
9.150.—

muižai

1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma
gaidu darbinieki

sēde

4. Ēku

uzņēmumiem

§1. Atalgojumi.

20.

Tek. Ni

5.640.—

3. Saldus skolas fermai

3'16. V. 24.

sesijas

§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
ārstniecības
3 Sanitārie
un
piederumi
§6. Izdevniecību izdevumi.
3'. Pārskati instrukcijas, formulāri u. c.
§38. Ārstniecības materiāli

§40. A-tlīdzība_ par sērgās kritušiem un sērgu del nogalinātiem lopiem
336. V. 48. §44. Lauksaimniecības
ražojumu eksporta kontrole.
3. Gaļas kontrole

4.920.-

17.625.-

300.—

250.—
3.950.—

.4.500.—

2.500.5.500 —

335.

142.292.—
pa66.606.—

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi.
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.

2.580.—
2.437.—

1. Ēku un telpu uzturēšana

35.480.—

208.898.—

5.017.—

Kopā veterinarvaldei
Kopā X daļai

35.000 .—

21.050.—
449.458 —
6.506.083.—)

Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kun4,400—
45.920 , monts
gi! Zemkopības ministrijas darbība sadalās trīs noza319.
§4. InventfVa jauniegādāšana.
rēs : agrārās reformas realizēšana ir viena nozare, tā1. Iestāžu iekārta un saimnielāk — lauksaimniecības veicināšana un, beidzot,
9.700.—
cības piederumi
valsts īpašumu, sevišķi mežu pārvaldīšana un iz2. Zinātnes un mākslas priekš14.100.—
mantošana. ,
meti
5. Mašinas,
ierīces un darba
Agrārās reformas realizēšanā zemkopības mini500.—
24.300.—
. rīki
strijas -darbībā un vadībā novērojami trīs periodi:
4.550 —
§15. Mācības materiāli.
320.
pirmais
— mo mūsu valsts sakuma līdz 1921. gadam,
§17. Ekskursijas un izstādes.
321.
3.000.—
otrais — līdz 1928. gada sakumam, un pec tam iesā1. Ekskursijas
3.100.- .
100-2. Izstādes
cies treišais periods, Latvijas va'sts pirmajos gados
'
§21. Pabalsti trūcīgiem skolēniem, stipendijas un
3-22.
valdīja uzskats, kā vienīga partija, kas varētu dot
internāti.
zemkopības resora vadītāju, ir zemnieku savienība.
26.500.—
2. Stipendijas
.
Viņai esot pieltiekoši piedzīvojušu agronomu! un
lauksaimniecības
Kopā
viņa vistuvāk stāvot lauksaimniecības jautājumiem.
318.285.—
.
skolām
.
Tāpēc šo vietu ieņemt pienākoties viņai.
§18. Pabalsti _ sabiedriskām un privātām sko323. V. 28.
Bet taisni agrārās reformas realizēšanas jautālām.
praksē ir bijis tas, kas ir atņēmis zemnieku sajums
lauksaimniecības
2. Priekuļu
zemkopības resora vadību tini ir nodevis to
vienībai
41.653.—
vidusskolai
citu grupu rokās. Vēl 1920. gada 18. septembra
3. Jelgavas lauksaimniecības vi38.337.—
dusskolai
sēdē, kad agrārās reformas likumu pieņēma galīga
4. Divgadīgām lauksaimniecības
veidā, no sociāldemokrātu puses tika izteiktas šau318.900.skolām
bas, vai 'toreizējā valdība, ar Ulmaņa kungu priekšmājturības
se5. Kaucmiindes
18.422.—
galā un Celmiņa kungu ka zemkopības ministri,_spes
mināram
tau6. Rīgas lauksaimniecības
pareizi
izpildīt agrāras reformas-likumu, ta, k'a tas
7.155. — 424 .467.—
tas augsitskolā!
likumā rakstīts. Toreizējais ministru prezidents
§16. Kursi un priekšlasījumi.
324 V 26.
Ulmaņa kungs no šīs katedras apgalvoja ka valdība
1. Kursi
, 16-770.—
pabalsti.
izglītības
piemaksas
un
pieliks visus spēkus, lai natiešātn visi bezzemnieki
325. §22. Ārpusskolas
32.760.—
4. Kursi un priekšlasījumi
ar agrārās reformas likuma realizēšanu būtu apmie5. Lauksaimniecības literatūras
rināti un lai patiešām šo afrraro reformu izvestu tai4.000.—
izdošana
snīgi. (Starpsaucieni.) Bet ta .jau bieži notiek:
ekskursi6. Lauksaimniecības
Si
38.760.—
2.000.—
kungs
Ulmanis domā, un kučieris Celmiņš brauc.
jas
bija
toliktenīga
agrārās reformas izvešana taisni
Lauksaimniecības muzejs.
reizējai valdībai, un 1921. g. jūnija sākumā Ulmaņa
§1. Atalgojumi.
326 V. 27.
kunga vadība krita, taisni Celmiņa pielaisto kļūdu
2. Virsdarbi, brīva līguma papārskatīšanās dēl, ar pārak lielo labvēlību toreiun
40°gaidu darbinieki
zējiem baroniem. Tas bija iemesls, kamdēļ zemko327.
§3. Saimniecības izdevumi.
930
—
uzturēšana
Ēkuun
telp-u
pības resora vadība no zemnieku savienības rokam
1.
328.
§4. Inventāra jauniegādāšana.
izslīdēja un nonāca demokrātiskā centra un jaun3.000.—
par
2. Zinātnes un mākslas priekšmeti
zemnieku frakcijas rokās, kuras sevi devēja
3.330.—
Kopā lauksaimniecības muzejam
no
varbūt
Protams,,
sargiem.»
«agrārās reformas
6.056.624.—
Kopā zemkopības departamentam
pārgrozībai;
iespaids
šai
labs
bija
zināms
sākuma
ari
minib. Veterinarvalde.
bet vēlāki ari šo frakciju pārstāvis zemikop-bas
iespaidam
Atalgojumi.
savienības
§1.
329. V. 45.
strijā stipri padevās zemnieku
312.723.—
1 Algas un piemaksas
agrāro reformu vairs neizveda tik labi, tik kārtīgi
un
pa2. Virsdarbi, brīva līguma
326.783-.—
14.060.—
un tik pareizi, kā tas bija vajadzīgs un ka to sis
gaidu darbinieki
frakcijas sākumā apsolīja. Un tas noveda tik tālu,
330.
§2. Pārvaldes izdevumi.
24.000.—
1. Ceļa izdevumi
ka, sākot ar 1928. gadu, zemkopības resora priekš36.500.—
12.500.—
2. Citi pārvaldes izdevumi.
galā atkal atrodas zemnieku savienības partijas
331.
§3. Saimniecības izdevumi.
un līdz ar to agrārās reformas izvešana atbiedrs,
4.700.—
1. Eku un telpu uzturēšana
piedzikārtojas tie paši notikumi un kļūdas, kādas
8.005 —
saimniecības izdevumi
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Eku un telpu tekošais īre-

6.040 —

3. Citi

22*
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viņiem' nevieni noskaidrot lopkopības jautājumus,
bet ari paust savus politiskos uzskatus.
Var jau būt, ka saimnieku govis ari interesējas
desvēristiem.
par zemnieku savienības politiku, bet zemnieku saZīmīga ir tā parādība, ka vairs ne demokrātivienība var tās iepazīstināt ar savu politiku uz sava
skais centrs, ne jaunsaimnieki, nav tie, kas var salai
rokas,
savas
rēķina,
bet nekādā gadījumā ar valsts līdzekļiem.
resora
vadību
zemkopības
ņemt
Ja paskatāmies, kādi tād ir šie agronomiskie daraizsargātu agrāro reformu no tiem uzbrukumiem,
kādi tai nāk no labā spārna puses; šīs grupas ir tik binieki, un kur tie dzīvo, tad izrādās, ka lielākā daļa
izmīkušasij tik izčibējušas, ka zemkopības resors no viņiem dzīvo pilsētās, savos birojos, un tikai pie
gadījuma izbrauc uz vietām un nolasa kādu lekciju.
vienkārši jānodod zemnieļku savienības rokas. RakNopietnus padomus, kādiem mēsliem zemi mēslot,
sturīgs ir gadījums ar zināmo senāta lēmumu. Lai
gan saka, ka dažas koalicijas_partijas esot pret to, lai tā vairāk spētu ražot, kā zemi meliorēt u. t. t.
koalicijā šīs partijas tomēr nevar panākt senāta vīni nespēj sniegt, jo nav iepazinušies ar attiecīgā
saimnieka zemi. Vīni spēj sniegt padomus tikai no
kļūmīgā lēmuma anulēšanu. To nespēja ne demogrāmatām. — No 10 grāmatām, ko viņi ir izlasījuši,
krātiskais centrs, ne jaunsaimnieku partija, kamēr
iztaisīt vienpadsmito grāmatu un tad nākt klajā ar
nenāca pa'-īgā strādnieku partija. Tas atkal no
šo grāmatu nepārbaudītiem padomiem. Protams,
jauna pierāda, cik maza iespēja ir palikusi demoka ar tādiem padomiem viņi nevar nekādu palīdzību
krātiskiem pilsoņiem kaut ko grozīt un cik ļoti ir
lauksaimniekiem sniegt viņu ikdienišķā darbā. Tāpieaudzis zemnieku savienības iespaids.
pēc jāsaka, ka visas tās sumas, kas paredzētas laukPar lauksaimniecības veicināšanu jāsaka, ka
saimniecības pabalstiem, ir bez kādas nozīmes, jo
zemkopības resors pieliek visus spēkus tādā virlielajiem
tās neaiziet tup, kur tām būtu jāaiziet; tās nepilda
zienā, kāds ir patīkams
saimniekiem, visto uzdevumu, kāds tām būtu jāpilda, aiziet politisko
mazāk ievērojot jaunsaimniekus un sīkziemniekus.
Zemnidku savienība mums parasti mēdz apgalvot, partiju vajadzībām un ne agronomiskai palīdzībai.
Un tad tā savstarpējā sacensība palīdzības
ka lauksaimniecība esot Latvijas valsts saimniecisniegšanā!
Iznāk tā. ka lauksaimniecības centralgadus
budžetā
bet
tanī
pašā
laikā
ik
skais pamats,
redzam milzīgus līdzekļus šī pamata stiprināšanai. biedrība sniedz labākus padomus nekā Kurzemes vai
Zemgales lauksaimnieku centralbiedrība; tāpat paAcīmredzot, tas ir tāds pamats, kas ir _ galīgi_ izviņam
mūžīga
lāpīburbējis, un tāpēc
vajadzīga
mācību, kā stāda burkānus, viena biedrība spēj dot
labāku nekā otra. Protams, ka tad ari katra
šana. Pagājušais gads pierādīja, ka patiešām šinī
pamatā var sagāzt iekšā nevien tos līdzekļus, kas no viņām griežas pie valdības un lūdz sev to lielāko
pabalstu. Lai dabūtu līdzekļus politiskai aģitācijai,
paredzēti kārtējā budžetā, bet ari visus ārkārtējos
līdzekļus, papildu budžetu, ārējo aizņēmumu, un mēģina nodibināt jaunas organizācijas, kuras tad sacenšas ar vecajām. Tā Kurzemē, kur jau pastāv
tomēr vēl nav diezgan. Te gribētos atgādināt _tagadējā ministru prezidenta raksturojumu par mūsu lauksaimniecības centralbiedrība. tiek nodibināta vēl
otra organizācija — lauksaimniecības biedrību salauksaimniecības stāvokli, ko viņš deva pagājuša
gada 14. marta sēdē Saeimā. Viņš saka tā: «Zeme vienība, un tā ari pretendē uz atbalstu no valsts.
Kurzemes lauksaimniecības centralbiedrība zemnienav meliorēta, «nav vēl pietiekoši iemēsJota, ražas
atkarīgas no ikigadīgiem laika apstākļiem un tāpēc ku savienība netiek pie noteicošā iespaida, un tāpēc
ari samērā zemas un svārstīgas.» Bet tanī paša viņa Ir nodibinājusi blakus tai lauksaimniecības biedrību, savienību, kur viņa grib būt itā vadītāja, lai
laikā, ja sarēķinām, cik daudz izdod lauksaimniecīvarētu dabūt līdzekļus, lai tos varētu izlietot savas
bas skolām, tad redzam, ka uz katru šo skolu skolpa
Man
šķiet,
partijas
uzdevumu veikšanai. Protams, ka tādām
gada.
800
līdz
1000
latu
nieku iznāk
vajadzībām, tādām organizācijām atvēlēt līka no šīm skolām, kur viens skolnieks tik dārgi izmaksā, varētu nākt ne tikai mācīti lauksaimnieki, dzekļus būtu patiešam noziegums ir pret valsti, i
pret lauksaimniekiem. Līdzekļi no valsts kases aizbet pat agronomijas profesori, un tad gan nevajaiet neceļus um nevis lauksaimniecības pacelšanai. Tie
dzētu atkārtoties parādībām, ka zeme nav melioaiziet politisko partiju uzdevumu veicināšanai.
rēta usni ka ražas ir zemas un svārstīgas. AcīmJau vairākus gadus cilā jautājumu par to, ka
redzot, līdzekļi, ko dod lauksaimniecības veicināreiz
būtu jāizstrādā viens noteikts likums, kas noTie
aiziet
citiem
nomērķi.
nesasniedz
savu
šanai,
lūkiem. Sevišķi to varētu sacīt par agronomiskās kārtotu agronomisko palīdzību. Par veidu ir
dažādi strīdi; var būt dažādās domās par to, kam
palīdzības sumām, kam šogad paredzēta daudz lieagrāk,
proti,
kopā
ar
citiem
pabaluzticēt agronomiskās palīdzības sniegšanu, bet
lāka suma nekā
skaidrs ir viens, ka nevar palikt tā, kā tas tagad ir;
stiem lauksaimniecībai. , vairāk kā 1.000.000 latu.
tā šī agronomiskās palīdzības sniegšana nevar un
Man visvairāk jārunā par agronomisko palīnedrīkst palikt. Tāpēc ari es iesniegšu pārejas fordzību. Par to mēs esam katru gadu runājuši, bet
mulu, ka valdībai jāizstrādā un jāiesniedz Saeimas
Viss ir palicis tāpat kā līdz
labošanos neredzam.
rudens sesijā likumprojekts par agronomiskās palīšim. Patiesībā agronomisko palīdzību var saukt
dzības nokārtošanu. Ir savādi, ka tagadējā valdība,
par «politisko agronomiju». Sumas. kas paredzētas
agronomiskai palīdzībai, saņem valdošo partiju orkurā ieiet taisni zemnieku savienības un jaunsaimnieku frakcijas, nav padomājusi par šāda likumproganizācijas un izlieto tās politisko aģitatoru ataljekta izstrādāšanu steidzamības kārtībā un par tā
gošanai.
Pagājušā rudenī Saeimas velēšanu i.aikā bij.1i iesniegšanu Saeimā visdrīzākā laikā. Jau ilgu laiku
šis likumprojekts guļ neizstrādāts lauksaimniecības
izbraucis uz kādu Zemgales pagastu noturēt vēlēšanu sapulci.. Tanī pašā laikā tuvumā bija nolikta komisijā, un nar tā tālākvirzīšanu vaidfoas koalīcija
nemaz nav domājusi.
govju apskate un sacīkstes slaukšanā. Kad govis
, Lai novērstu tās nebūšanas, kādas 'tagad pielaiž
bija apskatītas un sacīkstes izbeigušās, agronomi
pie agronomisko kreditu izsniegšanas un izlietošaaicināja ari manas sapulces ļaudis, lai nākot pie viņiem, viņi pastāstīšot par valsts politiskiem jautā- nas, es iesniegšu priekšlikumu, uzdot valdībai tekošā
1929./30. budžeta gadā neizsniegt agronomiskās pajumiem. Šie agronomi reizē bija ari algoti politilīdzības kredītus tām organizācijām un personām,
skie aģitatori. Izmantodami gadījumu, kad ļaudis
kuras šoskredītus izlietojušas un izlieto politiskai aģisavākti kopā, kad viņiem var tikt klāt, tie centās
vojāim 1920. un 1922. gadā, proti, ārkārtīgaliavēlība
muižniecībai un viņas bijušam karaspēkam — lan-
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tacljai. Par šo priekšlikumu tika lemts Saeimas agrarpolitikas komisijā jau II Saeimas laikā un tur šāds
priekšlikums atrada piekrišanu. Es gribu cerēt, ka
Saeimas vairākums būs nācis pie tās atziņas, ka politiskai aģitācijai ? agronomiskie krediti nav vajadzīgi.
Tie ir vajadzīgi lauksaimniecības pacelšanai, patiesai
agronomiskai palīdzībai un nevis «politiskai agronomijai» dažādu partiju uzdevumos un interesēs.
Sakarā ar šo pašu agroniomiskās palīdzības jautājumu un dažādiem pabalstiem lopbarībai un mākslīgiem mēsliem, jāaizrāda, ka mūsu pagājušā ziema
ir pierādījusi, cjk nepareizi izlieto līdzekļus. Tos
izsniedz nevis tiem, kam tie patiesība visvairāk
vajadzīgi, kas patiesībā visvairāk ir cietuši.pludos un
no neražas, bet rīkojas pēc, tā saucamās, «radu būšanas», ievērojot galvenā kārtā lielākos saimniekus.
Iznā'ki tā, ka mazas zemītes īpašnieks, kuram visa
zeme ir apstrādāta, pie kam visa raža pludos ir gājusi bojā, nav tik daudz cietis, kā lielas zemes īpaštreša daļa
varbūt, gājusi boja
nieks, kam,
no ražas,
bet divas trešdaļas palikušas neir
saimniekiem _arvien
aizskartas.
Lieliem
dabūšana.
Par
palīdzības
priekšroka pabalstu un
rentniekiem um graudniekiem nav ko runāt, ka tie
saņemtu kādu pabalstu vai palīdzībupar zaudējumiem, kas viņiem ir radušies sakara ar plūdiem,
Pagājušā gada novembra mēnesī sociāldemokrātu

sesijas

Saeimai priekšlikumu rentniefrakcija iesniedza
kiem un graudniekiem mākt pretim un likumīga kārtā samazināt rentes un grauda nodevas. _ Valdoša
koalīcija šo priekšlikumu noraidīja, motivēdama ar
to, ka nevarot taču saimniekam likt samaksatpar
to ko cietis rentnieks vai graudnieks. Šeit janakot
palīgā valstij, un rentniekiem un graudniekiem jaizsniedzot aizdevumi. Tas bija novembra un decembra mēnešos, kad valdība deva šādus solījumus.
varēs
Bet noteikumus par aizdevumiem un ka tos
dabūt visu laiku neizdeva. Šādu noteikumu izdošanu mēs piedzīvojam tikai tagad — maija mēnesi.
Tikai pagājušo pirmdienu «Valdības Vēstnesi» izsludināja noteikumus par zemes bankas aizdevumiem plūdos cietušiem rentniekiem un graudniekiem. Šie noteikumi ir tik, jāsaka, «ziķenga»
izstrādāti, ka liela daļa cietušo rentnieku un graudnieku aizdevumu nevarēs dabūt. Noteikumos ir
rentpateikts, ka tiesības uz aizdevumiem ir tādiem
uz
salīguši
ari
kuri
_
niekiem vai graudniekiem,
varēja
viņi
kungi,
ka
tad
gadu.
Sakait,
1929/30
ka dasalīgt ja pagājušā gadā viņi bija tā izputināti,
zirgs.
"
savs
japardou
bija
žam labam no viņiem
tad
zirga,
nav
graudniekam
un
Bet ja rentniekam
viņu
neņem.
neviens saimnieks sava saimniecība
bijusi spiesti saTā tad šie nelaimīgie cilvēki ir jau
visu pārpaaudzis
viņiem
bija
vel
un
kas
vu inventāru
ip-asnieks
dot lai tikai varētu segt vilšu to. ko zemes
«Nu,
prasa Un nu nāk valdoša koalīcija un saka:
tālu
izesi
tik
kas
tev
bija.
mīļais, ja jau tu visu,
tev ari
salīdzis,
tad
neesi
par
Jaunu
putinājis un
dot!» nekādus zemes bankas aizdevumus nevar
tie,
aizdevumus
Tālāk ir pateikts, ka var dabūt
vai nekrusas,
plūdiem,
cietuši
no
kuru sējumi ir
rentnieki i
ražas par 33%. Bet taču ir ari zināms Ka
pa lielā- vērtējis,
un graudnieku zemi neviens nav
negājil
pagasta
valdes
loceklis
kai daļai tur neviens
sak;>
ja
vērtēšanu
šo
tad,
Tā
apskatīties.
iekšā pat
ne- tad
tur
nekas
izdarīt tagad pēc kāda pusgada,
vairakkar
t
koalīcija
iznāks: un te jau ari valdoša
>
pārvērtēt,
tai
jaunu
par
nevajaga
ir pasacījusi, ka
tikai sacelšot veltus putekļus un veltīgus uztrau- ,
kumus. Tā tad dabīgi, ari no šīs puses skatoties
bam
pie
zemes
rentnieki un graudnieki nevarēs tikt
5
lauksaimniek:
katrs
tam
taču
Bez
kas aizdevumiem.
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saprot, ka maksāt 4ļ_7o mm pie tam deldēt aizdevumu 3 gados, rentniekiem un graudniekiem ir ār^
kārtīgi liela nasta, kas viņiem tiek uzlikta. Tāda
rentnieki
un
kārtā ari tas būs viens iemesls, kadeļ
graudnieki nevarēs izmantot zemes bankas aizdevumus.

Viņiem būs tikai nosmērēts kā medus par

lūpām, un nekāds baudījums viņiem neiznāks. Tas
ir viens raksturojums, kā rīkojas valdoša koalīcija
ar bezzemniekiem, ar rentniekiem un graudniekiem.
Un taču būtu jāzin, ka taisni šie rentmeKi un graudnieki ir lauksaimnieka glābēji. . Ja tādu rentnieku
un graudnieku nebūtu, kas nak un apstrādā .zemi,
kuru pats zemes īpašnieks vairs nespēj apstrādāt,
tad šie kundziņi sen jau būtu izputējuši un nevarētu
pastāvēt. Rentnielki un graudnieki ir tie, kas uzlabo viņu zemi un nodzen savus lopus līdz pēdējam,
lai tikai varētu sagādāt renti vai pusgraudu _zemes
, ilgākais, pec trīs
īpašniekam. Bet pēc gada.
gadiem, zemes īpašnieks viņam pateic: tu,nu esi
diezgan strādājis, esi diezgan_ iekopis manu_ zemi,
tagad vari iet tālāk citas mājas; manas mājas ir
pietiekoši labi apkoptas, tagad es varu pats savas

mājas apsaimniekot. Lai rentnieku un graudnieku
nenodrošināto stāvokli, viņiem nodarītās pārestības
u_ ciešanas izbeigtu, mums Saeima ir vairākkārt
nācies uz to aizrādīt un iesniegt attiecīgus likumprojektus, kas mēģinātu rentniekus un graudniekus
aizsargāt pret zemes īpašnieku patvarlbam. Arvien Saeimas vairākums ir bijis _pret to. arvien šis
vairākums ir noraidījis katru tādu likumprojektu.
Un. cik savādi tagad izklausās: kad rentnieku um
graudnieku delegācija bija pagājuša gada decembra
pēdējā dienā pie ministru prezidenta Celmiņa kunga,

tad ari tas atzinis, ka rentnieku un graudnieku stāvoklis jānokārto un ka te vajadzēšot gan kādu likumprojektu izstrādāt. Ja ministru prezidents ta
ir teicis, tad jādomā, ka tas jautājums koalīcija
pārdomāts un koalīcija tam piekritīs. Tapec es
domāju šoreiz iesniegt pie budžeta priekšlikumu
pārejas formulas veida; uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par rentnieku un graudnieku aizsardzību pret zemes īpašiniekiem._ Es gribētu cerēt, ka
tādam priekšlikumam tagad bus vairākums, lai reiz
rentniekus un graudniekus pasargātu no saimnieku
izmantošanas kāres un laj zemes banka varētu
izsniegt ari šiem rentniekiem un graudniekiem kādus aizdevumus. Tagad aizdevumiem rentniekiem
un graudniekiem, vajadzīgs galvinieks un vel ar nekustamu mantu, t. i. kāds zemes īpašnieks, kādu ir
grūti sadabūt, jo vecsaimnieki ne labprāt grib uzņemties galvošanu rentniekiem un graudniekiem^ un
dažas reizes ari nevar, tāpēc ka viņu paš_u mājas
jau pietiekoši apgrūtinātas paradiem._ Tapec mans
izsniegt
otrs priekšlikums būtu. lai valdība rūpētos
prograudniekiem
bez
un
rentniekiem
aizdevumus

mantu.
centēm un bez galviniekiem ar nekustamu
aru jāgalviniekam
tad
šādam
Ja jāmeklē(galvinieks,
ko
Kukulis,
zināms
jānodod
pareizāki
sakot,
samaksā,
Tapec,
šinī gadījumā ari var uzskatīt kā procentes.
būtu
lai nebūtu jāmaksā dubultīgas procentes. šķiet,
priekšlikumu,
manu
pareizi pieņemt
Zemkopības ministrijai jāpiegriež lielāka venba ari jautājumam par nekustamas mantas novertēšami un nekustamas mantas nodokļa uzlikšanu.
Mums janvāra mēnesī nācās par šo jautajumu_ rumāt. Toreiz Alberinga kungs teica, ka projektētais
kadastra likums esot gandrīz vai gatavs un drīz
vien ministru kabinets to iesniegšot. Ja tas varētu
aizkavēties, tad zemkopības ministrija esot stajusies pie pastāvošā likuma kļūdu apskatīšanas un
labošanas. Ja kadastru tik ātri nevarēšot pieņemt,
tad likšot prielkišā Saeimai pieņemt panabojumu pa-
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stāvošā likumā par nodokli no lauku nekustamas
mantas. Tagad pagājuši jau 3 mēneši, bet nekur
nav iesniegts likumprojekts ne par kadastru, ne ari
pārlabojumi pastāvošā likumā par nodokli no lauku
nekustamas mantas. Bez tam, cik var vērot no
zemkopības resora darbības, zemkopības resors ne
labprāt grib novērst tās kļūdas, kādas pielaistas pagājušāgadā, novērtējot lauku nekustamu mantu. Par šīm
kļūdām mēs runājām jau 25. janvāra sēdē. kad Alberinga kungs atbildēja uz mūsu iesniegto jautājumu. Tāpēc es pie tā neapstāšos. Es lieku priekšā
pieņemt pārejas formulu, kas skanētu tā: uzdot valdībai tekošā gadā spert soļus, lai tiktu novērstas
kļūdas, nepareizības un noziedzības, kādas bija pielaistas 1928. gadā. novērtējot lauku mUustamo mantu, nekustamas mantas nodokļu uzlikšanai.
Ja jau var teikt, ka zemkopības resors negādā,
vai ļoti maz gādā par jaunsaimniekiem., sīkzemniekiem, rentniekiem um graudniekiem, tad vēl mazāk
sniedzas vai pavisam nesniedzas viņa gādība uz
laukstrādniekiem. Pagājušā gada 21. decembrī
Saeima pieņēma pārejas formulu, ka jānovērtē ari
tie zaudējumi, kurus cietuši savos stādījumos un
sējumos īrnieki um «d i p u t a t a» strādnieki; bet
mēs neredzam, ka tas būtu darīts. Ari budžetā neatrodam sumas, kas būtu paredzētas atlīdzībai paīsiem sējumiem un stādījumiem, kas cietuši no krusas, neražas, vai plūdiem. Tāpat ari budžeta komisijā bija iesniegts priekšlikums, ka jārūpējas par
valsts muižu strādnieku algas paaugstināšanu, jo
ari viņu sējumi un stādījumi ir cļetuši no krusas, neražas vai plūdiem. Ari šo priekšlikumu noraidīja..
Man šķiet, ka Saeimai par to tomēr būs jāpadomā
un šīs nolaidības, kādas zemkopības resors pielaidis
sastādot budžetu, tāpat ari Saeimas budžeta komisija, tagad jāizlabo. Tāpēc man tagad būtu priekšlikums — paredzēt zemkopības ministrijas budžeta
vienu sumu kā atlīdzību īrniekiem «_ «diputata»
strādniekiem par viņu zaudējumiem, kas cēlušies no
neražas un klimatiskiem apstākļiem pagājušā gadā
viņu sējumos un stādījumos. Šīsuma varētubut apmēram 1.000.000latu. Minētosumu varētu .ņemt no kara
ministrijas ārkārtējā budžeta, no bruņošanās kreditiem, kas patiešām mums ir pietiekoši lieli paredzēti.
Nebūtu nekāds zaudējums, ja šo bruņošanos patlaban apturētu un minēto sumu izsniegtu īrniekiem
un «diputata» strādniekiem, kas cietuši pludos un no
neražas. Bruņošanās var pagaidīt, to veiks ari citu
gadu, ja tā vispār ir vajadzīga.
Attiecībā uz v a 1 s ts muižu strādnieku
algām man būtu priekšlikums paredzēt zināmu
sumu šo strādnieku algu paaugstināšanai. To varētu paredzēt kā pagājuša gada zaudējumu atlīdzību,
tāpat varētu ņemt no kara ministrijas ārkārtējo izdevumu budžeta un ievest zemkopības ministrijas budžetā Nr. 315, § 51. jaunu 4. punktu — valsts apsaimniekotu muižu strādniekiem
algas paaugstināšanai — 100.000 latu. Tā ir
suma, kas bija noskaidrota ari budžeta komisijā, ka tā varētu būt 'atlīdzība par pagājušā gadā
ciestiem zaudējumiem un tanī pašā laikā būtu ari
algas paaugstinājums. Man jau vairākkārtīgi ir nācies aizrādīt, ka valsts muižu strādnieki, tiešie darba darītāji, ir «nostādīti pavisam savādā stāvoklī. Visi
šomuižu ierēdņi saņem ģimenes piemaksas um 13. mēneša algu. Tā tad tiem ir algas paaugstinājums, bet
valsts apsaimniekoto muižu strādniekiem tāda paaugstinājuma nav, un viņu algas paliek tādas pat kā
bijušas. Tāpēc ari būtu pareizi un taisnīgi, ja Saeima, paaugstinot algas valsts darbiniekiem, ievērotu
ari valsts muižu strādniekus, pieliekot viņiem algas.
Rēķinot, ka valsts muižās strādā ap 500 strādnieku,
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es domāju ar 100.000 latu pietiktu šīs vajadzības ap-

mierināšanai.

Vēl jāaizrāda, ka budžetā — tas gan ir ārkārtējos izdevumos — paredzēti 400.000 latu nekultivēto
zemju jaunsaimniekiem kā pabalsti ēku. celšanai.
Jāsaka, ka šos pabalstus jau gadu no gada uzņem
budžetā; bet tā kā ar atvēlētām sumām katru gadu
var apmierināt tikai daļu no nekultivēto zemju jaunsaimniekiem, pabalstu nedabūjušos saceļas zināms
nemiers. Ja pagastā viena daļa jaunsaimnieku uz nekultivētām zemēm tādu pabalstu dabū uti otra daļa
nedabū, tad tas rada nemieru un pārmetumus viņu
starpā, kā ari zināmu nesaprašanu par valdības politiku. Tā 1926./27. gadā šāduspabalstus dabūjuši 1000
jaunsaimnieku, 1927./28. gadā — ari 1000 jaunsaimnieku, 1928./29. gadā — 1334 jaunsaimnieki; tā tad
kopā par šiem 3 gadiem pabalstus ir saņēmuši 3334.
Ja pavisam jaunsaimnieku skaits uz nekultivētām
zemēm tiek rēķināts uz kādiem 6000, tad vēl kādi
2600 ir tādu, kas nav saņēmuši nekādu pabalstu, kas
nav saņēmuši šos 300 latus uz saimniecību. Man
liekas, ka būtu pienācis reiz laiks apitiierināt ari šos
atlikušos jaunsaimniekus. Ja pieņemsim, ka daļa
no šī skaita būtu tādi, kuru zeme pa daļai jau bija
kultivēta.ļtomēir kādus 2000 varētu rēķināt tādus, kuriem pabalsts vēl pienāktos. Tāpēc man būtu priekšlikums ārkārtējo izdevumu budžetā palielināt sumu
pabalstiem nekultivēto zemju jaunsaimniekiem par
200.000 latu, lai valsts izsniegtu šos pabalstus apaļiem 2000 nekultivēto zemju jaunsaimniekiem un
tiem, kas iziet viensētās no sādžām um nekultivētām

zemēm.

n Vēl ir viena lieta, kurai zemkopības resors ir
piegriezis mazu vērību. Tas jautājums par neapstrādātām zemēm.
Man gribētos atsaukties
uz Celmiņa kunga vārdiem, kurus viņš teica pagājušā gada 14. martā Saeimā, runājot par zemkopības ministrijas budžetu: «Nabaga Latvija atļauj
sev to prieku iepirkt par zelta valūtu labību, tā pasliktinot /savu tirdzniecības bilancLun. ar maizes
importu gandrīz anulē savu daudzināto sviesta eksportu.» Labi,ika ari viens no zemnieku saviedībasļir
nācis pie tās atziņas, ka tas ir ļoti nepareizi, ka maize jāieved no ārzemēm. Tāpēc vajadzētu gādāt un
piespiest, lai tās lielās zemes platības, rās kara atmatas, kas stāv neapsaimniekotas, tiktu apstrādātas, lai maize nebūtu jāieved no ārzemēm. Beit šinī
ziņā nav itin nekādi soļi redzami, nav redzams, ka
zemkopības ministrija būtu kaut ko papūlējusies tanī
ziņā darīt. Jāsaka gan, ka šogad nav iespējams visiem lauksaimniekiem dabūt sēklu, lai varētu _ apsēt savu zemi. Sēkla ir ārkārtīgi dārga, un tāpēc
būtu grūti prasīt, lai lauksaimnieki apstrādātu visu
savu zemi. Bet iepriekšējos gados gan varēja piespiest zemi apstrādāt. Pat «Brīvā Zeme» ir spiesta
atklāt savādu parādību, ka dažs labs lauksaimnieks
pat nevīžo rudenī nopļaut iesēto labību. Un. droši
vien ari tādi kungi būs uzdevuši, ka viņi ir briesmīgi
cietuši. «Brīvās Zemes» 6. maija numurā kāds Lucs
no Jaungulbenes ziņo par līgotāju, kurš esot iesējis
miežus, bet atstājis šo.savu lauku nenopļautu. Kāds
jaunsaimnieks apsolījis viņam maksāt, lai atļauj tikai nopļaut iesētos miežus, kaut vailopu izbarošanai, bet tirgotājs atteicis, ka nauda bušoi tik niecīga,
ka neesot pat vērts ar to krāmēties. Ta lauks palicis
nenopļauts un,sniegam nokūstot, rēgojies ceļmala, it
kā apsūdzēdams savu saimnieku par nelietīgu saimniekošanu. Tādi gadījumi, kur lauki paliek 'nenopļauti,
kartupeļi nenorakti, pie mums atkārtojas ne tikai
pagājušā sliktā rudenī, bet gandrīz katru rudeni.
Tas liecina, ka mums ir daudz zemes īpašnieku, kam
lauksaimniecība vairs nav sirds lieta, bet kas gan
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lomā, ka ja lauki paliks nenopļauti, Kauc ari viņu
jāšu nevīžības dēļ, tad viņi varēs uzdoc zaudējumus
m saņemt valsts pabalstus. Gan jau zemkopības
resors un Saeimas vairākums viņiem nāks pretim
in viņi ari par šo savu nolaidību dabūs attiecīgu valsts
pabalstu, aizdevumus, vai piemaksas i lopbarībai,!
mākslīgiem mēsliem. Zemkopības resora vadītajam-jāpiegriež ļoti liela vērība, lai lauksaimniekus
pieradinātu kārtīgam lauksaimniecības darbam, lai
viņi nespekulētu tikai uz valsts pabalstiem.
Tālāk man jāsaka pāris vārdu par mūsu mežu
saimniecību. Mums nupat ir izplatīts kāds docenta
Teikmaņa raksts, kur šis kungs sūdzas, ka mušu
mežus ārkārtīgi izpostot, mežsaimniecībai draudot
bankrots u. t. t. Tāpēc jāpārtraucot būvkoku izsniegšana jaunsaimniekiem par pazeminātu takses
cenu un reiz par visām reizēm jādarot gals mežu
zemju ieskaitīšanai vailsts zemes fonda. Jāsaka, ka
šāds docenta Teikmaņa iesniegums Saeimai nav_ nekas jauns. Tādu pašu iesniegumu mes dzirdējām
jau 1921./22. gadā. Ari tad mes dzirdējām tā paša
docenta biedinājumu, brdinajumu. Ja nemaldos,
1923. gadā Meierovica kunga valdība izstrādāja attiecīgu priekšlikumu — pārtraukt būvkoku izsniegšanu jaunsaimniekiem par pazeminātu _cemu un piegriezt visu vērību ugunsdrošu ēku būvei. Toreiz
Saeimas vairākums nepiekrita šim projektam un noraidīja ari docenta Teikmaņa biedinājumu un brīdinājumu, paliekot pie agrākiem Satversmes Sapulces
un Saeimas uzskatiem, ka nevar _ traucēt jaunsaimnieku apbūvēšanos, bet ka tā ir jāveicina un līdz ar
to jāgādā par būvkoku izsniegšanu jaunsaimniekiem
par pazeminātu cenu. Un man gribētos teikt, ka ari
šogad docenta Teikmaņa priekšlikumam var but tie
paši panākumi, ka viņš nevarēs pārliecināt augsto
namu pārtraukt jaunsaimniecību attīstības vaicinašanu, un ka būvkokus vajadzēs izsniegt tāpat ka
līdz šim. Bet nu ir vēl cita lieta — par mežu zemes
ieskaitīšanu fondā. Te ir bieži sastopama parādība,
ka daži mežziņi nerēķinās ar augstāko instanču lēmumiem. Piemēram, ja ir bijis kāds lēmums, ka
pilnīgi nederīgs meža gabals, kur mežs ir nocirsts
un kur nav ari izdevīgi mežu izaudzināt, jāieskaita
sadalāmo zemju fondā., tad mežzinis, izradās, ir jau
apsējis šo meža gabalu ar jaunu mežu un tad_ nu to
vairs nekādi nevar ieskaitīt fonda, jo tad būtu jāzaudē tas darbaspēks un kapitāls, kas tur ieguldīts,
lai varētu šo mežu apsei Tā tad šo meža gabalu
vairs nevar ieskaitīt sadalāmo zemju fonda. Te būtu jāvēlas, lai zemkopības resors pārbaudītu visas
mežu platības, kādas Latvijā ir, un tos meža gabaliņus, kādi dažās vietas ir atrodami, kur neatmaksājas pat mežsargu turēt, lai to meža gabaliņu tur uzturētu kā retu dārgumu un greznumu, bet lai tur
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zemes gabalu, lai to apstrādātu, ir jāgada, lai šos
mežsaimniecībai nederīgos meža zemes gabalus ieskaitītu sadalāmo zemju fondā.
Ir vēl viens jautājums pie tās pašas mežu saimniecības, un tas ir sekojošais. — Likums par laukstrādnieku dzīvokļiem dod iespēju zemes īpašniekiem saņemt par 1Itakses _ kokus _ laukstrādnieku
dzīvokļu būvēm. . Te nu izrādās vairākos gadījumos,
ka lauksaimnieki ir saņēmuši būvkokusparl /takses, tikai neizlieto tam uzdevumam, kādam tie izsniegti, bet gan pārdod tos tālāk tirgotajiem. Te
resoram būtu stingri jāskatās, lai patiešam būvkoki
tiktu izlietoti tādām vajadzībām, kādām tie domāti,
jo laukstrādnieku dzīvokļi patiešam nav tik labi,
lai tādiem gadījumiem atvēlētos kokus izlietotu citām būvēm, vai tirgotos ar (tiem Dzīvokļu būve
laukstrādnieku vajadzībām ir taisni nepieciešama,
lai laukstrādniekus varētu saistīt_ uz laukiem, lai nevajadzētu viņiem iet uz pilsētām, kur atrodami
labāki dzīvokļi.
Zemkopības ministrijas budžetā ir vēl viens postenis, un proti — suma laukstrādnieku dzīvokļu

izbūvei valsts saimniecībās_ kulturelos centros, kur
dažas ēkas citām vajadzībām neder umjmav vajadzīgas. Tās vajadzētu pārbūvēt_ saskaņa ar likumu
par dzīvokļiem. Pagājušā gadā šinī postenī bija
50.000 latu, bet šinī gadā paredzēti tikai 20.000. Pie
budžeta apspriešanas bija jautājums zemkopības resora pārstāvim, kāpēc tik maz paredzēts, vai nav

iespējams izlietot 50.000. _ Uz to resora pārstāvis
teica, ka varot gan izbūvēt 50.000,_ bet — kojai darot, ka tāda suma uzņemta budžeta. Laukstrādnieku
dzīvokļu jautājums uz laukiem ir ļoti ass, un tapec
ari šogad būtu paredzami lielāki līdzekli dzīvokļu
izbūvei valsts saimniecībās uni kulturelo centru
saimniecībās nevajadzīgo ēku pārbūvēm dzīvokļos.
Mans priekšlikums būtu, atvēlēt vel 30.000 latu papildām, lai iznāk tā pati pagājuša gada suma —
50.000 latu laukstrādnieku dzīvokļu būvei. Šo iztrūkstošo sumu — 30.000 latu. mes varētu mierīgi
ņemlt «no kara ministrijas ārkārtējiem izdevumiem
— bruņošanās kreditiem. Patiešam: ja laukstrādnieki būs vairāk apmierināti, Ja laukstrādniekiem
nebūs Latvijā par ko sūdzēties, tad viņi bus drošākie Latvijas aizstāvji. Tapec ir ne tikdaudz svarīga pati bruņošanas, bet gan vairāk tas dzīvais
spēks, kas būs gatavs par Latviju cīnīties un, ja
vajadzīgs, ari mirt. Vispjrma kārta jāapmierina
liauksftrādnieki, lai viņiem patiktu Latvija dzīvot,
lai viņi nepārmestu Latvijas valstij. Tad ari citas
lietas tiks piemirstas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. — Ludzu
frakciju pārstāvjus sapulcēties uz frakciju padomes
mežu nolikvidētu un zemi ieskaitītu sadalāmo zemju
sēdi. —
fondā. Jo kamēr pie mums rupmieeība_ nav tik atNākoša sēde būs šodien pīkst. 5 pēc pusdienas.
tīstījusies, ka tur varētu nodarbināt lielāku vairumu,
Sēde slēgta.
un kamēr mums ir daudz tādu, kas grib dabūt savu
(Slēgta pīkst. 1.25 diena.)

Latvijas

687

Republikas

III

111 sesijas

Saeimas

21.

sēde

10.

maijā

1929.

gadā

Ar vārdu sakot — nolikt pašās beigās.

688

Vārdu

pie šī priekšlikuma neviens nevēlas? Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Alberinga u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
III sesijas 21. sēde 1929. gada 10. maija.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
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Deputāta L. Ausēja u. c. iesniegtais likumprojekts par
1929. gada aizņēmumu ar prēmijām (nodod komisijām':
706
707

Deputāta R. Bīlmaņa u. c. iesniegtais likumprojekts —
pārgrozījumi ievedmuitas tarifā (nodod komisijām):

8.

R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
Likumprojekta nodošana komisijām

9.

Deputāta

A. Rancana

u. c. iesniegtais

priekšlikums —

atļaut Rīgā atvērt hipodromu ar totalizatoru (atliek uz
nākošo sēdi)
Komisijas vēlēšanas

11.

Pārgrozījumi likumā par darba laiku (pieņem

steidzamī-

'. ' 709

N. Kalniņš, referents

13.

Likums par administrativā kārtā uzlikto naudas sodu pārvēršanu arestā (pieņem steidzamības kārtībā) :

N. Kalniņš, referents

14.

711

N. Kalniņš, referents
712, 713
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums:

V. Rubulis, referents
714, 723, 725—729
J. Višņa (sociāldemokrāts)
723
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
729
15. Likums par eksportējamo zivju un to pārstrādājumu kontroli (pieņem steidzamības kārtībā) :
H. Dzelzītis, referents
730
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . . 730
16. Nākošā sēde
732

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības
apspriešana.
Pie dienas kārtības deputāti A. Alberings, A.
Bļodnieks u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Saeimas dienas kārtības

dienas kārtības punkta».

2. puntu

skatīt

cauiri

pēc

kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta Ernesta
Mieža saukšanai pie tiesas atbildības, apvainota
uz sodu likumu 129. panta pirmās daļas 6. punkta
un 154. panta otrās daļas pamata. Prezidijs liek
priekša nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav? Tā nodota
Deputāti J. Višņa, M. Rozentāls u. c. iesnieguši

likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam
§ 1.

bas kārtībā):
Pārgrozījums likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (pieņem steidzamības kārtībā):

tātu lietu Izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?
Lieta nodota minētai komisijai. — Tālāk ministru

709
709

12.

Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta A. Bļodnieka saukšanai pie tiesas atbildības, apvainota uz sodu likumu 533. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas depu-

minētai komisijai.

708
709

10.

ņemts.
Deputāts A. Kviesis u. c. liek priekšā

atsvabināt juridisko komisiju no likuma par pensļjām bij.
Krievijas pensionāriem izskatīšanas.

mācekļu likums (nodod komisijām):
J. Višņa (sociāldemokrāts)
A. Briedis (zemnieku savienība)

L. Ausējs (nacionālais bloks)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija) ....
7.

Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Alberinga u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 40 balsis, pret — 28 balsis, atturējies 1. Priekšlikums pieņemts. Vairāk nekādu iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība ar pieņemto
pārgrozījumu apstiprināta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Deputāts J. Rancans liek priekšā juridiskā komisija deputāta A. Dzeņa vietā ievēlēt deputātu A.
Pastoru. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tālāk
deputāts J. Rancans liek priekšā lauksaimniecības komisijā deputāta A. Pastora vietā ievēlēt deputātu A. Jukšinski. Iebildumu nav? Tas pie-

13.

celt

priekšā Saeimai sekojošu mūsu
Arodu inā:;eMu likums.

likumprojekta:

šis likums attiecas uz visiem valsts, pašvaldības un

privātiem rūpniecības, amatniecības un tirdzniecības uzņēmu-,
miem to pašvaldību robežas, pie kurām nodibinātas vietējas
mācekļu lietu komisijas.
§ 2. Vietējās mācekļu lietu komisijas ievēl pilsētu un miestu domes resp. pagastu padomes vismaz uz vienu kalendāra
gadu. Komisija ievēlami priekšsēdētājs un 4 locekļi, no tiem
divi no da.rba ņemeju un divi no darba devēju arodorganizāciju ieteiktiem kandidātiem. Darba , ņēmēju kandidātus ieteic
Latvijas arodbiedrību centralbirojs.
Kā priekšsēdētājam, tā
katram komisijas loceklim ievēlams ari vietnieks. Vietās, kur
arodorganizācijas nepastāv, komisijas locekļu kandidātus var
iesniegt ar 10 pa _rakstiem _pa_švaldības robežās dzīvojošie attiecīgie darba devēji un ņemeji, bet ja kandidāti nav iesniegti,
dome jresp. padome_ pate izrauga tādus. Komisijā nevar ievelēt personas, kuram nav vēlēšanu tiesības attiecīgās paš-

valdību velēšanas.

Katram komisijas loceklim_ pēc sava ieskata tiesība apspriežamos jautājumos pieaicināt komisijas sēdēs divus lietpratējus, neatkarīgi no viņu dzīves vietas bez lemjošām balsstiesībām.
Vietējo mācekļu lietu komisiju izdevumus sedz attiecīgas

pašvaldības iestādes.
§ 3. _ Vietējo mācekļu lietu -komisijas uzdevums ir:
a) rūpēties par šī likuma pareizu izvešanu un izpildīšanu
dzīve;
b) pārbaudīt mācības gaitu;
c) izšķirt mācekļu un darba devēju konfliktus.
§ 4. Pie tautas labklājības ministrijas pastāv galvenā
mācekļu lietu komisija sekojoša sastāvā: viens tautas labklājības ministrijas iecelts priekšsēdētājs, 3 darba ņēmēju pārstāvji, kurus ieteic Latvijas arodbiedrību centralbirojs, un pa
vienam priekšstavim no izglītības ministrijas un jaunatnes
pētīšanas institūta.
Ka priekšsēdētājam, tā komisijas locekļiem paredzami vietnieki.
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tiesība pēc vajadzības pieaici-

nāt sēdēs divus lietpratējus katrā apspriežamā jautājumā, bez
lemjošas balsstiesības.
Galvenās mācekļu lietu komisijas
devumi paredzēti tautas labklājības ministrijas budžetā.

§ 5.

iz-

Galvenās mācekļu lietu komisijas uzdevums ir:

a) apstiprināt mācekļu algas normas, b) regulēt mācekļu
skaitu dažādos arodos, c) izstrādāt un izdot mācekļu pārbaudīšanas
programas
un
arodu apmācības
noteikumus ,
d) caurskatīt, apstiprināt un atcelt vietējo mācekļu lietu komisiju lēmumus,
e) izdot rīkojumus, zīmējoties uz arodmāce-

kļiemšī likuma robežās.
stājas

mā

§ 6. Aroda māceklis šī likuma robežās ir katrs, kas iepie amatnieka, tirgotāja vai! kāda rūpniecības uzņēmu-

amata praktiskā apmācībā, noslēdz rakstisku

līgumu ar

darba devēiju, kuru reģistrē vietējā mācekļu lietu komisijā.
Piezīme.
Līgums starp mācekli un darba devēju jāizpilda
pēc sevišķa, no mācekļu lietu komisijas izstrādāta parauga.
§ 7. Mācekļus drīkst pieņemt tikai tādi amatnieki vai
uzņēmēji, kuri paši vai viņu darbinieki var pierādīt vietējai
mācekļu lietu komisijai vajadzīgās aroda zināšanas, un kuru uzņēmumi tā nostādīti, ka viņi spēj mācekļus izglītot.
Piezīme. Mācekļus nedrīkst uzņemt vai uzņemtos ilgāk paturēt tie amatnieki un uzņēmēji, kuri ir tikuši sodīti par

kriminālnoziegumiem vai pārkāpumiem pret tikumību.
§ 8. Mācekļu skaita noteikšana.
Ja atsevišķos ai:odos nav noteikumu

attiecību pret attiecīgā aroda kvalificēto

par mācekļu skaita

darbinieku skaitu uz-

ņēmumā, tad šo attiecību nosaka ar sevišķu rīkojumu tautas
lietu
komisijas
labklājības
ministris uz galvenās mācekļu
priekšlikumu. Šie noteikumi var tikt attiecināti uz visu valsti,
vai ari tik uz atsevišķiem apgabaliem.
§ 9. Mācības laiks.
Mācības laiks nedrīkst būt ilgāks par 4 _gadiem, un nosakāms atkarībā no apmācāmā aroda īpatnībām un mācekļu
vecuma. Atsevišķiem arodiem mācības laika ļlgumu nosaka
galvenā mācekļu lietu komisija pie tautas labklājības _ministrijas. Mācības laika ilgums ievedams ari rakstiskā mācības līgumā.
Ja māceklis vienu daļu no sava macības _ laika _ir nostrādājis pie viena darba devēja un pec tam mācību pārtraucis ne ilgāk par vienu gadu, tad, uzsakot ta paša aroda mācības turpināšanu pie cita darba deveja iepriekšējais mācības
^^
laiks jāierēķina vispārējā noteiktajā mācības
laika.
Piezīme. Pirmajās 4 nedēļās uz vienas puses pieprasījumu
apmācību var pārtraukt, ja mācības līguma nav paredzēts ilgāks izmēģināšanas laiks.
Izmēģināšanas laiks _ nedrīkst pārsniegt 3 mēnešus un
ieskaitāms mācības laikā.
§ 10. Ja māceklis, mācības laikam izbeidzoties, nav izturējis noteiktos sava aroda pārbaudījumus, tad vietēja mācekļu lietu komisija mācības laiku' var pagarināt, bet ne ilgāk
par vienu gadu.
§ 11. Dairba laiks.
Uz arodmācekļiem attiecināmi visi likumīgie noteikumi
par darba laiku, darba aizsardzību un apdrošināšanu.
mādarbi
Papildinājums:
Svētdienas un virsstundu
cekļiem noliegti.

§ 12. Ja darba devējs dod māceklim ari uzturu, tad_ p_a
atvaļinājuma laiku uz priekšu izmaksājama alga pilna apmēra,
ieskaitot ari uztura naudu.
Ja māceklis nesaņem atalgojumu, tad tomēr darba

§ 13.
devējam tas jāapdrošina uz sava rēķina pret slimībām un nelaimes gadījumiem, izdarot iemaksas no tautasjabklajības ministrijas noteiktas vienkārša strādnieka vidējas darba algas

apmēriem.
§ 14.

Atalgojums.
lielumu
nosaka vietējās mācekļu
Mācekļu atalgojuma
lietu komisijas, saziņā ar darba devējai un ņemeju organizācijām. Mācekļu atalgojuma lielums nosakāms vēlākais 6 mēnešu
laikā pēc vietējās mācekļu lietu komisijas iecelšanas. AtalgoMācekļu
juma normu pārbauda un noteic _ vienu reizi gada.
atalgojuma normas var but zemākas par obligatoriskam normām.
§ 15. Mācekļu pienākumi.
a) Mācekļu pienākums ir but paklausīgam, _ uzticīgam,
pieklājīgam un darbā pildīt aroda apmācītajā noradīdījumus.
b) Ja māceklis nav beidzis arodskolu, viņa pienākums ir
kārtīgi to apmeklēt un sekmīgi mācīties.
Piezīme. Skolas neapmeklēšanu var pielaist vienīgi ar vietējās mācekļu lietu komisijas atļauju.
§ 16. Darba devēja pienākumi.
a) Darba devējam jārūpējas par sava mācekļa aroda
apmācību. Viņš nedrīkst šai laika atraut mācekli no
mācīšanas, izlietojot to dažādiem _ pakalpojumiem.
b) Ja māceklis dzīvo pie darba devēja, tad pēdējam ja' ieaudzina māceklī darba griba un centība.
c) Darba devējs nedrīkst to fiziski vai morāliski aizskart,
nepieļaujot to darīt ari viņa dairba biedriem un majniekiem.

sesijas

21. . s ē d e

10.

maija

1929.

gada
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darba devējam jārūpējas par to, lai māceklim
doti tādi dairbi . kā piemēram smagu nastu
transportēšana, kas nebūtu piemēroti mācekļa fiziskajiem spēkiem.
e) Darba devējam vai viņa vietniekam jādod iespēja apmeklēt skolu un sagatavot skolas mācības tiem mācekļiem, kuri vēl nebūtu beiguši amatnieku jeb līdzīgu

d) Tāpat

netiktu

skolu.

Tāpat

jāraugās, lai

māceklis

izpilda

skolas

prasības un vajadzības gadījumos atsvabinot viņu no
darba skolas apmeklēšanas.
f) Mazgadēja mācekļa saslimšanas, aizbēgšanas vai citos
svarīgos gadījumos, darba devējam nekavējoši par

to jāziņo viņa vecākiem, aizbildņiem vai citiem piederīgiem, tāpat ari
attiecīgai skolai.

vietējai mācekļu lietu

Darba devējam par kattru

komisijai

un

jauna mācekļa pieņem-

šanu, atlaišanu kā ari mācības nobeigšanu 14 dienu
laikā jāziņo vietējai mācekļu lietu komisijai.
g) Darba devējam nav tiesība noliegt iestāties māceklim
arodorganizācijā.
§ 17. Mācības pārtraukšana.
Ar vietējās mācekļu lietu komisijas piekrišanu apmācību
var pārtraukt pirms nolīgtā laika notecēšanas sekojošos gadījumos:
1) No darba devēja puses:
a) ja neapšaubāmi noskaidrojas, ka māceklis izvelētam
arodam ir nepiemērots;
b) ja māceklis slimo ilgāk par 3 mēnešiem;
c) ja māceklis slimo ar ilgstošu viegla veida slimību, kura
stipri traucē attiecīgā' aroda izpildīšanu;

d) ja māceklis sodīts par kriminālnoziegumiem ar cietumu;
e) ja māceklis, neskatoties uz atkārtotiem brīdinājumiem,
neizpilda un pārkāpj savus pienākumus (§ 15.).
2) No mācekļa puses:
a) ja attiecīgie darba apstākļi apdraud mācekļa veselības

stāvokli;
b) ja darba devējs nepilda un pārkāpj savus pienākumus
(§ 16.);
d) ja darba devējs savu uzņēmumu likvidē vai pārceļ
uz citu pilsētu, miestu vai pagastu.
Piezīme. Šādā gadījumā darba devējam par to jāpaziņo māceklim 2 mēnešus iepriekš.
§ 18. Uzteikšana.
Māceklis var pārtraukt apmācību, ja viņš caur saviem
likumīgiem aizbildņiem 14 dienas iepriekš ir uzteicis mācības
līgumu sekojošu pierādītu iemeslu deļ:
a) māceklis maina arodu, vai parie _t jnacīties ta paša
aroda citā nozarē, kura stiprā mērā atšķiras no iepriekšējās;
b) mācekļa vecāki nokļūst tadosj apstākļos, ka tiem .
nepieciešams mācekļa darba spēks viņu pašu amata,
uzņēmumā vai saimniecībā.
Piezīme 1. Ja māceklis ir sava aroda biedrības biedrs, tad
pēdējai ir tiesība uzteikt līgumu tādos gadījienos, kad
mācekļa aizbildņiem viņu pienākumu izpildīšanu kavē
dzīves vieta vai darba apstākļi.
Piezīme 2. Uzteikšanas iemesli jāieraksta mācekļa darba grā-

matā.
§ 19. Līguma izbeigšanas.
Līgums izbeidzas ne tik vien ar uzņēmuma likvidēšanos
vai mācekļa nāvi, bet ari ar darba devēja nāvi vai_ viņa atkāpšanos no amata, kā ari mācekļa vai darba_ devēja pieradītas darba spēju zaudēšanas gadījuma un katra laika uz savstarpējas vienošanās pamata.
§ 20. Apliecība.
Mācības laikam izbeidzoties, darba devēja pienākums irļzdot māceklim apliecību, kurā _ ir atsau:ksme _ par viņa sekmēm
mācības laikā, kā airi apliecinājums par iegūto aroda izglītību.
Arodos, kuros pastāv mācekļu pārbaude, bez augša minētās apliecības, pēc attiecīga pārbaudījuma izsniedzama se-

višķa amata apliecība.
Augšā minētais mācekļa apliecības saturs pilnā mērā _ ie-

vedams mācekļu darba grāmatā un apstiprināms no vietējas
policijas bez atlīdzības un zīmognodokļa piedzīšanas.
§ 21. Arodmācekļu likumu noteikumus uz līguma pamata
nevar ne izslēgt ne ierobežot.
§ 22. Mācekļu pieņemšanas tiesības pavisam vai uz zināmu laiku vietējā mācekļu lietu komisija vair atņemt tiem
darba devējiem:
a) kuri vairākkārt pārkāpuši darba aizsardzības un apdrošināšanas noteikumus;
pārkāpuši ši arodmācekļu
likuma
b) kuri vairākkārt
§§ 11,12., 13.;
c) kuru mācekļi pie pārbaudes izradās par vaii sagatavotiem, ja pie tā ir vainīgs darba devējs.
Piezime. Mācekļu pieņemšanas tiesības var _ atņemt airi uz
darba inspektora vai attiecīgas darba ņemeju vai darba
devēju oirgnizacijas priekšlikuma, ja darba devējs pārkāpj
šo aroda mācekļu likumu.
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§ 23. Darba devējiem, kuri pārkāpj noteikumus par mācekļu pieņemšanu un apmācīšanu, var uzlikt naudas sodu ne
augstāku par trīs simti latiem. Sodu piespriež uz vietējas mācekļu komisijas ierosinājumu galvena mācekļu lietu komisija,
Pie galkuras lēmumu apstiprina tautas labklājības ministrija.
soda naudām
dibināms
no
komisijas
lietu
venās mācekļu
_
fonds, kura līdzekli izlietojami trūcīgo arodmācekļu pabalstīšanai un tālākai izglītošanai.
Papildinājums pie § 19.: Par arodmācības
dīšanu arodmāceklis var no darba devēja prasīt
līdzību.
J. Višņa, M. Rozentāls, K.
A. Veckalns, P. Zeibolts, F.
A. Rudevics.»

Priekšsēdētājs
P. Kalniņš:
likumprojekta deputātam Višņam.
J. Višņa '(sociāldemokrāts):

līguma nepilzaudējumu atDēķens,
Cielens,

Vārds

pie

šī

sesijas

21.

sēde

10.

maijā

1929.
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Ir viena daļa uzņēmēju, kuri iet vel talak. Ir
daži uzņēmumi, kuros arodu mācekļus izmanto ka
spekulācijas objektus. _ Daži darba devēji pieņem
mācekļus ar piemaksām, un strādnieki, tēvs vai
māte, kas grib savu dēļu apmācītkada aroda, piemēram, par frizieri, par šo apmācību spiesti piemaksāt uzņēmējam. Šī piemaksa ir atkarīga no
vecāku turības, cik vecāki spēj maksāt, un piemaksas lielums sasniedz vairākus desmitus latu menesh
To pašu mācekli, pār kura apmācīšanu vecāki
maksā, darba devējs ļoti veikli izmanto. Ne reti
vien šāds māceklis strādā un pelna, izpildīdams
pilnīgi strādnieka pienākumus. Viņš _ ienes labu
peļņu darba devējam, kurš par šo mācekli saņem
vēl klāt piemaksu no vecākiem. Daudzos gadījumos neapšaubāmi pierādīts, ka darba devējs nemaz
necenšas šādus apmācībā, pieņemtus darba jau^
niešus apmācīt arodā, bet gan nodarbina pie dažādiem blakus darbiem, kam nav it nekāda sakara
ar apmācamo arodu, bet kas paildzina_ mācekļa apmācīšanas laiku uz gadu un pat iļgak. Visi šie
apstākļi rāda, ka arodu mācekļu jautājums tada _ stāvoklī, kādā tas tagad ir, nevar ilgāk turpināties.
(G. Reinharda starpsauciens.) Redzēsim tikai, ka
Jūs šo labi izstrādāto projektu atbalstīsat. Vārdos, Reinharda kungs, Jūs daudzkārt esat ļoti labs,
bet tikai, diemžēl, Jūsu darbi ir ļoti slikti.

Godātie tautas
Viens no nenokārtotiem jautājumiem pie
mums ir aroda mācekļu jautājums. Latvija ir ap
2000 arodu mācekļu, no kuriem puse ir nodarbināti
Rīgā. Šie jaunie strādnieki pašreiz atrodas tādos
apstākļos, ka viņiem nav nekāda likuma, kas normētu mācekļu tiesisko stāvokli darba vietas, kas
noteiktu aroda mācekļiem zināmu darba aizsardzību. Vienīgais likums, kas zīmējas ari uz aroda
mācekļiem, ir likums, kurš viņiem nosaka īsāku
darba laiku nekā pieaugušiem ! strādniekiem —
tas ir vienīgais likums, kurš daudz maz regulē darba
laiku aroda mācekļiem. Kas zīmējas uz pārējiem
apstākļiem, uz aroda mācekļu pietiekošu apmācību,
Vēl ir viena parādība, kas nekavējoties būtu
izbeidzama. Tā ir zināma morāliska kropļošana,
uz kontroli, vai aroda mācekļi tiek apmācīti un kas
attiecas uz aroda mācekļu tiesiska stāvokļa noko izdara darba devējs ar mācekļiem. Sevišķi tas
drošināšanu, tad šāda likuma nav, un nav ari nekāzīmējas uz tiem jauniem strādniekiem, kuri_ ir bajauna
pārraudzības
par
to,
kādos
apstākļos
riņi un nāk laukā no kaut kādām patversmēm, vai
das
strādnieku paaudze sagatavojas arodam un kādos kuriem nav vecāku, bet kuri ir auguši un dzīvojuši
pie aizbildņiem un, sasnieguši 14—16 gadu vecumu,
apstākļos viņai jāstrādā.
MēsI strādnieki arodbiedrībās esam savākuši meklē pastāvīgu nodarbošanos un cenšas iemācīstatistiku, un tā aptver apmēram % no visiem arodu ties kādu arodu. Šiem jauniem strādniekiem nav
cilvēku, kas varētu pārraudzīt, kā darba devējs apmācekļiem. Šī statistika rāda, ka aroda māceklis strāietas ar viņiem. Tagad, bez šaubām, ir tas trūlaiku, ka
dā
gandrīz
tikpat garu darba
kums,
ka ne pašvaldības, ne valsts neuztur nekādu
gadīstrādnieki,
un
daudzos
pieaugušie
kontroli, nekādu pārraudzību par šiem mācekļiem.
jumos
aroda
darba
laiks
sniemācekļa
No pirmās dienas viņi_ ir pilnīgi padoti darba dedzas pāri
12 stundām dienā.
Ir tikai atvēja rīcībā. Darba devējs arviņiem rīkojas ka grib
sevišķas darba vietas, kur ievēro pastāvoša darba
laika noteikumus ari attiecībā uz aroda mācekļiem, ne tikai darba laikā, bet ari ārpus darba laika. Viņu
dzīve ir saistīta ar darba devēja_ dzīvi. Bieži vien,
bet tas zīmējas vienīgi uz valsts uzņēmumiem; valsts
dzīvodami pie sava darba dēvēja, viņam padotie
metālrūpniecība,
vai
tas
būtu
valsts
uzņēmumos,
mācekļi gūst sliktu iespaidu._ Tādā kārtā samēra
vai citā kādā uzņēmumā, aroda mācekļiem caurvērtīgu darba jaunieti sabojā un padara par samērā ietur likumā paredzēto darba laiku un tur
biedrībai
kaitīgu locekli. Tapec vajadzīgs likums,
atalgojumu
normācekļiem
ir
ari
daudzmaz
aroda
kas dotu tiesību zināmai iestādei kontrolēt vispirms
mas, bet privātos uzņēmumos, vaimu tie būtu rūpniecības uzņēmumi, fabrikas vai citas darba vietas, mācekļu apmācību, viņu darba laiku, darba apvietnieki!

netiek ievēroti nekādi darba laika Vai darba aizsardzības nosacījumi. Mācekļu atalgojums_ par 12
stundu ilgu darbu ir uz pusi mazāks neka pieau'
gušiem strādniekiem. Ir viscaur tāda tendence, ka
aroda mācekli cenšas izlietot kā pilnvērtīgu strādnieku, uzliekot viņam- tādus pašus pienākumus, kādus uzliek pieaugušam strādniekam, prasot no viņa
to pašu darba intensivitati, bet algu tomēr maksā
tikai 30% apmērā no tās algas, ko māceklis pēc
būtības nopelna. It sevišķi tas attiecas uz maiznīcu uzņēmējiem, kuri nodarbina lielu skaitu mācekļu un maiznīcu īpašniekus grib pieskaitīt pie
tiem, kas visvairāk, visnesaudzīgāk, visneci'lvēcīgāk eksploatē savus strādniekus — arodu mācekļus. Darba laiks maiznīcās nodarbinātiem arodu
mācekļiem ir caurmērā 12 stundas, un darba apstākļi ir tādi, ka viņos pat visnorūdītākam strādniekam ir grūti strādāt. Protams, ka ari par arodu .
mācekļu algām šinī nozarē nav noteikta nekāda
norma, mācekļi pilnīgi padoti uzņēmēju iegribām.
Ari arodu mācekļu apmācība notiek tik nesistemātiski,
tik nekārtīgi, ka daudzos gadījumos mācekļi vispāri
netiek apmācīti arodā, bet izmantoti kā strādnieki.

stākļus, kas nodrošinātu šos mācekļus un kontrolētu ari darba devēja apiešanos ar viņiem, vai apstākļi, kādos mācekļiem jādzīvo un jāstrādā, nav
kaitīgi, vai tie nav tādi, kas morāliski sabojā šos jaunos strādniekus. Ir pienācis pats pēdējais laiks izdot
attiecīgu likumu.
Visus šos gadus mēs prasījām no valdības tāda
likuma izstrādāšanu. Diemžēk ne tautas labklājības ministrija, ne ari mūsu līdzšinējie parlamenti
nav ķērušies pie šī jautājuma nokārtošanas. Mums
nav ne mazākās pārliecības, ka ari turpmāk valdība un likumdevēja iestāde izradīs šim jautājuma
kādu aktivitāti. Tāpēc attiecīgās strādnieku organizācijas — Latvijas arodbiedrību ceintralbirojs izstrādāja šo likumprojektu, kas ir ne tikai likuma ierosinājums, bet pilnīgi techniski izstrādāts un sagatavots likumprojekts. No Saeimas atkarājas, vai
viņa atzīs šo likumprojektu par pieņemamu, vai
viņa gribēs nokārtot arodu mācekļu jautājumu, jeb
vai viņa atstās šo jautājumu tikpat nenokārtotu un
pamestu kā līdz šim. Iesniedzot šo likumprojektu,
mēs ceram, ka Saeimā būs vairākums, kas rūpēsies par tā steidzīgu pieņemšanu.
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Prezidijs liek
Priekšsēdētājs P.
Kalniņš:
priekšā nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un izglītības komisijām. — Vārds pie šī likumprojekta deputātam Briedim.
A. Briedis (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Jau no paša sākta gala mūsu likumdošanā ir redzama cenšanās ierobežot katru cilvēka privāto tieksmi. No paša sākta gala mums
ir bijusi runa par likumiem, kas attiecas uz darbu,
bet nevis uz tādiem likumiem, kas būtu izgājuši uz
to, lai atraisītu rokas uz darbu, lai dotu iespēju
strādāt un pie tam strādāt ražīgāku darbu. Mēs
esam gribējuši strādāšanu tikai ierobežot.
Ne
sākta gala mūsu likumdošanas iestādē ir bijusi runa par padomēm, par iestādēm, kas izietu uz darba
ierobežošanu, kas ierobežotu darba laiku, un ar
šādu priekšlikumu māk atkal šodien sociāldemokrāti. Viņi liek priekšā likumprojektu par kādu tur
padomju radīšanu tiem jaunekļiem, kas nodoti
aroda mācībā.
Šo aroda mācību pašu par sevi
jau skar darba laika likums, un mēs zinām, ka pēc
šī darba laika likuma izdošanas ir cietuši taisni tie,
kas ir gribējuši arodu iemācīties. Mēs ne vienreiz
vien esam dzirdējuši no tiem, kas agrāk mācīja jaunus cilvēkus amatā, aizrādījumus, ka, pastāvot
darba laika likumam, mav iespējams kādu uzņemt
mācībā. Un to mēs tagad ari sajūtam tāda ziņa,
ka mums sāk aptrūkt kvalificēto darba strādātāju.
Tagad atkal nāk ar ierosinājumiem par kādam tur
padomēm.
Nebija iespējams mums iedziļināties, kas tur
īsti ir, bet vispārējos vilcienos gan redzams, ka šis
likumprojekts grib panākt tādus apstākļus, kas'.paši
Tagiadejais_ mācekļu
par sevi neko nenokārto.
darba laiks esot par garu, viņi strādājot 10 un
12 stundas.
Tas, man liekas, irparpratums, _ jo
tagad
pastāvošais
darba laika likums tādu
mūsu
kārtību nemaz neatļauj. _ Likumprojekta jesniedzeji
būs ko pārpratuši vai kādus apstākļus pārspīlējuši.
Mēs atrodam, ka katrs, kas gribēs dot savam bērnam aroda izglītību, pats labāki apsvērs, kur viņu
nodot, pie kā mācīties, kāda aroda. Katrs pats
pratīs izraudzīt vajadzīgo vietu, katrs pats _ pratīs
uzraudzīt, kādos apstākļos viņa bērnam jāmācas
arods.
Ja viņš apstākļus atradīs par nepieņemamiem, tad mūsu laikos ir daudz līdzekļu gadat, lai
trūkumi tiktu novērsti. Mes redzam, ka ' cilvēkam,
kas strādā un mācās, tagad tiek piegriezta tik liela
uzmanība, ka viņa prasības allaž tiek pildītas.
Te vēl ir palicis pāri likumprojekta aizstāvētāja norādījums uz tiem mācekļiem, kas ir bez
vecākiem, ka viņi esot it ka pamesti. Uz to atkal jāaizrāda, ka mums pastāv likumi, uz kuru pamata par katru tādu tiekgadats; viņš tiek ievietots
patversmē, kur šāds māceklis tiek apgādāts līdz
18. gadam,, pie kam tiek gadats ari par to, lai viņš
līdz 18. dzīvības gadam iemācītos kādu arodu un
būtu dzīvē noderīgs. Ari pec tam vel par šādu
mācekli stāv aizbildnība, kas skatās, lai šis jaunais
cilvēks izietu dzīvē sagatavots. Tapec mes nevaram piekrist šādai ierobežošanai, kas varētu radīt
tikai nevēlamas parādības, un atstājam apstākļus
kārtot viņiem pašiem. Es esmu pārliecināts, ka
vecāki un aizbildņi paši vislabāk pratīs saviern bērniem dot aroda izglītību un pratīs tos aizsargāt labāk nekā ar šādiem likumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.
J. Balodis (strādnieku un zemniekufriakciļa):
Tiešām arodu mācekļu jautājums Latvija ir tāds
jautājums, par kuru vajadzētu interesēties visiem
un galvenā kārtā tiem, kas katru dienu skandina,
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ka viņi esot nacionālisti, ka viņi stāvot par LatviTaisni tajas valsti u. t. t. Bet ko mēs redzam?
gad Brieža kungs nāk ar tādiem nejēdzīgiem aizrādījumiem, kādus nemaz nevar iedomāties. Brieža
kungs nemaz nav painteresējies, kā šis jautājums
Vācijā.
Bet
nokārtots citās valstīs, piemēram
Brieža kungs uzdrošinās runāt, ka mums Latvijā
viss esot labi. (A. Briedis no vietas: «Tas ir patiesība!») Brieža kungs, Jums patiesības ir tikdaudz, ka nemaz nav tādu svaru, ar kuriem to
nosvērt.
Brieža kungs uzdrošinās teikt, ka šinī jautājumā mums esot aizsardzības likums. Tas ir tikai
uz papīra.
Kāda ir arodmācekļu aizsardzība, to
es ilustrēšu ar dažiem aizrādījumiem. Vispirms —
par maizniekiem.
jāMaiznieku arodmāceklim
strādā tikpat ilgi, cik ilgi strādā zellis — strādnieks.
Tad, kad strādnieks aiziet mājā, nostrādājis 12
stundas, arodmāceklim vēl jāiznēsā kūkas pasūtītājiem, kur atkal aiziet 3—4 stundas'. Var teikt, ka
arodmācekļiem — maizniekiem jāstrādā 16 stundas
dienā. Par to jūs varat pārliecināties ikkurā darba
vietā. Tās ir tikai pasaciņas, ka arodmācekļiem
ievēro darba laiku.
Tālāk, kas attiecas uz mācekļu tiesisko stāvokli, tad jāsaka, ka ir bijuši tādi gadījumi, ka mācekli atlaiž tikai par to, ka Jaungada dienā viņš
nav ieradies darbā. Šādi atlaišanas gadījumi bieži
ir nākuši priekšā. Piemēram 1927. gadā pie maiznieka Pavasara Brīvības ielā 127 noticis tāds gadījums, ka māceklis atlaists tikai aiz tā iemesla,
ka tas Jaungada dienā nebija ieradies darbā.
Maizniekiem nav ari svētdienas atpūtas, nemaz jau nerunājot par darba laiku u. t. t. Tāpat
nav nokārtots ari telpu jautājums. Pa lielākai daļai
arodmācek'ļi mitinās pie uzņēmējiem, un tiem bieži
vien telpas guļvietai ierāda turpat darbnīcās.
Tāds pat stāvoklis ir ari apavu strādnieku mācekļiem. Ari šis jautājums nav nokārtots, un tāpēc
šo mācekļu stāvoklis ir daudz bēdīgāks, kā pirms
pasaules kara. Tagad uzņēmēji pieņem mācekļus,
lai tos izmantotu kā lētu darba spēku. Pirmā gadā
māceklis nemaz netiek mācīts savā arodā; tad
viņam jāapkalpo meistars vai ari jābūt par meistara madāmas bērnu auklētāju, vai ari par izsūtāmo puisi u. t. t., u. t. t. Visi vajadzīgie piederumi jāpienes māceklim. Ar vārdu sakot — pirmos
gados māceklis neko nevar iemācīties. Nākošos
gados viņam jaukaut cik maksā; bet trešajā gadā, t. i.
beidzamā gadā, kad viņš jau ir izmācījies, māceklim jau dod strādāt sliktākos akorda darbus uz
akorda, bet maksu par to viņš nedabū gandrīz nekādu. Tādā kārtā var teikt, ka mācekļi 3 gadus
tiek izkalpināti gandrīz par velti. Varētu domāt:
ja aroda māceklis saņem vienā otrā gadījumā uzturu, saņem ari guļas vietu, tad viņš tik daudz nemaz nevar atstrādāt; bet trešo gadu viņš var
diezgan labi strādāt, un taisni šo beidzamo gadu
viņani nekādu atlīdzību nemaksā; augstākais, ja
nedēļā maksā 3 latus — tā ir visaugstākā alga.
Viņi nedabū no meistara vairāk nekā: ne drēbes,
ne apavus, ne pārtiku.
Tad — par pārējo stāvokli. - Pie lielas daļas
meistaru mācekļi ir viņu uzturā, viņu rūmē, un
šie mācekļi galvenā kārtā tiek mitināti tanīs pašās
darbnīcu telpās; pa dienu darbnīcas telpās strādā,
bet kad izbeidzas darbs, pa nakti tiek uzlikts kāds
krāģis, un tur nu māceklis pārguļ. Ja Jūs, kungi,
par to gribat pārliecināties, tad 'aizejiet Matīsa
ielā Nr. 100; tur ir Bērziņa apavu darbnīca, kur
meistars strādā ar 20 mācekļiem. Nav neviena
kvalificēta strādnieka; viņš strādā tikai ar mācekļiem, un šie mācekļi turpat darbnīcā ari pār-
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guļ. Apstākļi

ir tik šausmīgi, ka šiem mācekļiem
nav pat palagu, un drēbēs ir utis. Tāds ir aroda
mācekļu stāvoklis, un tāpēc tās pasaciņas, ko
Brieža kungs stāsta, ka aroda mācekļu stāvoklis ir
nodrošināts, liecina par to, ka Brieža kungs vai
nu nepārzin apstākļus, vai viņam tā apetīte ir tik
liela, ka viņš tiešām neapmierinās ar to stāvokli,
kāds patlaban

ir.

Stāvoklis

tiešām ir

tāds, ka

lielākā daļa aroda mācekļu, kuri izmācās arodu,
ir_ slimi ar diloni, vesels nav gandrīz neviens. Tāpēc es domāju, ka te valsts vīriem vajadzētu spert
kādus soļus un nevajadzētu ieņemt tādu stāvokli
pret šo likumprojektu, ka tas nav vajadzīgs, ka
var iztikt bez padomēm u. t. t.
Cik tad_ maksā tādam aroda skolas māceklim,
kurš iet strādāt darbnīcā? Viņam maksā tikai 12
santimus diena. Man liekas, ka neviens nevar atzīt par normālu stāvokli to, ka arodu māceklim,
kurš jau ir gājis vajrāk gadu skolā, liek strādāt smagus darbus; piemēram, metālistiem liek urbt caurumus, kas ir ļoti smags darbs, liek pie dreiju griešanas, kas ari ir smags darbs, un par visu to maksā
tikai 12 santimus dienā. Katrā ziņā šis stāvoklis jālabo. Protama lieta, mēs šim likumprojektam visā
visumā nevaram piekrist; tanī ir vēl daudz trūkumu, un tas ir stiprā mērā labojams, lai kaut cik
necik uzlabotu arodu mācekļu nejēdzīgo stāvokli.
Ja pieaugušie strādnieki ir apspiesti savās darba
vietas, tad var teikt, ka arodu mācekļi ir vārda
tie_ša nozīme vergi. Vienā otrā vietā pret arodu
mācekli lieto pat fizisku piekaušanu. Arodbiedrībā
, pastāvīgi ienāk sūdzības, ka tur un tur māceklis
piekauts līdz asinīm par to, ka viņš iedrošinājies kādreiz nomest darbu drusku ātrāk nekā meistars to ir iedomājies. Ir beidzamais laiks labot šo
nejēdzīgo stāvokli, un_ tāpēc mēs balsosim par šo
likumprojektu un katrā ziņā centīsimies to vēl attiecīgi izlabot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dukuram.
(sociāldemokrāts):
R. Dukurs
Godātie deputātu kungi! Saeimas plenārsēdēs ir ieviesusies
tāda tradīcija, ka parasti vienmēr visus likumprojektus, ko iesniedz kādas frakcijas, nodod komisijām, kuras pārbauda iesniegto likumprojektu un
pec tam liek priekšā Saeimai pieņemšanai vai noraidīšanai. Ļoti
reti ir gadījumi, ka iesniegto
likumprojektu noraida jau plenārsēdē, nemaz nenododot to komisijām. Šoreiz iesniegts ļoti sīki izstrādāts likumprojekts, kuru motivēja deputāts
Višņa, un tāpēc dīvaina un nesaprotama ir Brieža
kunga uzstāšanās pret šī likumprojekta nodošanu
komisijai. Es nebūt negribu teikt, ka likumprojekta
nodošana komisijai apspriešanai jau izšķir šī likumprojekta likteni šeit plenārsēdē.
Parasti jau notiek tā, ka komisijā nodotos likumprojektus tur nogulda uz ilgāku laiku, un dienas gaismu tie neredz. Bet šoreiz bez visa tā, kas
loti bieži nāk priekšā _attiecībā uz sociālas dabas
likumiem, jākonstatē vēl tas brīnišķīgi nesaprotamais un pat dzīvnieciskais šķiru naids, ar kādu
Brieža kungs uzstājās_ jautājumā, kur katram kultureli domājošam cilvēkam būtu pat neveikli nākt
un uzstāties pret. Kungi, mēs mīlam uz katra soļa
deklarēt, ka mūsu bērnos mūsu nākotne. Uz katra
soļa mēs atkārtojam, ka Latvijā dzimstība mazinās,
ka iedzīvotāju skaits patlaban ir svārstīgā līdzsvarā un, varbūt, rīt vai parīt nonāks tādā situācijā,
kādā jau šodien tas ir Igaunijā, kur iedzīvotāju
skaits iet atpakaļ. Parasti pilsoniskie deputāti un
pilsonības sabiedriski-politiskie darbinieki ar šo argumentu visbiežāk dižojas presē un sabiedrībā.
Liekas, ka viņiem jāsaprot ari tagad, ka pie šī
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jautājuma jāpieiet konkrēti un jāparāda, kā mēs
gribam izturēties pret Latvijas jauno paaudzi —
mušu nākotni, sevišķi pret to jaunās paaudzes daļu,
kas jau no bērnības ir spiesta pati sev maizi pelnīt,
ja mes ari nerunājam par tiern luteklīšiem, kuriem
maize vienmēr bijusi nodrošināta un kuriem būtu
vienalga, ka valsts izturas pret tiem, kas paši spiesti
sev maizi pelnīt, pret darba nespējīgu vai nenodrošinātu vecāku jaunatni.

Līdz šim šinī nozarē ir neizkopts stāvoklis. Likuma par darba laiku ir viens vienīgs pants, viens
vienīgs pamatnoteikums, kurš deklarē, ka bērnus
un jauniešus var nodarbināt līdz tādam un tādam
vecumam

Prakse ari tas netiek ievērots.

Bet ari

^
šī vispārēja
norma,_ kā to jau aizrādīja deputāts
Višņa neparedz nekādus papildnoteikumus, kā tas
ir mušu likuma ierosinājumā, kā jāizturas pret mācekļiem ārpus darba laika, kādus pienākumus varētu viņiem uzlikt darba laikā u. t. t. Te ir vesela
rinda jautājumu, kas līdz šim ir bijuši atklāti. Jia
nu tagad kāda frakcija liek priekšā sīki izstrādātu
'likumprojektu, lai dotu komisijai iespēju diezgan
ātra laika pārbaudīt visus likuma pantus, tad liekas nesaprotams,_ kā var nākt šeit un teikt: mēs
balsosim pret šī likumprojekta nodošanu komisijai.

cija.

Vēl dīvaināka bija Brieža kunga argumentāVispirms viņš saka: atkal ir jauns likuma

priekšlikums no kreisā spārna — ierobežot brīvo
darbu. No kreisā spārna jau tūliņ atskanēja starpsaucieni: nevis brīvo darbu ierobežot, bet aizsargāt nenodrošināto bērnu darbu. Aizsargāt neno-

drošinātobērnu darbu pret pārmērīgu ekspluatāciju,
pret viņu galīgu noplicināšanu un izsūkšanu, lūk tāds
ir šī likuma ierosinājuma galvenais nolūks. Jā, cienītie kungi, ne tikai še Saeimā — Latvijas parlamenta, bet ari visā Vakareiropā sabiedrības vairākums stāv uz tāda viedokļa, ka nav pielaižama
viena cilvēka neaprobežota izmantošana no otra,
ja tagad jau ilgāku laiku visās kultūras valstīs
normē attiecības starp vienu cilvēku un otru ar
likuma palīdzību, nepaļaujoties vienkārši uz mo-

rāliskam

dogmām, kas saka:

tev būs izturēties

pret savu līdzpilsoni kā pret cilvēku — jo visi šie
morāliskie un bībeles dogmati dzīvē nekur nav ievēroti, un vismazāk _ to ievēro darba devēji, kā
pret pieaugušiem cilvēkiem, tā it sevišķi pret mazgadīgiem, bērniem, — ja praksē morāliskās dogmas nav ievērotas un neievēro un ja mūsu modernos laikos visās kultūras valstīs šīs attiecības normē ar likuma palīdzību, sevišķi tādēļ, ka jauno paaudzi grib aizsargāt no pārmērīgas izmantošanas
un sakropļošanas bērnības dienās, tad ir nesaprotams, ka Latvija, kas skaitās par kultūras valsti,
var nākt kāds un teikt, ka likums, kas normē bērnu
un mazgadīgo nodarbināšanu, ir brīva darba ierobežojums, ka tas ir nepielaižams solis un ka šis
likumprojekts noraidāms jau pašā sākumā. Tiešam jāsaka, ja mūsu pilsonība ir tādos ieskatos, tad
bēdīgs ir mūsu Latvijas jaunatnes stāvoklis un izredzes. Visi jūsu norādījumi, ka dzimstība mazinājusies, ka jaunā paaudze sakropļota no bērnības,

ir liekulība.

Brieža kungs tālāk saka, ka vecāki, nododot savus bērnus pie darba devējiem, paši zinot,
ko darot. Viņi paši kontrolēšot, viņi paši pārbaudīšot darba apstākļus un varot bērnus izņemt no
darba devēju aizbildniecības, kad tikai vēloties. Es
nedomāju, vai patiešām kāds no jums ari domā tā,
ka šeit Brieža kungs aizrādīja, vai mēs vispār varam iedomāties, ka patiesībā dzīvē tā varētu notikt. Vai trūcīgi.vecāki maz var pēc brīvas rīcī-
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bas nodot kādu amatā un var tā izņemt no amata?
jautājumu nokārtot. Tā tad jaunekļi, kas iziet no
Vai te nav jārēķinās ar to briesmīgo ekonomisko skolas, paši mēģina nodibināt savu stāvokli. Saspiedienu katram, kad tas virs viņa kakla mūžīgi protama lieta, ari viņiem nav nedz piedzīvojumu,
karājas?- Vai bieži vien nav jārēķinās taisni ar nedz zināšanu, kā to nokārtot. Tāpēc redzam tādu
grūtiem ekonomiskiem 'apstākļiem un vai tie nepieainu, ka jauneklis iestājas darbā, kas pilnīgi neatspiež nodot bērnus darbā un amatā tādos apstākbilstviņa veselības stāvoklim un spējām. Tur viņš
ļos, kur jau acim redzams, ka tie ir ļauni, nepieņemācās savus 3—4 un vairāk gadus, kamēr nāk pie
mami. Vēlāk viņus vairs nevar atsaukt atpakaļ, negalīga slēdziena, ka darbs viņam galīgi nepiemēvar izņemt no darba tāpēc, ka nav .nekāda nodrorots. Veselība viņam ir samaitāta, un tomēr viņš
šinājuma. Loti bieži dzīvē taču gadās, ka vecāki
šo darbu nespēj strādāt. Tagad, pēc šiem bezpeļspiesti atdot bērnus kurā katrā darbā un gatavi atņas gadiem, viņš spiests meklēt citu darba veidu.
dot tos uz katriem noteikumiem. Tā tas ir bieži
Ja viņam ir vēl fizisks spēks, tad viņš mēģinās un,
un tā tas tiešām ir. Mēs ari zinām, ka ārkārtīgi varbūt, iesāks kādu jaunu arodu. Bet atkal nav
plašos_ apmēros uz šī pamata izmanto bērnus pienekādas garantijas, ka jaunais arods būs laimīgāks,
auguša darba spēka vietā. Tāpēc, bez šaubām, ka te viņam būs lielākas sekmes. Mums jau no
par mazgadīgo brīvu nodošanu darbā un amatā vai prakses ir zināms, ka taisni mācekļi ir tā iedzīpar kādu brīvu izņemšanu no darba, par kādu aizvotāju daļa, kas visvairāk cieš, jo viņi ir tie .nespēcīgākie cīņā par pastāvēšanu. Tāpat ir zināms ari
bildniecību nevar būt ne runas. Mums ir lielākā
daļa strādnieku, ģimenes locekļu, kuri spiesti notas, ka slimības un sevišķi garīgās slimības visvaidot bērnus darbā uz katriem noteikumiem, lai varāk izplatītas ari jaunatnē. Ja Brieža kungs būtu
rētu glābt savu dzīvību. Ja nu vienā kultūras valstī
painteresējies par šo jautājumu, tad viņš zinātu,
nāk un saka, ka vecāki ir novesti tik tālu, ka nespēj ka par to ir debatēts ari Vācijas reichstagā
cīnīties pret šādām ļaunām parādībām, tad taču
un _ taisni
Augusts
Bebelis
bija
tas, kas
valsts pienākums ir sekot, lai mazgadīgie līdz zināaizrādīja, Ika mācekļu starpā ir visvairāk gamam mēram tiek nodrošināti, nodrošināti tik tālu, rīgo un depresīvo slimību. Ja tas- tā ir Vācijā,
cik tālu mūsu modernā kultūras pasaulē mēs to kur jr darba aizsardzība, tad var iedomāties, kādi
varam prasīt, nodrošināti pret sakropļošanu jau apstākļi valda pie mums, kur nav nekā, izņemot
pašā viņu dzīves sākumā, gan fiziski, gan morāvienu pantu darba laika likumā, kas nosaka darba
liski. Mēs tik ļoti bieži runājam par sportu un cilaika garumu.
tām labām lietām, runājam par pārpūlēšanos, bet
Izejot no sociali-higieniskā viedokļa, ja ņemam
ja nu māk ar tādu elementāru prasību, lai ar linopietni mūsu tautas dzīvā spēka izveidošanu,
kuma palīdzību ierobežo noziedzīgas parādības, mums šādam likumam ir jāpiekrīt. Mums nav jātad Brieža kungs saka, ka mēs dzīvojot brīvā
drīnas, ka šāds likums tagad tiek pacelts, bet jāvalstī, kur katrs varot pārdot un pirkt darba spēku, brīnās gan par to, ka līdz šim mēs neko neesam
te nekādi ierobežojumi neesot pielaižami. Kungi,
gribējuši darīt šai jautājumā. Tāpēc ne tikai no
tā ir liekulība. Jūs paši labi zināt, ka nav nekātīri sociālas puses, bet ari no sociali-hiigieniskās
das brīvas izvēles. Nemantīgā šķira ir spiesta savus puses līkums ir aizstāvams un pieņemams. Ari tas
bērnus atdot uzņēmējiem, jo viņai nav citas izejas, pierāda šī likuma vajadzību, ka pašvaldības un
un tāpēc viņa ir spiesta nerēķināties ar vissliktāskolas ir ķērušās pie darba, lai kaut ko darītu šai
kiem darba apstākļiem. Valsts elementārais pielietā. Un, lūk, Rīgā skolās un daudzās citās vienākums ir — radīt zināmas normas, kādām pāri iet
tās ir mēģinājuši skolniekam, kad tas skolu beidz,
nedrīkstētu neviens uzņēmējs. Tik daudz iecietīdot aizrādījumus, kādu darbības veidu un kādu
bas vajadzētu būt labam spārnam un balsot par šo mācekļa darbu skolnieks varētu mēģināt mācīties
likumprojektu. Es gribu redzēt, vai mūsu mācītāju
un kas viņam būtu liedzams; liai vismaz iepriekš
kungi, kas katru dienu no kanceles sludina, ka vaviņam dotu norādījumus, lai nepieaugušam skoljaga sargāt bērnus, ka vajaga izrādīt cilvēkmīlestīniekam savas dzīves grūtajā praksē pašam nebūtu
bu, balsos šodien par šo likumprojektu. Nerunājot jāmeklē slēdzieni, kurus valsts un pašvaldība nav
par to, kādu gaitu šis likumprojekts ies tālāk komiatrisinājušas, — lai skolniekam pašam tie nebūtu
sijā un vai tas kādreiz redzēs dienas gaismu, šojāatrisina. Tāpēc gluži dabīgi, ka likumprojekts padien, mazākais, varam gadīt, ka viņi nebalsos preredz pārstāvjus no pašvaldības, pārstāvjus no
tim. (A. Veckalns no vietas: «Mācītāji vienmēr ir
valsts organizācijām un pārstāvjus no tiem, kuri
ar varizējiem un citiem grēciniekiem!»)
šai darba procesā piedalās. Nekādi darba ierobeVārds deputātam žojumi šinī likumprojektā nav saskatāmi, un kad
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
tas nāks komisijā, visiem taču būs iespējams vēl
Kurcijam.
A. Kurcijs-Kuršinskis (neatkarīgais sociālists): pārbaudīt viņa nosacījumus — pielikt to, kas trūkst,
un atmest to, kas nederīgs; tā tad nav nekādu moGodātie deputātu kungi! Šis likums pirmā kārta
tīvu jau tagad šo likumprojektu apšaubīt un kā meparedz mācekļu darba laika 'kārtošanu, normēderīgu atmest.
šanu un otrām kārtām to orgānu vai komisiju, kam
Vēl es gribētu Brieža kungam sacīt, ka tā
piekritīs.
Tas,
kas
šī kārtošana vai normēšana
pilsoniskā partija, kurai pagātnē būtu sakarība ar
pazīst tagadējos apstākļus attiecība uz bērnu un
zemnieku partiju, 80. un 90. gados, viņas pārstāvji
mazgadīgo darbu,_ zin, cik savāds un dīvains ir
skatījās šinī lietā citādi. Es jums atgādināšu, Brieža
Brieža kunga aizrādījums, ka tāds likums esot nekungs, ko teica zemnieku partijas cilvēks Māteru Juvajadzīgs, jo tas_ radītu nevajadzīgus darba ieris; viņš teica, ka viņš gribot redzēt darba strādnierobežojumus un tāpēc esot noraidāms.
kus savā priekšā, bet ne nabagus. Jūs trurpretim, griMan liekas, ka bez sociālās puses šim_ likumbētu redzēt nabagus; bet par to, vai Latvijā izprojektam ir ari ļoti svajīga un dziļa sociālas higiēnas nozīme. Pašreizējie apstākļi ir sekojošie. aug fiziski un garīgi veseli strādnieki, Jūs nerūpējaties.
Mums nav nevienas iestādes, kas radītu kādas norPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
mas nepieaugušo jaunekļu darba aizsardzībai darba
Reinhardam.
beidz
Tagad
notiek
ta:
kad
skolu,
izvēles ziņā.
_
G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
tad trūcīgās šķiras bērniem pašiem jāizvēlas sava
turpmākā nodarbošanās. Izšķir paši jaunekļi, jo nams! Šie vārdi jau ir ļoti skaisti un tie runāti no
viņu vecāki — darba ļaudis ne zin, ne iespēj šo šīkatedra jaulabi sen, gadus 10atpakaļ. Es lūdzu apļ
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skatīties toreizējās stenogramas; tur jus atradīsat,
ka es jaU toreiz brīdināju, ka apstākļi cik ļauni tie
^ ļaunāki, ja
ari nebija mūsu mācekļiem, paliks vel
pieņems darba laika likumu. Un kas tad nu ir tagad? Toreiz uz manu norādījumu, ka mums vairs
nebūs amatu pratēju, ka neviens vairs nepieņems mācekļus, tāpēc ka viņi _ stradas privileģētu
darba laiku, kreisais spārns mūs mierināja ar to,
ka sarīkošot skolas jeb kursus, kur jaunekļus apmācīs arodā. Toreiz es piezīmēju, ka vel neviens nav
iemācījies amatu skolā; amatu var iemācīties tikai
praktiskā darbā un, ja vajadzīgs, tad var gan papildināties kādā aroda skola, bet īsto darba vērtību, praktisko pusi, var dot tikai meistars, to var
gūt tikai praktiskā darbā. Nu jūs redzat, ka tagad
pilnīgi attaisnojas tas, ko es toreiz pareģoju. Ta-

gad neviens no labiem meistariem neņem mācekļus. Ja kāds ņem, tad tikai tāds, kam patiesi
nav sirds pret jauno cilvēku; tie ņem. Krietns
meistars ar viņu neko nevar _ iesākt; viņš labāk
ņem pieaugušu cilvēku, kas strada 8 stundas, nevis
šos jaunos cilvēkus, kas ienes tikai dezorganizaciju darbā. Labs meistars mīl stingru disciplīnu,
um viņam netīk, ja darbā ienes dezorganizaciju. Tas
viņa galvenais likums, un tāpēc _viņš ari ir labs
meistars. Šāds jauneklis nostrādā 6 stundas, tad
viņš met darbam mieru, iespiež papirosu zobos un
smejas par tiem, kas vēl strādā. Meistars pateiks:
paldies, nākošu reizi es neņemšu nevienu. Še ir
tā kļūda. Es zinu, ka man teiks, ka es ka higiēnists varu tā runāt ka 6 stundas ir diezgan strādāts. Kungi, man jāatkārto vecais arguments, ka
pat Jūs savus 12 gadus vecosbērnus liekat mocīt skolās 6 stundas daudz sliktākos apstākļos kā viena
otrā darbnīcā, un tomēr šiem bērniem jāstrādā vel
mājās kādas 2 stundas, lai sagatavotu uzdevumus.
Tā tad 8 stundas garīga darba! Ar to mazus bērnus 12 un 13 gadu vecuma galīgi sabendē. Bet te ir
runa par 16—18 gadu veciem jaunekļiem. (Starpsaucieni pa kreisi.) Redziet, nevar atsaukties_ uz
to, ka te būtu veselībai sevišķi kaitīgi apstākļi.
(Starpsaucieni pa kreisi.) Ludzu, ja jus ta gādājat
par veselību, tad lieciet priekša vispirms samazināt
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Vārds deputātam

Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Līdz šim bija gandrīz tāda prakse, ka

noraidīja vienīgi strādnieku un zemnieku frakcijas
iesniegtos likumprojektus, bet pārējiem, sociāldemokrātu ierosinātiem likumprojektiem vienmēr atradās balsu vairākums, kas nodeva šos likumprojektus komisijām, lai gan komisijās, varbūt, šie iesniegumi gulēja gadiem ilgi._ Bet_ principa tas nozīmēja, ka Saeima savā vairākuma nebija pret šiem
likumprojektiem. Tagad mēs redzam, ka ari sociāldemokrātu iesniegtie priekšlikumi neatrod vairākuma šinī augstajā namā, un koalīcija ar lielu sparu
uzstājas pret šiem priekšlikumiem, viņus pilnīgi nenolaižot līdz attiecīgam komisijām. Tas nozīme,
ka neredzēt strādniecībai ari augstanamā kaut cik
pieņemamus likumus un ka turpmāk šis augstais
to, lai gan atvēlētu
nams nodarbosies tikai ar
vajadzīgās sumas priekš tam, lai savstarpēji izlīdzinātos, samaksātu par tiem pakalpojumiem, kas
šeit nolīgti, lai savā starpā izdalītu to naudu, kas
ir valsts kasē, nevis kaut ko dotu tautai likumdo-

šanas veidā.
Ja runā par apstākļiem, kādi valda pie mācekļiem, tad jāaizrāda, ka tanīs darbnīcas, kur mācekļiem jāstrādā vairāk ka 12 un 16 stundas, jaunatne patiešām tiek kropļota tik tālu, ka ta iznāk
no šīm darbnīcām ne tikai garīgi, bet ari fiziski
galīgi nobeigusēs, kas kaut cik ražīgu darbu sava
mūžā vairs nevar strādāt. Jau Kuršinska kungs
šeit aizrādīja, kāds ir stāvoklis no medicīniska viedokļa un ar kādām slimībām šie ļaudis slimo. Sevišķi slimo kasu darbiniekiem zināms, ka viss tuberkulozes slimnieku daudzums Viak tieši mo to
darbnīcu vidus, kur apstākļi patiešam nepanesami,
kā kurpnieku un tāpat ari ci-tāsadas apstrādāšanas
darbnīcās. Sēžot šinīs darbnīcas 12 un 16 stundas,
mācekļiem vairs nav iespējams turpināt savu mūžu
ilgi un viņiem savā agrā jaunība jāaiziet galīga
postā, ar tuberkulozi saslimušiem. Mums pastāv
izmēģināšanas iestādes, psichotechniskie institūti,
kuri pārbauda derīgos darbam uz dzelzceļa un citur un pieņem tikai tādus, kuri patiešam fizidarba laiku skolās, lai skalas tnusu mazajiem bērniem nebūtu jāstrādā tik ilgi, jo viņu darbs ir daudz ski attīstījušies, kuri ir fiziski spējīgi cilvēki; bet
tādus pašreiz ļoti grūti atrast, jo visii _krietnakie no
grūtāks nekā dažā labā amatā. (R Dukurs no viejaunatnes
vidus ir jau sakropļoti, sededanii_ šinīs
Jus
taču
esat
higitas: «Lieciet Jūs to priekša,
mazās darbnīcās, par kuram nav nekādas pārrauēnists. Kāpēc Jūs neko nedarāt?» Jus man prajo tādas patiešam
sāt, kāpēc es neko nedaru. Es, Dukura kungs, Jums dzības mo attiecīgām iestādēm, _
Ja paskatāmies
nevar
tikt
pie
šīm
darbnīcām
klāt.
par
to
runāvaru prasīt tāpat. Es arvienu esmu
tad regrāmatu,
jis un aizrādījis. Es esmu izpildījis savu pienākumu. valsts izdoto statistisko gada_
rūpniecības uzka
ir
vairāk
kā
4000
dažādu
dzam,
Visus darbus es nevaru darīt, pietiek, ka es esmu daņēmumu. Pa lielākai daļai tie visi ir mazas darbnīstarpsauciens);
QE. Dukura
rījis
šo
darbu
cas ar 2—3 un 4 strādniekiem. No šiem strādniekiem
darījis
un strādājis,,
arvien
es
esmu
to
lielākā daļa ir jaunekļi, kas tur_ nodarbināti tādos
priekšliJūs
nākat . ar ...nederīgiem
beļ
apstākļos, ka kaut cik darba _ spēcīgi viņi no turiekumiem (R. Dukura starpsauciens). Te nevar but nes iznākt nevar. Tādi apstākļi pie mums pastāv
runa par to. Vai Jūs pazīstat šo veco seno pantu: tagad pat, kur mumsjir 8 stundu darba laika lies bīstos no danajiešiem ari tad, kad viņi man grib kums un kur paredzēts, ka jaunatne pielaižama
dāvanas nest: «Timieo Danaos et dona ferentesj»
darbā tikai 6 stundas. Mēs zimam, ka 8 stundu
Kungi, jau 10 gadus atpakaļ es esmu teicis, ka mes darba laika likumu jūs, pilsoņu kungi, kuriem tie
izdodam tādu darba laika likumu, ar ko samaitājam uzņēmumi, neievērojat. Jus jau vispar _ esat nokarjeru jauniem cilvēkiem, kas grib mācīties amatu.
stājušies pret 8 stundu darba laiku, tapec ari taEs esmu pārliecināts, ja mes tagad mēģinātu piegad deklarējat, jau pašā sakuma nostājaties pret
ņemt jūsu likumprojektu, tad mes mācekļu grūtos kreisā spārna ierosinājumu, reguilet to nepaneapstākļus padarītu nevis_ labākus, bet v e 1 sliksamo stāvokli, kāds ir šinīs mazas darbnīcas, kur
tākus! Es domāju, ka mūsu valdība šim lieta, ja tiek nodarbināti
nepilngadīgi zēni un meitenes.
mēs to ierosināsim, nāks ar savu priekšlikumu, un Ja 'augstais nams negrib kaut ko darīt, lai atvieglotu
tad mums būs daudz vairāk garantijas, ka tur būs
šo stāvokli, kur tagad ļoti daudzi mo šiem jauniekas labs iekšā. Bet te mums nav tas ticības, un
šiem aiziet pašnāvībā, postā, vai tad patiešam aumēs nevaram balsot par šī likumprojekta nogošā jaunā paaudze būs spiesta ķerties pie tādiem
tāpēc
pie
balsošanas
atlīdzekļiem,
mēs
kurus jūs atkal nosauksat par mušu
došanu komisijām;
turēsimies.
valsts graušanu, par mušu valsts varas gāšanu.
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spējīgi neko darīt_ šai lieta, tad, man liekas, nevienam nav ne mazākas tiesības uzstāties pret šo likumprojektu un celt ierunas.
Visnekorektāki un nekrietnāki ir, ja nāk ārsts,
kuram gan ir akmens krūtīs pret pieaugušiem strādniekiem, kurus viņš sava laika nosauca par vazaņķiem; tomēr man liekas, viņam kā ārstam vismaz vajadzēja būt tikdaudz tolerances, lai neuzstātos pret
bērniem, kas līdz šim bija nodoti uzņēmēju izsūkšanai. Te mums jāmeklē un jārod zināmas normas jauniešu aizsardzībai, kādas līdz šim mav bivieglojumus.
jušas. Man šķiet, ka pēc tam runām, kas šeit ir
atskanējušas, ļoti var but, ka doktori, apvienojoPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
ties ar garīdzniecību, ar tiem 7 mācītajiem, kuri
Veckalnam.
šeit ievēlēti, raudzīs šo likumprojektu noraidīt, lai
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Sociāldemotas netiktu virzīts uz priekšu un lai mušu jaunieši
krātiskās strādnieku frakcijas iesniegtais Jikumpronedabūtu
šo aizsardzību. Bet tad mes centīsimies
jekts ir tiešām ļoti svarīgs, un tāpēc varēja gaidīt,
darīt zināmu mūsu nākošai_ paaudzei, ka rīkojas
ka likumdošanas iestāde šo likumprojektu vienbalgarīdzniecība, kā rīkojas mūsu reakcionārie ārsti,
sīgi pieņems, lai to nodotu komisijai, un lai komikuri uzstājas pret mūsu jauno paaudzi, lai viņai
sija to papildinātu un izskatītu. Diemžēl, tas ta nav. būtu aizsardzība, lai viņa varētu pakļut zem likuma
No Brieža kunga un ārsta Reinharda kunga runām
normām, lai viņu nevarētu izmantot bez mēra un
varēja saprast, ka viņiem šis_ likumprojekts ārkārbez kaut kādām robežām. Man šķiet, ka ilgi tāds
tīgi nepatīk um ka viņi uzstāsies pret to. Mūsu stāvoklis nevarēs palikt, tas bus jagrOza; un ja jus,
rūpniecībā ir ļoti bēdīgs stāvoklis, jo izbeidzoties kungi, šodien noraidīsat šo likumprojektu un nevecajiem amatniekiem, tiešam nav pietiekoši sanodosat to komisijai, tad nepaies ilgs laiks, kad
gatavotu speciālistu — amatnieku, kas _ varētu stāārpusē pacelsies balsis i pret šiem mācītajiem, i
ties viņu vietās. Tas ir tapec, ka mušu rūpnieki
pret tiem ārstiem, kas uzstājas pa.r to, lai šos Jaupēckara laikā ir metušies_ uz lielu peļņu un absolūti
niešus nodotu pilnīgā izmantošana vienai zināmai
neinteresējas, vai turpmāk attiecīgam arodam bus
šķirai. Mēs redzēsim, kāda bus balsošana, un no
pietiekoši daudz kvalificētu darba_ roku. Šo trūsavas puses darīsim visu, lai tomer_ sasniegtu to,
kumu novērojam viscaur. Diemžēl, mušu skolas,
lai šie pusaudži nenomāktu tanī loma,_ kada tie ir
kuras vada galvenā kārta reakcionāri, ari nav piebijuši visus šos Latvijas valsts 10 pastāvēšanas gamērotas dzīvei, nesagatavo jaunos cilvēkus dzīdus. Teļiem un sivēniem ir savi inspektori, bet
vei, lai, iznākot no skolas, viņi varētu stāties ar
cilvēku bērniem tādu nav bijis; neviens par tiem
zināmām priekšzināšanām kāda amata. Tapec jo nerūpējas, neviens par tiem neliekas zinis.
vairāk jārūpējas par jauno (stradnieku-amatinieku
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
likteni.
Reinhardam.
Mūsu mācekļi, kuriem nav nekādas aizsardzī(nacionālais bloks): Augstais
G. Reinhards
bas, tiek uzskatīti par izmantošanas_ objektu. Te nams! Tie dziļi apvainojošie jzteiciemi, ko lietoja
mans kolēģis Višņa noradīja, ka izsūkšana notiek
pret mani iepriekšējais runātājs Veckalna kungs,
visaugstākā mērā. Māceklim vispirms jāizpilda vimani, protams, nepārliecina par lietas būtību, bet
sādi blakus darbn sētnieka, kalpones, ķēkšas, iztikai saceļ manī sašutumu par to, ka ja ir runa
sūtāmā zēna pienākumi, iekams tiek pie amata. Jāpar
kādu lietu, tad tūlīt pieķeras personai, kuru ņestrādā ne tikai garās darba stundas, bet ari privāts
mas
nos-unīt un nolamat._ To var darīt tikai cilvēks,
darbs meistaram. Tālāk šeit jau tika aizradīts.ka kurš liekulībā saviem vēlētajiem
visu ko sola. Tas
gandrīz visās rūpniecības nozares ir iepraktizejutikai akmeni. Es,
bet
ir
devis
un
dod
sola
gan,
šies no jauniem mācekļiem un māceklēm prasīt
pareģoju jau 10
pašu
es
kungi, jau aizrādīju, ka to
lielāku sumu iemaksu zalogam, drošības_ naudai. gadus atpakaļ. Jūs, Veckalna kungs, mācījāties par
Ir pat veseli veikali nodibinājušies, piemēram frimūrnieku tad, kad vēl nebija nekāda likuma. Tagad
zētavas, kur šie no skolas iznākušie jaunieši, ka
Jūs esat labākais dejotājs. Ka nu ir ar to veselības
zēni, tā meitenes tiek izmantoti tāda kārta, ka maitāšanu?
no viņiem ņem iestāšanas naudu, vai nu 10.000
rubļu, vai vairāk. Kādu laiciņu viņus patur, tad izPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
ceļas kāds konflikts, vai ari īpašnieki atrod kādu
Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums — deputāta
Višņas u. c. iesniegto likumprojektu nodot_ sociālas
citu izeju, un jaunekli vai jaunavu atlaiž no vietas; vai ari'gadās tā, ka mācības laiks ir izbeilikumdošanas un izglītības komisijām. Ludzu padzies, bet iemācījušies viņi tomēr neko nav. Viņi celties tos, kas ir par šī likumprojekta nodošanu
visu laiku ir strādājuši par velti, zināmu sumu iekomisijām. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
maksājuši, bet panākts nav nekas.
tā nodošanu komisijām. ( _A. Veckalns no vietas: «Vot,
tos bērniņus pie manis!» Sauciens
Tautas labklājības ministra kungs, kas te ļoti garīdznieki! Vediet
pa
«Velna
kalpi,
ne Dieva pārstāvniecība!»)
kreisi:
izmeklēšanu,
kas
tik
cītīgi strādā ar deputātu lietu
pacelties
tos, kas atturas. Par šī
Beidzot
lūdzu
čakli rakņājas pa veciem papīriem un sodu likumu
nodošanu
komisijai
nodotas 45 bal*
likumprojekta
pantiem, šai ziņā nekā nav darījis. Tanī paša _laika,
atturējušies
7.
Šis likumprobalsis,
pret
—25
sis,
kas
aizsargātu
tekad uz laukiem sūta instruktorus,
likumdošanas
un izglītības
jekts
nodots
sociālās
ļus un sivēnus, mēs mūsu jaunas paaudzes laba neko
«Vot
brīnums!»-^komisijām.
pa
kreisi:
(Sauciens
nevaram izdarīt. Mēs neraugāmies uz to, ka rīkojas
Veckalns no vietas: «Pats nelabais jums nelīdzēja
rūpnieki
ar
saviem
strādniemūsu uzņēmēji, mūsu
šoreiz izgāzt cauri!»)
kiem, mācekļiem darba vietās. Mūsu cilvēku _ materiāls, mūsu nākošā paaudze tiek nostādīta pilnīgi
Deputāti L. Ausējs, J. Annuss, M. Abuls u. c.
neciešamā stāvoklī. Viņus visādi izmoca, izmanto iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.

Bet tomēr kaut kāda izeja no tagadējā stāvokļa būs
jārod, būs jārod pāri visiem augstiem namiem.
Vai katru dienu mēs lasām avīzēs, ka vienā otrā
pilsētā un miestā ir notikušas pašnāvības vai kaut
kādas lielākas slepkavības. Tas ir tas, ko jūs kultivējat ar savu neiecietību un naidu pret strādnieku
šķiru, pret visu strādniecību. Strādnieku jaunatne
tad būs spiesta ķerties pie citiem līdzekļiem, lai panāktu sava stāvokļa uzlabošanu. Šis augstais nams
viņiem to mēdos, bet strādnieki paši, aktivi uzstādamies, ņems sev vajadzīgos uzlabojumus un at-

un beidzot pamet uz Idas savam liktenim. Ja tautas labklājības ministris un tagadējā valdība nav

Sekretārs J. Breikšs:

«
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1929. g. iekšējo ceļu aizņēmumu ar prēmijām.
prēmijām izlaiž
1. Iekšējo 1929. g. ceļu aizņēmumu ar
12 miljonu latu nominālvērtībā uz 30 gadiem. Izlaišanu izdara uz sevišķas finansu ministrijas instrukcijas pamata.
2. Aizņēmumu ieved valsts paradu grāmata arnosau«Iekšējais 1929. g. ceļu aizņemumsar prēmijām».
kumu:
3. Aizņēmumu izlaiž divdesmitlatu lielas obligācijas. KaSērijas izsēriju.
tras simts obigaciias sastāda atsevišķu
laiž ar tekošiem numuriem. Katras sērijas obligācijām ir sava
atsevišķa _ numerācija no 1 — 100. Par obligācijas īpašnieku
Likums par

2.

710.850

701.300

4.

691.050

5.

680.300

6.

668.750

lielāko.
7. Katra gada prēmiju kopsuma iztaisa 6 procentus no
Prēmiju sadalījums katram gadam šāds
nedzēstā kapitāla.
(sk. pielikumu).
_
.
8. Prēmijas izmaksā Latvijas banka pec viena menesa
notecēšanas, skaitot no izlozes dienas, pret attiecīgu aizņēUz obligācijas taisa attiecīgu uzrakstu un
muma obligāciju.
Obligāciju uz kuras kritusi
izsniedz to īpašniekam atpakaļ.
prēmija, laiž ari nākošas prēmijas izlozes, kamēr ta netiek
izņemta no apgrozības ar dzēšanas tirāžu.
9. Aizņēmuma obligācijas pieņem ka drošību visos
valsts uzņēmumos un darbos par nominālvērtību.
10. Nauda, kas ienāk no aizņēmuma realizēšanas, izlietojama vienigi šoseju um zemes ceļu būvei un labošanai.
11. Valstij tiesība izpirkt visas obligācijas par nomināl-

17

4051

18
19

3858
3654

20

3437

. 21
22
23 '
24
25
26
27
28
29
30

3207
2964
2706
2433
2143
1836
1510
1165
799
411

872.000

870.880

85
90
96
102
108
114
121
128
136
144
153
162
172
182
193
204
217
230
243
258
273
290
307
326
345
366
388
411

643.550

Annuitate

710.800
701.280
691.080
680.280
668.760
656.520

o . 629.900

871.560

629.880
615. 360

871.880

668.750

100 = 75.000
50 = 131.500
656.500

2X50.000
3X20.000
20X10,000
80 X 1.000

720X
2631X
3456

2X50.000 = 100.000

566.400
548.040

872.000
871.650
871.400
872.040

2X50.000
3X20.000
19X10.000
72X 1.000
680X
100
2507X
50

528.600

872.600
871,960

3283

507.960
486.120
462.960

600.000

583.650.

6151350»

871.360

11

872.120

600.000

355.680

871.680

2500X

324.720

870.720
871.960

3243

181.200
139.800

95.800
49.320

615.350

3X20.000 = 60.000
18X10.000 -= 180.000
70X 1.000 = 70.000
650X
100 = 65.000

384.840

291.960
257. 160
220. 320

= 100.000
= 60.000
= 190.000
= 72.000
= 68.000
= 125.350

2X50.000 = 100.000

870.960
872.480 "
872.440
870.840

438.480
412.440.

= 60.000
— 200.000
= 75.000
=
70.000
— 124.900
629.900

,3298
10.

= 100.000
= 60.000
= 200.000
= 80.000

100 = 72.000
50 = 131.550
643.550

3X20.000
20X10.000
75X 1.000
700X
100
2498X
50

871.280
871 080
872.280
872.760
872.520

643.560

1.000 =
100 =
50 =

100.000
60.000
200.000
90.000
80.000
138.750

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000
20X10.000 = 200.000
90X l.O'OO = 90.000

. 750X
2630X
3495
8.

720.000

680.300

2iX50.000 =
3X20.000 =

3690
656.500

Deldēšanas plāns.

76

= 100.000
= 60.000
= 200.000
= 90.000
= 90.000
— 140.000

20X10.000 =

pirms termiņa.

80

691.050

2X50.000
3X20.000
20X10.000
90X 1.000
900X
100
2806X
50

90X
800X
2775X
7.

60.000
200.000
90.000
90.000
161.300
701.300

= 100.000
= 60.000
= 200.000
= 90.000
= 90.000
= 151.050

3824

12. Aizņēmums nodrošināts ar visiem -valsts īpašumiem.
13. Šo aizņēmumu realizēt pilnvarota finansu ministrija.»

6000
5924
5844
5759
5669
5573
5471
5363
5249
5128
5000
4864
4720
4567
4405
4233

2X50.000
3X20.000
20X10.000
90X 1.000
900X
100
30-21X
50
4046

tikai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

710.850

2X50.000 = 100.000

3X20.000 =
20X10.000 =
90X 1.000 =
900X 100 =
3226X
50 —
4241

las izpērAizņēmuma obligācijas augļus nenes.
kamas nominālvērtībā trīsdesmit gadu laika, skaitot no pirmās tirāža dienas. Šim nolūkam izdara pec iepriekš sastādīta
plāna dzēšanas tirāžu ik gadus 1. jūlija pie kam dzēš katru
reizi attiecīgu obligāciju skajtu veselam sērijām. Pirmais tirāža termiņš 1930. g. 1. jūlija.
5. Tiražētas obligācijas izmaksa Latvijas banka pec
3 mēnešu notecēšanas no tirāža dienas.
6. Neatkarīgi no obligāciju dzēšanas tirāža izdara tanī
pašā dienā, pirms obligāciju dzēšanas tirāža, premiju _ izlozi.
Prēmiju izlozes izdara ar izlozes riteņa palīdzību, tirāža laižot
visu nedzēsto sēriju obligācijas: no viena riteņa izvelk sēriju
numurus, no otra — obligacSiu numurus un no treša — prēmijas. Katra obligācija iegūst vienā izloze tikai vienu prēmiju.
Ja uz vienu obligāciju krit vairākas prēmijas, tad izsniedz

Augļi latos

2X50.000 = 100.000
60.000
20X10.000 = 200.000
90X 1.000 = 90.000
900X
100 = 90.000
3417X
50 = 170.850
44-32

3.

4.

Izpērkamo
sēriju
skaits

100 = 90.000
50 — 180.000
720.000

3X20.000 =

skaitās tās uzrādītājs.

Parāds sērijās
a Ls 2000.—
gada sākumā

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000

900X
3600X

Bļodnieks.

,

gadā

20X10.000 = 200.000
90 X 1.000 =- 90.000

L. Ausējs, J. Annuss, M. Abuls, A. Bergs,
J. Rullītis, V. Sanders, K. Beldavs, A.

vērtību

1929.

maijā

Vinnestu saraksts.

«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.
Laipni lūdzam celt Saeimas priekša še pievienoto likumprojektu pajr iekšējo 1929. g. ceļu aizņēmumu ar premi-

-

10.

50 — 125.000
600.000

872.320
871.200
871.800
871.880

2X50.000= 100.000
3X20.000 = 60.000
17X10.000 = 170.000
68X 1.000 — 68.000
640X
100 =
64.000
2433X
50 = 121.650

871.320

3163

12.

871.160

flJUN.

19M

583.650

583.650
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25.

257.150

26.

220.300

16X10.000 = 160.000
65X 1.000 = 65.000
630X
100 = 63.000

2368X
3084
14.

548.000

2X50.000
3X20.000
15X10.000
60X 1.000

600X

2360X
3040
15.

528.600

50 = 118.400
566.400
= 100.000
= 60.000
= 150.000
= 60.000

100 ==

181.200

28.

139.800

55X 1.000 =

2832
17.

486.100

3X20.000
12X10.000
50X 1.000
500X
100
3689'

462.950

= 60.000
= 120.000
= 50.000
= 50.000

50 = 106.100
486.100

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000

11X10.000 = 110.000
48 X 1.000 =
5O0X
100 =

19

48.000
'50.000

438.500

1899X
50 = 94.950
2463
462.950
2X50.000 = 100.000

412.450

450X
100 = 45.000
1730X
50 = 86.500
438.500
2242
2X50.000 = 100.000

3X20.000 = 60.000
10X10.000 = 100.000

47X 1.000 =

20.

47.000

3X20.000 =

60.000

=
=

90.000
46.000

=

43.000

=

73.450

9X10.000
46X 1.000
100
4'30X
1469X
50
1959

21

384.850

412.450
2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000

8X10.000 =

80.000

45X 1.000 =
400'X
100 =

45.000
40.000

1197X
~

50 =

1655

22.

355.700

954X
324 700

291.950

= 100.000
= 70.000
= 60.000
= 43.000
= 36.000
50 = 47.700
355.700
= 100.000
= 60.000
= 50.000
= 40.000
= 30.000
50 = 44.700

2X50.000
3X20.000
5X10.000
40X 1.000
300X
100

894X
1244
24

324.700

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000
3X10.000 = 30.000

36X 1.000 =
250 X
839X
1132
KrSjumS Saeimas stenografiska
birojā, RTgS, Saeimas laukuma.

59.850
384.850

2X50.000
7X10.000
3X20.000
4'3X 1.000
350X
100
1359

23

29.

95.900

2X50.000 = 100.000

2122X
18

55.000

100 = 50.000
50 = 112.950
507.960

100 =
50 =

35.000
25.000
41.950
291.950

100 =
50 =

25.000
10.000
25.300
2t20.3O0

2X50.000 = 100.000
=
=
=
=

40.000
10.000
20.000
11.2O0_
181.200

2X50.000 = 100.000
1X20.000 = 20.000

1X10.000 = 10.000
9X 1.000 =
9.000
8X
100 =
80O
21
139.800

13X10.000 = 130.000
50OX
2259X

257.150

2X50.000 = 100.000
2X20.000 = 40.000
2X10.000 = 20.000

2X20.000
1X10.000
20X 1.000
224 X
50
249

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000
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2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000
2X10.000 = 20.000
30X 1.000 = 30.000
2O0X
100 = 20.000
543X
50 = ,27.150_

637

27.

56.000

52&600

gada

25X 1.000 =

100 = 55.000
50 = 118.600

2996

16. 507.950

1929.

100X
506X

50 = 118.000
548.000

55X 1.000 =
550X
2372X

maija
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60.000

2X50.000 = 100.000
3X20.000 = 60.000
14X10.000 = 140.000

10.

30.

49.300

1X50.000 =

50.000

1X20.000 =
1X10.000 =

20.000
10.000

10X 1.000 =

10.000

59 X
72

5.900 ,
95.900

100 =

1X30.000 =

30.000

1X10.000 =

10.000

9X 1.000 =
3X
100 =
14

90.000
300
49.300.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ausējam.
L. Ausējs (nacionālais bloks): ' Godātie deputātu kungi! Runāt par saunām, kādas vajadzīgas
zemes ceļu un šoseju lieta, būtu laušanas vaļējas
durvīs. Deputāti, kas pagājuša vasara ir braukuši
pa mūsu lauku ceļiem, zinas, cik bieži vien jāriskē
pat ar savu dzīvību. Šie ceļi ir pilnīgi neiespējama
stāvoklī. Ir daudz tādu ceļu, kurus ir iesākts buvet;
piemēram ceļš uz Baldoni, kur taču ir valsts uzņēmums — sēravoti, ir izbūvēts labi tālu, un tikai kādi
4_5 kilometri ir palikuši nelaboti, par kuriem ir pilnīgi neiespējami braukt. Tapa', tas ir ar ceļu _ uz
Straupi un daudzām citām vietām. Es esmu ievācis
ziņas, ka satiksmes ministrijai, lai cik necik -savestu
kārtībā mūsu ceļus ir vajadzīgi 12.000.000 latu. Ta
ir suma, kas nepieciešami vajadzīga. Budžetakartība
varam paredzēt tikai 2 miljoni latu katru gadu. Ta
tad paies 6 ©adi, kamēr mes būsim apmierinājuši šo
Bet ar to
prasību parastā budžeta kartība.
mes
nesalabosim
panākts.
Ja
nekas liels nebūs
ceļu kā pienākas, tad jau tūlīt nākoša gada ceļš
būs atkal izbraukts, un tas bus panīcis tik tālu, ka bus
jāpieliek lielas sumas, lai cik necik varētu braukt
pa to. Šī lieta visiem pazīstama, kapec to motivēt
un aizstāvēt nebūtu vajadzīgs.
Jautājums tikai, kur ņemt līdzekļus. No kārtējā budžeta mēs vairāk nevaram ņemt, to visi atzīst, jo budžets ir jāsamazina._ Ir jāmeklē ārkārtēji
līdzekļi, vai nu iekšēju, vai areju_ aizņēmumu veida.
Par ārējiem aizņēmumiem tuvāka nākotne nevaram
domāt aiz daudz un dažādiem iemesliem. Viens
tāds iemesls ir — augstie procenti, ko no mums
Tāpēc ārzemju kapitālu ieplūšana patlaprasa.
ban mums neizdevīga. Atliek tikai iekšēji aizņēmumi. Ar tiem ir tā, ka mušu dažādas kredītiestādēs ir noguldītas diezgan prāvas sumas —ka dzirdējāmno finansu ministra kunga, pāri par 160 miljoniem. Ja nu vienu daļu no šīm sumam, kaut 10%,
23
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varētu laist apgrozībā citādā veidā, ceļu lietās, tad
būtu labi. Jāpanāk tikai paņēmieni un līdzekļi, lai
noguldījumus varētu iekārtot šādā virzienā. Tas
iespējams tādi, ka no vienas puses dod drošību,
garantiju, ka nauda ieguldītājiem nezudīs. No otras
puses spēlē lomu pievilkšanas motīvs, t. i. augsti
procenti. Procentu ziņā valsts nevar sacensties,
jo par noguldīto privāto kapitālu var gūt augstākus
procentus. Šis parastais aizdevumu pievilkšanas
spēks mūsu apstākļos nekādu lomu nespēlē. Mums
jāmeklē citi līdzekļi. Viens no šādiem līdzekļiem
ir tas, ka katram cilvēkam piemīt hazarda tieksme
— tieksme vieglāk iegūt līdzekļus. Kaut gan šī
tieksme pati par sevi diezin cik laba nav, bet cilvēkiem tā tomēr ir, un ja to ievada pareizā gultnē,

ja izslēdz lielu risku un ar to ari hazarda momentu

padara iespējami mazāku, tad tā lieta pati par sevi
nav nemoraliska. Šinī gadījumā to varētu panākt,
ja visus augļus — 6%, ko valsts maksā par kapitāliem, plus 1% dzēšanai — kopā 7 %, izlietotu piemēroti, pie kam aizdevēji savu naudu nezaudēdami,
tomēr dzīvotu cerībā, ka daži no viņiem kaut ko iegūs. Katru gadu daži no viņiem iegūs 50.000, 20.000
vai 10.000 latu un citas mazākas sumas. Šiem cilvēiespēja uzlabot savu dzīvi,
kiem
būs
dota

un

nekā

nemoraliska

te

nebūs, bet

līdz

ar

to
būs
dota
iespēja
valstij
iegūt
kapitālu, kas ietu tām vajadzībām, par kurām
mēs jau agrāk esam daudz domājuši un runājuši.
Tāda veida ir projektētais aizņēmums, par kuru
ari fimansisti-speoialisti atzīst, ka tas būtu realizējams par pilniem 100%. Tā šinī gadā un ari nākamā gadā, kur mums vēl būs jācieš no plūdu sekām, būtu iespējams dot vairāk darbu laukiem, vairāk nodarbināt cilvēkus, dot tiem iespēju nodarboties, um nopelnīt, un nokārtot parādus, nokārtot satiksmi un lauku ražotājiem palīdzēt vieglāk nokļūt ar saviem ražojumiem uz pārdošanas
vietām; tas ietaupītu viņu laiku un mazāk bojātu
viņu satiksmes līdzekļus. Protama lieta, visu to
kopā ņemot, mēs nonākam pie slēdziena, ka tāda
veida aizņēmums būtu pēc iespējas ātrāk nokārtojams un ātrāk jāļauj tam realizēties. Tāpēc man
būtu lūgums augstajam namam — piekrist šī likumprojekta nodošanai komisijai ar lūgumu apstiprināt to pēc iespējas ātrāki, lai to varētu drīzāk realizēt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu finansu, tirdzniecības un
rūpniecības un budžeta komisijām*. — Vārds vēl
deputātam Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nav vēl pagājis necik mēnešu, kamēr tagadējā valdība un koalicijā ir saņēmusi ārējo aizņēmumu.
Nav vēl pagājis necik no tā laika, kad no šī ārējā aizņēmuma zināmas sumas tikla dotas un izlietota?
ceļiem'. Biclt ceļiem un tamlīdzīgāmi vajadzībām ir
ari vēl citas sumas, ja tikai tās ņemtu uira izlietotu
lietderīgi. Bet mēs redzam, ka atkal ir izdomāts
jauns aizņēmuma projekts un pie tam vēl tāds, kas
varētu iekārdināt vienu otru no banku iaudim u. t. t.
Ceļi Latvijā, protams, ir ļoti slikti. Pa 10 gadiem
tie ir tā nosaimniekati, ka laikam ar šādu aizņēmumu viņus nevarēs
diezcik manāmi izlabot.
Bet tas nenozīmē, ka šai valdībai varētu uzsumas.
ticēties uin uzticēt
šāda aizņēmuma
Mēs redzam un ļoti labi esam redzējuši, ka tagadējā valdība naudu šķiež. Tagadējā valdība izlieto
naudu tā, lai tā pildītu viņas koalicijas grupu kabatas. Mēs nekādā ziņā nevaram uzticēties un nevaram piekrist, ka šai valdībai dod vēl kādu iekšēju
aizņēmumu. Te jau tagad valsts budžeta projektā
jr 'diezgan daudz visādu sumu, kuras varētu izlietot

21.
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ceļiem. Piemēram no kāra ministrijas budžeta gluži
viegli varētu paņemt kādus 5 miljonus latu, kurus
labi varētu izlietot ceļu labošanai. Es domāju, ka
pilsoņu kungi ari viegli varētu piekrist tādam
priekšlikumam, pie kara ministrijas budžeta, jo ceļi
jau ari esot kara vajadzībām.
Mūsu frakcija ir noteikti pret šāda likumprojekta

pieņemšanu.

Atkārtoju vēlreiz, ka mēs neuzticam

šai valdībai nekādas sumas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums — deputāta
Ausēja u. c. iesniegto likumprojektu nodot finansu,
tirdzniecības un rūpniecības un budžeta komisijām.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Tas pieņemts; šis likumprojekts nodots minētām komisijām.
Deputāti R. Bīlmanis, J. Celms, K. Lorencs,
P. Zeibolts u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu

nolasīt.
Sekretārs J, Breikšs:

«Pārgrozījumi ievedmuitas tarifā:
Ievedmuitas tarifā izdarīt sekojošus pārgrozījumus:
1. panta 3. piezīmi — strīpot.
3. panta 6. punkta piezīmi izteikt sekojoši:
Piezime:

gada

Šī 3. panta 6. punkta likme paliek spēkā līdz 1930.

15.

augustam,

pēc

kam

mes
3. panta 9. punkta piezīmi izteikt sekojoši:

stājjas

spēkā

lik-

Ls 0,25 — 0,16

Piezime: Ši 3. panta. 9. punkta likme līdz 1930. g. 15. augustam — Ls 0,08 — 0,05.
5. panta piezīmi izteikt sekojoši:
Piezīme: Līdz 1930. g. 1. augustam šinī 5. pantā spēkā sekojošas likmes:
1. punkts
brīvi — brīvi.
2
Ls 0,22 — 0,15
„
„ 0,30 — 0,20
3.
,, 0,90—0,'6O
4
8. panta 2. piezīmi izteikt sekojoši:
Piezīme 2. Šī 8. panta 2. punkta likme līdz 1930. gada 1. au-

gustam Ls 150 —

1.000.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Bllmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienītie deputātu) kungi!
Pagājušā rudenī, ievērojot (smagos
saimnieciskos apstākļus un neražu, sevišķi dārzkopībā un salkņkopībā, augstais nams pieņēma grozījumus muitas tarifā, paredzot muitas pazeminājumus augļiem, saknēm, miežiem,1 auzām, putraimiem, zirņiem u. t. t, paredzot toslīdz tekošā gada
15. jūnijam. Nav divu domu ari speciālistu aprindās, ka tekošā gadā sliktās, bargās ziemas dēļ ari
nākošā gadā būs slikta ābolu un augļu raža. Tāpēc, ievērojot šo speciālistu atzinumu, būtu pareizi
jau tagad nokārtot muitas likmes, jo kad būs stājušās spēkā paaugstinātās likmes un radīts izdevīgs pazeminājums, tas varēs izsaukt nevēlamas
parādības muitas nodokļa iekasēšanā. Tāpēc mūsu
frakcija liek priekšā pagarināt šo likmju pastāvēšanas laiku vēl uz vienu gadu. Pārgrozījumi būtu
sekojošie: 5. pantā attiecībā uz dārzājiem visos
punktos, 8. panta 2. piezīmē — attiecībā uz āboliem
un bumbieriem, 1. pantā strīpot piezīmi ar miežiem
un auzām, kūpu aplikšana ar muitu nav nepieciešama, jo mūsu lauksaimniecībā saskatāma tendence
pāriet uz lopkopību, un mieži un auzas vajadzīgi
kā barības līdzeklis. Tāpēc es ceru, ka augstais
nams mūsu priekšlikumu ievēros um nodos to komisijai, lai tas nāktu priekšā vēl šinī sesijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšādeputāta Bīimaņa u. c. iesniegto ievedmuitas tarifa
pārgrozījumu projektu nodot finansu un [tirdzniecības
un rūpniecības koimisijām. Lūdzu pacelties tos,
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kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Šis projekts vienbalsīgi nodots minētām komisijām.
Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu projektu muitas tarifos. Prezidijs liek priekšā nodot
to tirdzniecības un rūpniecības un finansu komisijām. Iebildumu nav. Tas nodots minētām komisijām.
-^.Deputāti S. Pabērzs, A. Rancans, K. Beldavs,
A. Kalniņš, V. Rubulis, V. Firkss, J. Viļpiševskis,
M.. Nuroks u. c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu
nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj:
Uzdot valdībai atļaut Latgales zirgu audzētāju centrālai
biedirībai un Latvijas zirgkopības un zirgu sporta savienībai
un Latvijas zirgaudzētāju biedrībai atveri Rīga hipodromu
ar totalizatoru uz sekojošiem noteikumiem:
1) Hipodroms pastāv tikai Latvijas zirgu sugas un viņu
īpašību uzlabošanai un atrodas zem zemkopības ministrijas kontroles.
2) 60% (sešdesmit %) no visam godalgām nāk tikai par
labu Latvijā dzimušiem zirgiem.
3) 6% (piecas %) no Latvija dzimuša zirga godalgas naK
par labu zirga audzētājam.
4) 5% (piecas %) no ārzemes dzimuša zirga godalgas nak
par labu Latvijā dzimušu zirgu speciālam godalgu
fondam.
5) Atļauja hipodroma ierīkošanai, atvēršanai un uzturēšanai izdodama uz 8 gadiem.
6) 3% (trīs %) no aulekšotāju zirgu sacīkstēm nak pair
labu kara ministrijai ierindas zirgu sugas uzlabošanai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šo priekšlikumu var
apspriest šinī sēdē tikai tāda gadījuma, ja neviens
deputāts neceļ iebildumus pret to. (Saucieni pa
kreisi: «Ir iebildumi!» — «Ir iebildumi!» — A. Veckalns no vietas: «Mums nav vajadzīgi Alberinga
ērzeļi!») Tā kā ir iebildumi, šodien šo priekšlikumu nevaram apspriest. \
Mums jāievēl publisko tiesību komisija. Vajadzīgi 11 locekļi. Lūdzu uzstādīt kandidātus. Uzstādīti šādi kandidāti: deputāti A. Eglītis un A.
Dzenis uzstāda deputātu G. Mīilbergu; deputāti V.
Bastjānis un K. Lorencs sociāldemokrātu frakcijas
vārdā liek priekšā publisko tiesību komisija ievelēt
deputātus F. Cielēmu, Br. Kalniņu un M. Skuje-
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tā tad uz satiksmes līdzekļu darbiniekiem vispārējais darba laika likums neattiecas. Dzelzceļa
darbiniekiem, pasta-telegrafa darbiniekiem ir izdots
speciāls darba laika likums, bet ielu dzelzceļu darbinieki, autobusu darbinieki ir palikuši bez darba
laika normēšanas. Ir pavisam nenormāli, ja tam
pašam algotam darbiniekam, kad viņš tiek nodarbināts uz dzelzceļa, principā tiek dota 8 stundu darba diena, bet kad viņu 'nodarbina uz ielu dzelzceļa,
uz tramvaja, tad darba laika likums uz viņu
neattiecas. Tālāk, kas attiecas uz autobusu darbiniekiem, ja šofers tiek nodarbināts uz taksometra,
kā algots darbinieks, tad uz viņu attiecas likums par
darba laiku, kā to ir iztulkojis ari senāts; bet ja viņš
satiksmi
tiek
nodarbināts uz vispārēju līniju
autobusa, tad darba Ja jika likums
uzturoša
uz viņu netiek attiecināts. Tāpēc attiecīgo
darbinieku organizācijas bija griezušās pie Saeimas sociālās likumdošanas komisijas ar lūgumu šo netaisnību novērst, un sociālās likumdošanas komisija izstrādāja attiecīgu likumu; pie tam man jāpiezīmē, ka attiecībā uz ielu dzelzceļu un autobusu
uzņēmumiem,, kur strādā vairs ne trīs maiņas, bet
jau tikai divi maiņās, attiecībā uz svētdienas atpūtu, bija jāpiemēro pastāvošais darba laika tikums. Attiecīgais grozījums ir šeit ievests iekša,
un šim grozījumam piekrīt ari ielu dzelzceļu, tramvaju akciju sabiedrība; tā tad šīs akciju sabiedrības
pārstāvji, kuri galvenā kārtā varēja but ieinteresēti
šinī lietā, neceļ nekādus iebillduimuspret šo grozījumu. Komisijā bija uzaicinati_ pārstāvji ari mo lielākām autobusu satiksmes līnijām, un ari tie nekādus
sevišķus iebildumus un ierunas pret šo likumu necēla. Tādā kārtā šis likumprojekts komisija tika
pieņemts. Komisija lūdz steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-

dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju visparīgas _ debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana nak pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:

nieku; deputāti L. Laicens un J. Zlaugotnis-Cukurs
liek priekšā publisko tiesību komisija ievelēt de«Pārgrozījumi
likumā par darba laiku.»
deputāts J. Breikšs
putātu A. Kuroiju-Kuršiinski;
Priekšsēdētājs
P. Kalniņš: Pie virsraksta vārpubliprogresivā centra bloka vārda liek priekša
Virsraksts nāk nobalsošana.
du
neviens
nevēlas?
Paberzu;
J.
sko tiesību komisijā ievēlēt deputātu
Lūdzu
pacelties
kas
ir pret virsraksta pieņemtos,
zemnieku savienības frakcija liek priekša ievelēt
atturas?
Nav. Virsraksts
šanu.
Tādu
nav.
Kas
deputātus E. Laimiņu un_ A. Kalniņu; deputāts P.
pieņemts.
—
Ievada
un 3. panta
teksts
vienbalsīgi
Lazerdeputātus
M.
Sīmanis liek priekša ievelēt
piezīme.
sonu un P. Sīmani; deputati_ G. Reinhards, _KBelSekretārs J. Breikšs:
davs u. c. liek priekša minēta komisija ievelēt de«Likuma par darba laiku- (lik. kr. 1922. g. 74.) 3. p. 1. pievajakomisijai
tiesību
putātu M. Abulu. Publisko
zīmi, 4. p. piezīmi un 19. pantu izteikt šādi:
dzīgi 11 locekli, uzstādīti 11 kandidāti. Vai augsta3
jam namam būtu kādi iebildumi, ja nobalsotu par Piezīme 1. Visos uzņēmumosun iestādēs, kur strada maiņās
Lieku
Iebildumu
nav?
šiem kandidātiem en Moc?
nepārtraukti, dodama svētdienas atpūta ne īsāka par 40
stundām. Ielu dzelzcelu _ un autobusu uzņēmumos, kur os
uz balsošanu uzstādītos 11 kandidātus en bloc. Lustrādā divās mainās, svētdienas atpūta 2 sekojošas nedēpacelties tos, kas ir pret uzstādīto kandidātu
ļās
caurmērā nedrīkst būt _ īsāka pair 40 stundām-, pie kam
Tādu
nav.
komisija.
ievēlēšanu publisko tiesību
īsākai atpūtai- no tām jābūt vismaz 32 stundas.»
Nav. Publisko tiesību komisija uzKas atturas?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie ievada
stādītie kandidāti, vienbalsīgi ievelēti. Līdz ar to
teksta un 3. panta piezīmes neviens neveļas? Tie
1. dienas kārtības punkts izsmelts.
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu — ievada teksta un 3. panta piezīmes pieņemšanu. Tāpārgrozījumi likuma par darba laiku.
du nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts un 3.
Referents Nikolajs Kalniņš. Ludzu referentu sniegt panta piezīme vienbalsīgi pieņemti. — 4. panta piereferātu. Vārds referentam.
zīme.
Referents N. Kalniņš: Augstais nams! 1922.
Sekretārs J. Breikšs:
gadā tika izdots likums par darba laiku. Ta 19.
4
pants noteica, ka satiksmes līdzekļu darbiniekiem, Piezīme. Ielu dzelzceļu un autobusu darbiniekiem, miesnieizņemot darbnīcu strādniekus un fiziska darba diekiem, maizniekiem, frizieriem pirtniekiem, pārtikas veikalu un ēdienu namu darbiniekiem atļauts svētdienu un
nas strādniekus, darba laiku nosaka sevišķs likums;
23*
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svētku priekšvakaros strādāt kā parastās _ darba dienās ar noteikumu, ka normālais nedēlā nostrādātais stumdu skaits
nepārsniedz 48 stundas nedēļā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
piezīmes neviens nevēlas? 4. panta piezīme nak
nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas

pieņemšanu.

Tādu nav.

Kas atturas?

Nav.

4.

panta piezīme vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt 19. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Laukstrādniekiem, kuģu
kalpotājiem,
mājkalpotājiem,
skolotan'iem, polislimnīcu kalpotājiem, tiesu darbiniekiem
cistiem, cietumu personālam un personām, kurām ir uzdota
darbu vadība, uzraudzība, vai kuras ieņem kādu uzticības
vietu, un satiksmes līdzekļu darbiniekiem, izņemot ielu dzelz-

ceļu un autobusu darbiniekus, darbnīcu un fiziskā darba strādniekus, darba laiku nosaka sevišķs likums.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 19. panta
neviens nevēlas? 19. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 19. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 19. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā.

Tādu nav.

Kas atturas?

Nav.

Likums

visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozī-

jums likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes, un arodu slimību gadījumos.
Referents
Nikolajs Kalniņš. Vārds referentam.
Referents N. Kalniņš: Ar šo likumprojektu ir
izdarīti mazi pārgrozījumi likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos. Likumā bija uzskaitītas profesionālas slimības. Bija pieņemts, ka, likums attiecas uz tām
arodu slimībām, ko ir atzinusi starptautiskā darba
konference. Starp citu bija piezīme, ka noteikumi
par arodu slimībām neattiecas uz laulkstrādniekiem.
Tā kā no arodu slimībām tikai viena silimība ir tāda,
kas varētu attiekties ari uz laukstrādniekiem, t. i.
saslimšana ar mēri, kas ir bīstama slimība, tad ir
vajadzīgi šie likuma pārgrozījumi. Ja kāds laukstrādnieks saslimtu ar mēri, tad ir nepamatoti, ka
viņš ir izņemts ārā no padotības šī likuma noteikumiem. Tāpēc komisija atzina par vajadzīgu atcelt
piezīmi, kas laukstrādniekus izslēdz, pielīdzinot tos
šinī ziņā vispārējiem strādniekiem.
Komisija liek priekšā šim likumprojektam stei-

dzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret stei-

dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidza-

mība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums
likumā par algotu dabrnieku
šanu nelaimes un arodu slimību gadījumos.»

apdrošinā-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. —?
Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
arodu

«Likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
slimību gadījumos (lik. kr. 1927. g. 91.)

4. panta 2. piezīmi atcelt.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu pie likuma
teksta neviens nevēlas? Likuma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Lūdzu saskaitīt tos, kas atturas. 5 atturoties, likuma

sesijas
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teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Ar visām balsim,
5 atturoties, likums visumā pieņemts. Redakcijas komisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — 1ikūms
par
adiministrativā
kārtā
uzlikto

naudas

sodu

pārvēršanu

arestā. Re-

ferents N. Kalniņš. Vārds referentam.

Referents N. Kalniņš: Mūsu likums paredz
zināmos gadījumos fiskalām pārvaldēm tiesību uzlikt naudas sodus. Un ja nu šo naudas sodu attiecī-

gās sodītās personas neizpilda, tad naudas sods jāpārvērš brīvības atņemšanas sodā. Projektā, ko valdība bija iesniegusi Saeimā, bija paredzēts, ka šo
naudas soda pārvēršanu arestā izdara mūsu tiesneši. Juridiskā komisija iesniegumā, kas izdalīts deputātiem, bija to pārveidojusi un atļāvusi fiskalai pārvaldei un citām administratīvām iestādēm pašām
pārvērst šos naudas sodus arestā. Juridiskā komisija pārrunāja šo jautājuma otru reizi, jau pēc tam,
kad projekts jau bija izdalīts Saeimas deputātiem.
Pēc lietas vispusīgas pārrunāšanas komisija māca
pie atzinuma, ka jāpieturas tomēr pie tās kārtības,
ka naudas sodus pārvērš arestā nevis administrativā iestāde, kas tos uzlikusi, bet tas jāuzdod izdarīt
miertiesnesim. Tas ir tamdēļ, ka mums pastāv sodu
likumu 529. pants par sodu pārvēršanu, un tas paredz miertiesnesim iespējamību sodu variet, uzliekot mazāku vai augstāku sumu. Tāpēc šo sodu
noteikšanu nebūtu bijis ērti uzlikt tai pašai administratīvai pārvaldei, bet tā būtu jānodod miertiesnesim, kurš jau ir pieradis pie tādas sodu pārrēķināšanas, kuram jau ir nodibinājusies zināma prakse.
Tas novērstu ari katru pārpratumu ieinteresētām
personām no ladministrativo pārvalžu puses. Sakarā ar to juridiskā komisija man uzdeva attiecīgos
pantos iesniegt priekšlikumu pārveidot pantu tādā
redakcijā, kādu nupat ieteicu.
Komisija liek priekšā steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošana steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par
pārvēršanu

administrativā

kārtā

uzlikto

daudas

sodu

aresta.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta _ueviems nevēlas. Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu p_acelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada
tekstu un I nodalījumu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Kriminālprocesa likumos

(1926. g. izd.) ievest sekojošus

pārgrozījumus:
I. Kriminālprocesa likumu I pielikuma (pie 1047. panta) vispārējo piezīmi izteikt šādi:

Vispārējā _piezīme. Visos I — V nodalījumā apzīmētos likumu
pārkāpumos, ja vainīgais nepadodas fiskalo pārvalžu uzliktam naudas sodam un atsakās to maksāt, minētās pārvaldes uzlikto naudas sodu pārvērš arestā saskaņā air

sodu likumu 59. panta nosacījumiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Pie I nodalījuma
vārds referentam.
Referents Nik. Kalniņš: Es lieku priekšā šo
vļsparejo piezīmi izteikt jaunā redakcijā, kas līdzinās valdības projekta redakcijai, proti, ka naudas
soda pārvēršanu izdara, miertiesnesis, nevis administrativā vai fiskalā pārvalde.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Juridiskās komisijas uzdevumā referents N. Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:
«i nodalījuma vispārējo piezīmi izteikt šādi:
Vispārējā piezīme. Visos I—V nodalījumā apzīmētos likumu
pārkāpumos fiskalo pārvalžu uzliktie naudas sodi nav

pārvēršami arestā administrativā kārtā pēc sodu likumu
59. panta, bet ja vainīgais nepadodas minēto pārvalžu
uzliktam sodam un atsakās maksāt uzlikto soda naudu,
lieta nosūtāma miertiesnesim uzliktā naudas soda pārvēršanai arestā saskaņā ar sodu likumu

59. pantu.»

Lieku uz balsošanu ievada tekstu ar vispārējo
piezīmi juridiskās komisijas priekšā liktā redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta un I
nodalījuma pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Ievada teksts un I nodalījums — pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —

Lūdzu nolasīt II nodalījumu.
Sekretārs J. Breikšs:

«II Kriminālprocesa likumu II pielikuma (pie 1155. panta)
vispārējo piezīmi izteikt šādi:
Vispārējā piezīme. Visos gadījumos, kad uzlikti tikai naudas
sodi, ja vainīgais nepadodas administratīvas varas uzliktām sodam un atsakās to maksāt, administrativā vaira
uzlikto naudas sodu pārvērš aresta saskaņa ar sodu likumu 59. panta nosacījumiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents Nik. Kalniņš: Ari pie šī nodalījuma
juridiskās komisijas uzdevuma iesniedzu analoģisku

priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
niņš iesniedzis priekšlikumu:

Referents N. Kal-

21.

sēde

10.

maijā

1929. gadā

714

cieni pa labi: «Nav vairākuma!») Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Cielēna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Lūdzu vēlreiz pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna priekšlikumu. Par deputāta Cielēna priekšlikumu
nodotas 31 balsis, pret — 31 balsis, atturējušies — 4.
Šis priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nak deputātu Jankus un aLicena priekšlikums —
dienas kārtības 5. punktu apspriest pēdējo.

Vārds deputātam Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Lieku priekšā deputātu lietu komisijas atzinumu nolikt kā pēdējo. Mūsu frakcija domā, ka šī punkta
apspriešana nav steidzama. Nav nekādas sabiedriskas vajadzības steidzināt šo jautājumu. Šai atzinumā ir pat lietas no 1927. gada, piemēram Arveda Berga un citu labā spārna deputātu lietas. Visu
laiku tās gulējušas komisijā un nav bijusi nekāda vajadzība tās apspriest. Tagad tās tāpat var turpināt
gulēt, kā gulējušas. Dienas kārtībā ir vesela rinda
punktu, kas aizskar agrārās reformas likumu, kas ir
sabiedrības intereses degpunktā. Tāpēc būtu pareizāki, ja vispirms apspriestu šos punktus un deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinumu noliktu ka

pēdējo.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai vēlas kāds izsacīties pret šo priekšlikumu? Neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk deputātu Jankus un Laicena priekšli-

kums —
5. dienas kārtības punktu nolikt kā pēdējo.

vispārējo piezimī izteikt šādi:
Vispārējā piezime. Visos ga_dijumos, kad uzlikti

«II. nodalījuma

tikai naudas
sodi, šie sodi nav pārvēršami aresta administratīva kārta
pēc sodu likumu 59. panta, bet ja vainīgais nepadodas
administrativās varas uzliktam sodam un atsakās maksāt
uzlikto soda naudu, lieta nosūtāma miertiesnesim uzliktā naudas soda pārvēršanai aresta saskaņa ar sodu li-

kumu 59. pantu.»

Lieku uz balsošanu II nodalījumu ar referenta
iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret II nodalījuma pieņemšanu pārlabota veida.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav._ II nodalījums
vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak likums visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas i r_
pret likuma pieņemšanu visumā pārlabota veida.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Likums visuma
pārlabotā veidā vienbalsīgi p_ieņ_ emts. _ —Redakcijas komisijas ziņojums bus nākoša sēde.
Pie dienas kārtības deputāti 0. Jankus un L.
Laicens ienieguši priekšlikumu:
«Lieku priekšā 6. dienas kārtības punktu — Saeimas
deputātu lietu izmeklēšanas komisijas atzinums — pārcelt dienas kārtībā kā pēdējo punktu.»

Deputāts F. Cielens iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā agirarās reformas likuma papildinājumu
skatīt cauri pēc likuma par administratīva kārta uzlikto naudas
sodu pārvēršanu arestā.»

Vispirms nāks nobalsošanā deputāta

sesijas

Cielēna

priekšlikums. Vārds deputātam Cielenam par šo
priekšlikumu.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputātu Jankus un Laicena priekšlikumu nodotas

balsis, pret — 47 balsis. Tas noraidīts.
Nākošais dienas kārtības punkts — Saeimas
deputātu lietu
izmeklēšanas komisijas
atzinums. Referenti V. Rubulis un J.
Veržbickis. Vārds referentam Rubulliim.
Referents V. Rubulis: Pirmā Sietā tiek lūgts
izdot tiesāšanai deputātu ? Andreju Veckaflnu, kurš
apvainots uz sodu likumu 139. panta pamata par nepaklausību likumīgam rīkojumam, vai likumīgam
prasījumam. Lietas saturs ir tāds, ka 11. janvārī
bezdarbnieku gājienā dziedātas neatļautas dziesmas.
Policija pieprasījusi neatļauto dziesmu dziedāšanu
pārtraukt; Veckalns nav devis vajadzīgo rīkojumu,
un dziedāšana, turpinājusies. Komisijas lēmums_ ir
2 variantos. Pirmais variants — neatļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Veckalnu, otrs vari33

ants — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Veckaflnu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citām sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā_ nāk
Andreja Veckalna lieta, par ko komisija pieņēmusi
divus lēmumus. Pirmais variants ir neatļaut, otrais — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu. Vispirms likšu uz balsošanu pirmo variantu. Ja to pieņems, otrais variants atkritīs; ja pirmo variantu noraidīs,

Šis mazais_ papildinājums agrāras nobalsošanā nāks otrais variants. Lieku uz balsoreformas likumā minēts ka dienas kartības 10. šanu pirmo variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par pirmā varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu papunkts, bet tas ir ļoti steidzams, jo_ likvidē ar papildinājumu agrārās reformas likuma «populāro» secelties tos, kas ir pret pirmā varianta pieņemšanu.
nāta principiālo paskaidrojumu. Tapec (sociālde- Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
mokrātu frakcija liek priekša pacelt 10. dienas karPar pirmā varianta pieņemšanu nodotas 33 balsis,
pret — 45 balsis. Pirmais variants noraidīts. — Vai
tības punktu uz augšu, lai to varētu apspriest steidzamības kārtībā.
Ja visus pārējos likumus apotro variantu vēlas nobalsot dalīti? To neviens nepieprasa. Lieku uz balsošanu otro variantu. Lūdzu
spriedīs papriekšu, tad tas nokavēsies.
pacelties tos, kas ir par otrā varianta pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pret šo priekšTagad lūdzu pacelties tos,kas ir pret otrā varianta
priekšneveļas?
Deputāta
Cielēna
neviens
likumu
pacelties
tos, kas ir pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attulikums nāk nobalsošanā. Ludzu
Acīmredzot
vairākums.
(Sau- ras. Tādu nav. Par otrā varianta pieņemšanu nopar šo priekšlikumu.

deputātu kungi!
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dotas 44 balsis, pret — 35 balsis. Otrais variants
pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo Metu;
Otrā lieta lūdz atļaut
Referents V. Rubulis:
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Balodi,
apvainota uz sodu (likumu 129. panta 1. daļas 6.
punkta pamata par uzsaukumu izplatīšanu, kas musina uz naidu starp iedzīvotāju šķirām. (Saucieni
pa kreisi:
«Oi, oi!») Uzsaukuma virsraksts —
«Strādnieki, darba tauta»; tas izdots sakarā ar
streiku «Bufalo» fabrikā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Balodi, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un
citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 2. lietā — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Balodi. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par komisijas priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par komisijas
priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret — 34 balsis.
Komisijas priekšlikums 2. (lietā pieņemts. — Lūdzu
ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 3. lietā deputātu Andreju Kurciju-Kuršinsku lūdz izdot tiesāšanai uz sodu
likumu 293. panta pamata par to, ka, izņemot atļauju «Darba Balss» atbildīgā redaktora amatam, viņš
devis nepatiesas ziņas, lai apmierinātu preses likuma 2. panta prasības. Komisijas lēmums — atļaut
deputātu Andreju Kurciju-Kuršinsku izdot tiesāšanai,
neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 3.
lieta.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret komisijas
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
komisijas priekšlikumu. Beidzot (lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par komisijas priekšlikumu
nodotas 43 balsis, pret —33 balsis. Komisijas priekšlikums 3. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo
lietu.
Referents V. Rubulis: 4. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Kārli Būmeisteru uz sodu likumu 138.
panta pamata par saistošu noteikumu nepildīšanu.
Viņš pagājušā gada 30. septembrī Līksnā uz baznīcas zemes noturējis tautas . sapulci, kas viņam nav
bijusi atļauta. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Būmeisteru, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu
sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 4. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret komisijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par komisijas priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret — 32 balsis, atturējušos nav. Komisijas priekšlikums 4. lietā pieņemts.—
Lūdzu ziņot par 5. Metu.
Referents V. Rubulis: 5. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Paudu Lejiņu uz sodu likumu 533.
panta pamata par «Strādnieku Avīzē» 1928. gadā ievietotu rakstu uz Veidemaņa sūdzības pamata. Veidemamis apsūdz deputātu Lejiņu par to, ka
viņš šinī rakstā sagrozījis faktus un cēlis viņam neslavu. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Lejiņu, neatstādinot viņu mo
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 5. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums; Komisijas priekšlikums 5. lietā pieņemts.
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533. panta pamata par tanī pat «Strādnieku Avīze»

1928. gadā ievietotu rakstu «Varoņdarbs», kur sūdzētājs ir tas pats Veidemanis, kurš apvaino deputātu Lejiņu par to, ka šinī raksta viņš sagrozot faktus un ceļot viņam neslavu. Komisijas lēmums —
atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Lejiņu,
neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 6. lieta. Ludzu pacelties tos,
kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 6. lieta pieņemts.—
Nākošā lieta.
Referents V. Rubulis: _ Septītā lieta. Deputātu
Paulu Lejiņu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 154.
panta II daļas un 533. panta pamata par «Strādnieku
Avīzē» 1928. gadā ievietotu rakstu «Valdības aplama
politika turpinās». Šinī rakstā ir tādi izteicieni: «Vai
valdība domā turpināt ar saviem muļķīgiem darbiem ...», «Ikoruptā valdība» u. t. t. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Lejiņu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 7. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 7 lieta pieņemts.—
Nākošā lieta.
Astotā lieta lūdz izdot
Referents V. Rubulis:
tiesāšanai deputātu Pēteri Ulpi uz sodu likumu 533.
panta pamata par laikrakstā «Brīvais Vārds» 1928.
gadā ievietotu rakstu: «Apriņķa valdes priekšsēdētājs turpina viltot patiesību». Apriņķa valdes priekšsēdētājs Kimerals apvaino, ka deputāts Ulpe ir rakstījis par viņu nepatiesību, ka Kimerals nodarbojoties ar šantāžu un viltojis rupjā kārtā patiesību. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu Ullpi, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 8. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 8. lietā pieņemts.—
Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents V. Rubulis: Devītā lietā deputātu Pēteri Ulpi lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 533.
panta pamata par laikrakstā «Brīvais Vārds» 1928.
«Apriņķa
valdes
gada numurā ievietotu rakstu
priekšsēdētājs nodarbojas ar šantāžu un vilto patiesību». Sūdzētājs tas pats, bet raksts ievietots citā
numurā. Komisijas priekšlikums — atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Ulpi, neatstādinot viņu
no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 9. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 9. lietā pieņemts.
— Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: Desmitā lietā deputātu
Miķeli Rozentālu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par laikrakstā «Lauku Darbs»
1928. gadā ievietotu rakstu «Lašu pagasta pašvaldības kandidātu sarakstu apskate» . Sūdzētājs apvaino deputātu Rozentālu, ka viņš nepatiesi viņu
apvaino par melnsimtnieku un ierāvēju. Komisijas
priekšlikums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu M. Rozentālu, neatstādinot viņu ne Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 10. lietā. Lūdzu pacelties
— Lūdzu ziņot par 6. lietu.
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
Referents V. Rubulis:
Sestā lieta. Deputātu
vairākums. Komisijas priekšlikums 10. lietā piePaulu Lejiņu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
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Referents V. Rubulis : Vienpadsmitā lietā lūdz
izdot tiesāšanai deputātu Kristapu Bliasu uz sodu
likumu 533. panta pamata par laikrastā «Sociāldemokrāts» 1928. gadā ievietotu rakstu «Vēl par nekārtībām Rīgas skolotāju institūtā». Sūdzētājs ir šī institūta direktors, kurš rakstā apvainots, ka viņa skolēni esot izlaisti, ka direktoram esot nozagts_ zelta
pulkstenis un 25.000 rubļu naudas. Lai to iegūtu atpakaļ, esot nolemts paaugstināt internāta maksas.
Esot sarīkoti kādi žūpības vakari,_ direktors ar bērniem esot redzēts aizdomīgās pozās u. t. t. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu K. Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas,
tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 11. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 11. lieta pieņemts. — Nākošā lieta.
Referents V. Rubulis:
12. lietā deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par laikrakstā «Sociāldemokrāts»
1928. gada Nr. 203 ievietotu rakstu: «Vai Goldmaņa
pēdās? Ari Juraševskis andelējies ar obligācijām!» (Saucieni: «Oho!») Sūdzētājs apvaino deputātu Eliasu nepatiesības paušana. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Kristapu Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas,
tās komisiju un citu iestāžu sedem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas atzinumu 12. lieta. Ludzu pacelties tos,
kas ir par komisijas atzinumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas atzinums 12. lieta pieņemts. —
Nākošā lieta.
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,Komisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu K. Eliasu, neatstādinot viņu no
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 15. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 15. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par 16. lietu.
Referents V. Rubulis: 16. lietā Kristaps Eliass
apvainots uz sodu likumu 533. panta pamata par
«Sociāldemokrātā» ievietoto rakstu «Onkuļu būšana». Sūdzētājs Jānis Abelskafas sūdz Kristapu
Bliasu par to, ka viņš to nepatiesi apvainojis naudas iegūšanā ar saviem veikaliem, neizmaksājot piena pievedējiem naudu. Komisijas atzinums — atļaut
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu K. Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu ie-

stāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 16. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas Ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 16. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par 17. (lietu.
Referents V. Rubulis: 17. lietā Kristapu Eliasu
lūdz izdot tiesāšanai uz 533. panta pamata uz privatsūdzētāja J. Springa sūdzības pamata. Komisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret _deputatu K. Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 17. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 17. lietā pieņemts.
— Lūdzu ziņot par 18. lietu.
Referents V. Rubulis: 18. lietā lūdz izdot tiesāšanai Robertu Bīlmani, apvainotu uz sodu likumu
,533. panta pamata par laikrakstā «Jaunā Dzīve» ievietotu rakstu «Miķeļtornis. Policijas nelikumības».
Sūdzētājs aizrāda, ka viņš nepatiesi apvainots dzeršanā, jo esot pilnīgs atturībnieks. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu R. Bīlmani, neatstādinot viņu no Saeimas, tas
komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 18. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 18. lietā pieņemts. —

Referents V. Rubulis: 13. lietā ari apvaino deputātu Kristapu Eliasu uz sodu likumu 533. panta
pamata par laikrakstā «Sociāldemokrāts» 1928._gada
Nr. 177 — 190 ievietotiem rakstiem zviedru sērkociņu sindikāta lietā. Sūdzētājs Liepiņš apvaino deputātu K. Bliasu par nepatiesības paušanu attiecība
uz viltotās vēstules lietu un 50.000 dollaru saņemšanu. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Kristapu Bliasu, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 13. lieta. Ludzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Kristapa Eliasa izdošanu tiesāšanai. 19. lieta.
Acīmredzot vairākums. Komisijas lēmums 13. lieta
Referents V. Rubulis: 19. lietā lūdz izdot tiesāpieņemts. — Nākošā lieta.
šanai deputātu Jūliju Celmu, kurš apvainots uz sodu
Referents V. Rubulis: 14. lietā lūdz izdot depulikumu 533. panta pamata par laikraksta «Talsu
tātu Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu likumu 533. Vēstnesis» 1928. gadā ievietotu _ rakstu: «Netīras
panta pamata par laikraksta «Sociāldemokrāts» sēklas panama Talsu apriņķa valde». Talsu apriņķa
valde apvaino deputātu Jūliju Celmu nepatiesības
1928. gada Nr. 61 ievietotu rakstu:_ «Onikuļu _ būšana Rīgas pilsētas uzņēmumu nodaļa». Sūdzētājs paušanā un neslavas celšana. Komisijas lēmums —
Žanis Pērkons uzskata, ka viņš nepatiesi apvainots atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jūliju
Celmu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju
kā vislielākais balamute, kas paklusam sev un krustpar
brīvu
prāvas
suminās
un
dod
un citu iestāžu sēdēm.
dēliem uzdāvājis
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
gāzi un elektrību saviem tuviniekiem. Komisijas
komisijas priekšlikumu 19. lieta. Ludzu pacelties tos,
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Kristapu Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 19. lieta pieņemts.
tās komisiju un citu iestāžu sedem.
balsošanu
Lieku
uz
— 20. lieta.
P.
Kalniņš:
Priekšsēdētājs
Referents V. Rubulis: 20. lietā lūdz izdot tiekomisijas lēmumu 14. lietā. Ludzu pacelties tos,
vairāsāšanai
deputātu Ādolfu Bļodnieku, kurš apvainots
kas ir par komisijas lēmumu. Acīmredzot
pieņemts.
—
Nāuz
sodu
likumu 533. un 540. pantu pamata par laik14.
lieta
lēmums
kums. Komisijas
rakstā «Latvija» 1928. gada ievietotiem rakstiem
košā lieta.
«Skolotāju vajāšana Valkas apriņķī» un «Cirgaļi».
Referents V. Rubulis: 15. lietā Kristapu Eliasu
inspektors apvaino deputātu Ādolfu Bļodnieku
«SoSkolu
par
lūdz izdot tiesāšanai uz 533. panta pamata
nepatiesības paušanā un skolu politikas dezorganiciāldemokrātā» 1928. gada _ ie_vietoto rakstu: «Veizēšanā. Komisijas lēmums — atļaut izdot tiesāšanai
kalnieks un strādnieku izsūcējs grib iekļūt pilsētas
deputātu
Ādolfu Bļodnieku, neatstādinot viņu no
Kristapu
domē». Sūdzētājs Miķelis Āboliņš apvaino
tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Eliasu nepatiesības paušana un neslavas celšana. Saeimas,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 20. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 20. lietā pieņemts.

— 21. lieta.
Referents V. Rubulis: 21. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Gotfrīdu Mīlbergu, kurš apvainots uz
sodu likumu 157. panta 1. daļas pamata par nepatiesu apsūdzību. Deputāts Gotfrīds Mīlbergs iesniedza
tieslietu ministrim rakstu par apgabaltiesas locekļu
Stryka un Brimmera rīcību. Komisijas lēmums —
atļaut izdot deputātu Gotfrīdu Mīlbergu tiesāšanai,
neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu

iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Lieku uz balsošanu

komisijas priekšlikumu 21. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 21. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 22. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Gotfrīdu Mīlbergu, apvainotu uz
sodu likumu 533. un 540. pantu pamata par laikrakstā
«Kurzemes Balss» 1928. gada 34. numurā ievietotu
rakstu «Sargaities no Verbelova veikala». Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Mīlbergu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās
komisiju un citu iestāžu sēdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 22. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. _ Komisijas priekšlikums 22. lietā pieņemts. —T Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 23. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Arvedu Bergu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata par laikrakstā «Latvis»
1928. gada numurā ievietotu rakstu «Mantrausīgs pagasta valdes loceklis». Komisijas lēmums — atļaut
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu,
neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu

iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 23. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 23. Metā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 24. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Arvedu Bergu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata par laikrakstā «Latvis»
1928. gada numurā ievietotu rakstu «Apcietināti zvērināts advokāts Dzelzītis un Linards Laicens». Sūdzētāji apvaino deputātu Arvedu Bergu nepatiesības
paušanā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 24. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 24. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 25. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Sebastjanu Pabērzu uz sodu likumu
138. panta pamata par sapulces noturēšanu uz biedrības zemes, kas viņam nav bijis atļauts. Komisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Sebastjanu Pabērzu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 25. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 25. lietā pieņemts. — Ludzu ziņot par nākošo lietu.
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Referents V. Rubulis:
26. lietā lūdz izdot tiesāšanai Gotfrīdu Mīlbergu uz sodu likumu 154. panta
2. daļas un 157. panta pamata miertiesneša Akermaņa lietā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Mīlbergu, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 26. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 26. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par 27. lietu.

Referents V. Rubulis: 27. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Andreju Veokalnu uz sodu likumu
530. un 531. pantu pamata. Komisijas lēmums —
atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Veckailnu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas atzinumu 27. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par komisijas atzinumu. Acimredzot vairākums. Komisijas priekšlikums 27. lietā pieņemts. —
Lūdzu ziņot par nākošo lietu. (Saucieni no vietām:

«Nav vairākuma!»)

Referents V. Rubulis: 28. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Ādolfu Bļodnieku uz sodu likumu
531. panta pamata zvērināta advokāta palīga Vintera sūdzības lietā. Komisijas lēmums — atļaut uzsakt_ tiesas vajāšanu pret deputātu A. Bļodnieku, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 28. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 28. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 29. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Ādolfu Bļodnieku uz sodu likumu
533. panta pamata, K. Tomsona sūdzības lietā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu A. Bļodnieku, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 29. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 29. lietā pieņemts. — 30. lieta.
Referents V. Rubulis: 30. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jezupu Trasunu uz sodu likumu
533. panta pamata par laikrakstā «Jaunā Straume»
1927. gada ievietotu rakstu «Karaveiri izastoj pret
policiju» . Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu pretdeputatu J. Trasunu, neatstādinot viņu
no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 30. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 30. lietā pieņemts. — 31. lieta.
Referents V. Rubulis: 31. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Pēteri Ulpi uz sodu likumu 533. un
540. pantu pamata par laikraksta «Brīvais Vārds»
1926. un 1927. gadā ievietotiem rakstiem: «Slimnīca
priekš ārsta vai otrādi?», «Sīkais feļetons», «Neciešams stāvoklis pilsētas Silimnīcā»um «Neattaisnojama rīcība». Sūdzētājs apvaino deputātu Ulpi nepatiesības paušana. Komisijas lēmums — atļaut
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Ulpi, neatstādinot _ viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu
sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 31. lieta. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
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vairākums. Komisijas priekšlikums 31. lietā pieņemts. — 32. lieta.
Referents V. Rubulis: 32. lietā deputātu Pēteri
Ulpi lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 533. panta
pamata par laikrakstā «Brīvais Vārds» 1927. gadā
ievietotu rakstu: «Kā lustējas Valkas pilsoņi». Sūdzētāji apvaino deputātu Ulpi nepatiesības paušanā.
Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu P. Ulpi, neatstādinot viņu no Saeimas,
tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 32. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 32. lieta pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
33. lietā lūdz izdot tieReferents V. Rubulis:
sāšanai deputātu Pēteri Ulpi uz sodu likumu 533.
panta pamata par laikrakstā «Brīvais Vārds» 1927.
gada numurā ievietotu rakstu: «Kā lustējas Valkas
pilsoņi». Sūdzētāji apvaino deputātu Ulpi nepatiesības paušanā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu P. Ulpi, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 33. lieta. ' Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas 'priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Somisijas priekšlikums 33. lieta pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
34. lieta deputātu KriReferents V. Rubulis:
stapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 51.
un 533. pantu pamata par laikraksta «Sociāldemo«Kukuļošanas
krāts» 1926. gadā ievietotu rakstu:
afēra finansu ministrijā». Sūdzētāji apvaino deputātu Kristapu Eliasu nepatiesības paušana. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu K. Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas
komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Lieku uz balsošanu
Ludzu pacelties
komisijas priekšlikumu 34. lieta.
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
Komisijas priekšlikums 33. lieta pievairākums.
ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 35. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Arvedu Bergu uz sodu likumu 533.
panta pamata par laikraksta «Latvis» 1927. gvairākos numuros ievietotiem_ rakstiem: «Bet ta nav
korupcija!» «Pušelnieku sētas», «Atbilde P. Berga
kgm» un «Goda meklētājs». Sūdzētājs apvaino deputātu Arvedu Bergu par nepatiesības paušanu.
Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu A. Bergu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 35. lietā. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 35. lieta pieņemts. — 36. lieta.
Referents V. Rubulis: 36. lieta lūdz izdot tiesāšanai deputātu Arvedu Bergu, apvainotu uz sodu
«Latvis»
likumu 533. panta pamata par laikraksta
1927. gada Nr. 1792 ievietotu rakstu: «Komunistu
kalps saimnieka ādā». Sūdzētājs apvaino deputātu
lēArvedu Bergu nepatiesības paušana. Komisijas
pret
deputātu
vajāšanu
uzsākt
tiesas
atļaut
mums —
komisiju
A. Bergu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 36. lieta. Ludzu pacelties tos,
kas ir par komisijas lēmumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas lēmums 36. lieta pieņemts. —37.
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likumu 533. panta pamata par laikraksta «Latvis»
1927. gada Nr. 1730 ievietotu rakstu: «Žīds iecelts
par lauksaimniecības skolas pārzini!». Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu, neatstādinot viņu no Saeimas,
tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 37. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par komisijas lēmumu. Acimredzot vairākums.
Komisijas lēmums 37. lietā pieņemts. — 38. lieta.
Referents V. Rubulis: 38. lietā lūdz uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu — apvainotu uz sodu likumu 533. panta pamata par laikraksta «Latvis» 1928. gada Nr. 1902 ievietotu rakstu:
«Kā šķiež pilsētas naudu «biedrs» Aberbergs». Sūdzētājs apvaino deputātu Arvedu Bergu nepatiesības
paušanā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu pret deputātu Arvedu Bergu, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 38. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par komisijas lēmumu. Acimredzot vairākums.
Komisijas lēmums 38. lietā pieņemts. — 39. lieta.
Referents V. Rubulis: 39. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Arvedu Bergu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata par laikrakstā «Latvis»
ievietotu rakstu: «Rudevica valstībā, resp. jūrnieku
darba inspekcijā» . Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pretdeputatu A. Bergu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu
sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 39. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 39. lietā pieņemts. — 40. lieta.
Referents V. Rubulis: 40. lietā deputātu Jāni
Opvncanu lūdz izdot tiesāšanai, uz sodu likumu 129.
panta pamata par laikrakstā «TpvnoBou nvrb» ievietotiem rakstiem:«Ha 6opb6y hah», «PadoMHM-bh KpecibHuaM-b» , «Bt lem-bMo». \ Komisijas lēmums — atļaut
uzsākt_ tiesas vajāšanu pret deputātu J. Opy,ncanu,
neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu
iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 40. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 40. lietā pieņemts. — 41. lieta.
Referents V. Rubulis: 41. lietā lūdz izdot tie-

sāšanai Kristapu Eliasu uz sodu likumu 533. panta
pamata par laikrakstā «Sociāldemokrāts» ievietotu
rakstu: «Kādi vīri pušķo sīkbļodnieku partiju». Sūdzētāji apvaino Kristapu
Eliasu nepatiesības paušanā. Komisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu K. Eliasu, neatstādinot viņu no
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu

komisijas priekšlikumu 41. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 41. lietā pieņemts. — 42. lieta.
Referents V. Rubulis:
42. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Opyncanu, apvainotu uz sodu
likumu 262. panta 1. daļas pamata. Sūdzētājs J.
Lesnieks, Rugāju 6-klasu pamatskolas pārzinis._ Komisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu J. Opyncanu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _ Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 42. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
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— atvainojiet, kungi, jus varesat smieties un rūkt «
vairākums. Komisijas priekšlikums 42. lieta piepēc
tam, kad es nobeigšu; ja vēlaties, varesat ņemt
ņemts. — 43. lieta.
ari
vārdu
un apgāzt mani ar prata argumentiem.
deputātu
Jāni
Referents V. Rubulis: 43. lieta
Opvncanu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 138. Es negribu sacensties ar jums rūkšana. (Starpsaucieni pa labi.) — Deputātu Veckalnu bija pilnvarojuši
panta pamata par policijai nepieteikta kongresa nouzatļaut
Komisijas
lēmums
—
viņa vēlētāji. Rīgas .strādnieki... (starpsaucieni pa
turēšanu Rēzeknē.
sākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Opvncanu, labi) — kungi, varbūt jūs kādreiz ari esat pelnījuši,
neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu lai jūs piekautu. (Saucieni pa labi: «Nost! nost!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): Parpedejo
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu izteicienu, deputāt Višņa, es Jus saucu pie kartības.
komisijas priekšlikumu 43. lieta. Ludzu pacelties
J. Višņa (turpina): Bezdarbnieki bija Veckalnu
Acimredzot
par
komisijas
priekšlikumu.
tos, kas ir
pilnvarojuši aizstāvēt viņu prasības, un tā ka notivairākums. Komisijas priekšlikums 43. lieta piekusi tikai asāka vārdu apmaiņa, tad jums nav neņemts. — 44. lieta.
kādas tiesības runāt par piekaušanu. Kur kāds no
44. lieta deputātu Jāni mūsu frakcijas ir mēģinājis kādu fiziski iespaidot?
Referents V. Rubulis:
Opyncanu lūdz izdot tiesāšanai uz_ 138. panta pa(Starpsaucieni pa labi.) Kas jumis dod tiesību nepamata par neatļautas sapulces noturēšanu. Komisimatoti pārmest, ka deputāts Veckalns ir kāvies?
jas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deKad un kur tas ir noticis? Reaģējot uz šo neglīto
putātu Jāni Opvncanu, neatstādinot vļņu no Saeipārmetumu, es jums devu skarbu atbildi, jo uz nemas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
pieklājīgiem un brutāliem starpsaucieniem jus nePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu varat prasīt sevišķi korektas atbildes. (Saucieni
komisijas priekšlikumu 44. lieta. Ludzu pacelties pa kreisi: «Pareizi!») Visiem ir zināmi apstākļi,
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot vaikādos ir -notikušas šīs sadursmes ministru kabineta.
rākums. Komisijas priekšlikums 44. lieta pieņemts. Tāpat augstā nama locekļiem taču laikam, nebūs iz— 45. lieta.
gājis no galvas tas posts, kas valdīja Latvija nupat
Referents V. Rubulis:: 45. lieta deputātu Miķeli
pagājušās ziemas mēnešos. Ja šādos apstākļos, kad
Rozentālu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 533. mūsu mazajā valstiņā bija 40.000 bezdarbnieku, ne
panta pamata par «Lauku Darbā» 1927. gadā ievietikai pilsētās vien, bet ari uz laukiem. Kad posts bija
totu rakstu: «Kā labo ceļus un saimnieko pagasta». nogājis tik tālu, ka daudzas_ ģimenesbija spiestas iet
Sūdzētāji apvaino deputātu Rozentālu nepatiesības uz ielas ubagot, kad vairojās pat pašnāvības, šādos
paušanā. Komisijas lēmums — atļautuzsakt tiesas apstākļos, es domāju, jus nevarat_ prasīt, lai izsalvajāšanu pret deputātu Miķeli Rozentālu, neatstādikušu cilvēku delegācija rīkotos pec visiem augstānot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu kās diplomātijas un pieklājības principiem. Dabīgi,
sēdēm.
ka šādos apstākļos, kur delegāti nak no vlsneapmiePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu rinātākām, vistrūcīgakām iedzīvotāju aprindām,
komisijas priekšlikumu 45. lietā. Lūdzu pacelties valdības pārstāvjiem, šīs delegācijas pieņemot, taču
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot ari bija saprotaims, kas tie irpar cilvēkiem, ka tie
vairākums. Komisijas priekšlikums 45. lieta pieir cilvēki vistrūcīgākā pakāpē, kuriem nav vairs
ņemts. — 46. lieta.

46. lietā deputātu Miķeli
Rozentālu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 533.
panta pamata par «Lauku Darbā» 1928. gada ievietoto rakstu «Svārde». Sūdzētāji apvaino deputātu
Miķeli Rozentālu nepatiesības paušanā. Komisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Miķeli Rozentālu, neatstādinot _viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 46. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 46. lieta pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 47. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātus Andreju Veckalnu, Jāni ZilaugotniCukuru un Ernestu Miezi uz sodu likumu 154. panta
3. daļas pamata par trača sarīkošanu ministru prezidenta kabinetā, par draudiem un trokšņošanu!.
Komisijas lēmums — atļaut uzsākt_ tiesas vajāšanu
pret deputātiem Andreju Veckalnu, Jāni Zlaugotni-Cukuru un Ernestu Mi«zi, neatstādinot viņus no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie tautas
vietnieki! šinī lietā, kur Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas komisija Mek priekšā Saeimai izdot
tiesāšanai deputātu Veckalnu par sadursmi, kas izcēlās bezdarbnieku delegācijai ministru kabineta,
sarunās ar ministru prezidentu, mūsu frakcija spiesta kategoriski protestēt pret deputāta izdošanu_ tiesāšanai, kas ir rīkojies savu vēlētāju uzdevumā um
kas pēc labākās pārliecības ... (saucieni pa labi)

Referents V. Rubulis^

zemāk, kur krist — šādos apstākļos ari no valdības
puses sarunu vadītājiem bija jabuit korektiem pret
šiem trūkumcietējiem, jāturas ļoti korektās un uzmanīgās robežās. \Delegacijas dalībnieki, vairāk
par 10 cilvēku, visi apliecina, ka valdības pārstāvju
atbildes forma bijusi tāda, kas varējusi izsaukt asumus. Es domāju, ka pirmā tiesa, kuru šeit šovakar
spriež par izdodamiem tiesāšanai, to vajadzētu ie-

vērot.

Man šķiet, ka apstākļi, kādos šīs sarunas ir notikušas, neliecina, ka šinī incidentā vainīgi tikai strādnieku pārstāvji. Šinī inoidentāvar vainot ari valdības pārstāvjus, klās, bez šaubām, zināma mēra ir
vainīgi par incidenta izcelšanos. Ir taču vecs sakāmvārds, ka viena pagale nedeg. Un es domāju,
ka katrs no jums sapratīs, ka ja sarunu vedēji, valdības oficiālie pārstāvji būtu turejušies _ visas pieklājības robešās, tad, acimredzot. nekādu iemeslu
no sarunu vedēju strādnieku puses asai uzstāšanai
nebūtu bijis. Bet tā kā valdības atbilde ir bijusi
krasi noraidoša un valdības pārstāvji ir novirzījušies
uz jautājumiem, kam nav nekāda sakara ar bezdarbnieku prasībām, tā ka nepārprotami ir spīdējušas cauri daudzas ironiskas piezīmes, tadļoti
viegli ir nākuši asumi ari no pretējās puses, un tapec
ir dabīgi, ka incidents ir izcelies. Tomēr pilsoniska
prese šo incidentu pārspīlēja. Jums ir zināmi gadījumi no citām valstim, kur notiek vel krasāki incidenti starp valdības un bezdarbnieku pārstāvjiem.
Šinī gadījumā tas nav noticis, jo ir bijusi tikai krasāka vārdu apmaiņa, kaut ari laikraksti pārspīlēti
ziņoja, ka dauzīts ar kulakiem_ uz galda. Godātie
deputātu kungi! Es gribu atgādināt, ka starp pilsoņu deputātiem pat šai augstajā namā ir bijušas
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daudz krasākas sarunas nekā starp valdības pārdelegātiem saī incidenta.
Tepat kuluāros starp jūsu «augsti izglītotiem»_ cilvēkiem ir bijusi sadursme pavisam citādā veida —
ne tikai skaļiem vārdiem, bet pieciem pirkstiem. To
jūs noklusējāt, tāpēc ka tas bija skandāls pašu mājās, «labākā ģimenē». Bet, protams, ja gadījums
attiecas uz kādu deputātu no kreisā spārna, tad
lieto citu mērauklu, tad prasa, lai sarunas notiktu
uz visaugstākās pieklājības principiem. Sarunas
veids šoreiz nav itik svarīgs. Svarīgs ir tas, ka
jums vienkārši ir naids pret mūsu frakcijas deputātu
Veckalnu, kurš ir aktīvs savu velētaju_ aizstāvis,
kurš arvien cenšas aizstāvēt savus velētājus, vadoties no labākās pārliecības, um izpilda kārtīgi savus deputāta pienākumus. Deputāts Veckalns rīkojās ne savā personīgā laba. Viņš gajaka delegāts pie valdības arodbiedrību uzdevuma, rīkojas
organizēto strādnieku uzdevumā, un tāpēc vel vairāk
viņam bija tiesība prasīt, lai valdība dara visu iespējamobezdarba novēršana. Ja šodien te ir runa par
to strādnieku deputātu izdošanu tiesāšanai, kuri ir
uzstājušies bezdarbnieku laba, kuri grupējušies, lai
mūsu bezdarbniekiem tiktu organizēts, darbs, lai
viņi tiktu apgādāti ar maizi, lai viņi līdz ar ģimenēm
nenomirtu badā, tad kādu sodu gan ir pelnījuši tie
ministri, kuri baroja bezdarbniekus tiKai ar solījumiem. Bezdarbnieki nevar dzīvot no solījumiem
^ nīkstošo delevien, tamdēļ neredzot darbus, postā
pienākums bija
deputātu
strādnieku
kā
ari
gātu,
kategoriski prasīt no valdības skaidru atbildi. Ja
nu par savu pienākumu izpildīšanu delegātus kopa
ar deputātu Veckalnu prasa izdot tiesāšanai, tad
vispirms tiesājami būtu tie, kuri nav rūpējušies, lai
šo desmit gadu laikā tiktu izdots >likums,_kurš nodrošinātu nelaimīgiem bezdarbniekiem zināmu eksistenci. Tie būtu tiesājami, bet ne_ mušu frakcijas
deputāts Veckalns, kurš organizetas _ strādniecības
vārdā atgādināja valdībai viņas pienākumu. Tapec
mēs protestējam pret šādu izrēķināšanos un caram,
ka radīsies vairākums, kas neļaus sevi vienpusīgi

stāvjiem un strādnieku
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50. lieta komisija liek
Referents V. Rubulis:
priekšā uzsākt (tiesas vajāšanupret deputātu Oskaru
Janku, apvainotu uz sodu likumu 129. panta I daļas
2. punkta pamata. Deputāts Jankus kādā sapulcē
teicis, ka Latvijas strādniecība zinot: un zināšot,
pret ko vajadzības gadījumā pacelt ieročus un aizstāvēt savu šķiru pret uzbrucējiem. Viņš aicinājis
strādniekus uzstāties un nesaudzīgi cīnīties pret pilsoņiem un fašistiem, lai pec desmit gadiem vairs
nebūtu neviena pilsoņa un pilsoniskas valdības, bet
strādnieku un zemnieku valdība. (Sauciens no vietas: «Kad tas bija?») Komisijas lēmums — uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu 0. Janku, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu

sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 50. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 50. lieta pieņemts. — 51. lieta.
Referents V. Rubulis: 51. lieta lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Balodi, apvainotu uz sodu
likumu 129. panta I daļas 2. un 6. punktu pamata
par neatļautu rakstu izplatīšanu. Komisijas lēmums
— atļaut uzsākt tiesas vajāšanu preit deputātu Jam
Balodi, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju

iespaidot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 47. lieta. Ludzu pacelties
tos, klās ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 47. lieta pieņemts. — 48. lieta.
Referents V. Rubulis: 48. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Balodi — apvainotu uzsodu
iikumu 139. panta pamata par kārtības traucēšanu
sapulcē un nepaklausību policijas rīkojumiem. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu Jāni Balodi, neatstadinot_ viņu no Saeimas,
tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 48. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vatirākumSi Komisijas priekšlikums 48. ? lietā pieņemts. — 49. lieta.
Referents V. Rubulis: 49. lietā liek priekšā
izdot tiesāšanai deputātu Ernestu Miezi, apvainotii
i
uz sodu likumu' 139. panta pamata par oekartibiJ
—
t.
Komisijas
lēmums
sapulcē, dziedāšanu u. t.
atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu E. Miei
zi, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju ur
citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: _Liefdu uz Ibulsosanii
;
komisijas priekšlikumu 49. lieta. Ludzu paceltie:
tos kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzo t
vairākums. Komisijas priekšlikums 49. lieta pieņemts. — 50. lieta.

un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 51. Meta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākuma Komisijas priekšlikums 51. lieta pieņemts. — 52. lieta.
Referents V. Rubulis: 52. lieta lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Zlaugotni-Cukuru, apvainotu
uz sodu likumu 533. panta pamata par laikraksta
«Darbs un Maize 1929. g. ievietotu rakstu: «Veco
strēlnieku piemiņas diena — cīņa pret fašismu*.
Komisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
preit deputātu Zlaugotni-Cukuru, neatstādinot viņu
no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 52. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 52. lieta pie-

ņemts. — 53. lieta.
Referents V. Rubulis: 53. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Zlaugotni-Cukuru, apvainotu
uz sodu likumu 154. panta 2. daļas pamata par (laikrakstā «Darbs un Maize» 1928. g. ievietotiem rakstiem: «Nav miera virs zemes» un «Amerikas laLatvija.»
tviešu strādnieku protesti pret vajāšanām
vajāšanu
tiesas
Komisijas lēmums — atļaut uzsākt
neatstādinot
Zlaugotini-Cukuru,
pret deputātu J.
viņu no Saeimas, (tās (komisiju un citu iestāžu sēdēm,
i
, , „
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Liekuuz balsošanu
komisijas priekšlikumu 53. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot

pievairākums. Komisijas priekšlikums 53. lieta
ņemts. — 54. Ieta.
Referents V. Rubulis: 54. lieta lūdz izdot tiesāšanai deputātu Jāni Zlaugotni-Cukuru, apvainotu
uz sodu likumu 154. un 129. pantu pamata par laikrakstā «Darbs un Maize» 1929. g. Nr. 58 ievietotu
rakstu: «Demonstrācija piedalījušies bezdarbnieki
atlaisti no darba». Komisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu J.ZlaugotniCukuru, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 54. lieta. Ludzu pacelties
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tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 54. lietāpieņemts — 55. lieta.
Referents V. Rubulis: 55. lietā lūcz izdot tiesāšanai Jāni Balodi, apvainotu uz sodu likumu 129.
panta 1. daļas pamata. (Saucieni pa kreisi: «Par
ko apvainots?») 1928. gada marta mēneša pirmā
pusē starp strādniekiem- tika izdalīts Rīgas arodbiedrību centralbiroja izlaists uzsaukums: «Visiem,
visiem strādniekiem, darba tautai un demokrātiskas
Latvijas iedzīvotājiem.» Šai uzsaukumā ir zināma
musināšana, kas paredzēta 129. pantā. Komisijas
atzinums—atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Balodi, neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 55. lietā. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 55. lieta pieņemts. — 56. lieta.
Referents V. Rubulis: 56. lietā deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par «Sociāldemokrāta» 1928. gadā ievietotu rakstu: «Pilsētas amatnieKu skolas
pārziņa lietā» par nepatiesības paušanu. Komisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Kristapu Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas
komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 56. lielta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairlākums. Komisijas 'priekšlikums 56. lieta pie-

ņemts. — 57. lieta.
Referents V. Rubulis: 57. lietā deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par «Sociāldemokrāta» 1928.
gadā ievietotu rakstu: «Neizdevusies atriebība».
'Sūdzētāji apvaino deputātu Kristapu Eliasu nepatiesības piaušanā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Kristapu Eliasu,
neatstādinot viņu no Saeimas, tas komisiju un citu
ļ p'C'f n '/iļ

cprļf-^itTļ

'
priekšsēdtājs P. Kalniņš: 'Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 57. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 57. lieta pieņemts. — 58. lieta.
Tr .
Referents V. Rubulis: 58. lieta deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par «Sociāldemokrāta» 1928. gada
ievietotu rakstu: «Talsu apriņķī ir sākusies progresīvo skolotāju vajāšana» . Sūdzētāji apvaino deputātu Kristapu Eliasu nepatiesības paušana. Komisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Kristapu Eliasu, neatstādinot viņu no Saeimas, tas
komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:_ Lieku uz balsošanu
komisijas lēmumu 58. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas lēmumu. Acīmredzot vairākums. Komisijas lēmums 58. lieta pieņemts. —?
59. dieta.
Referents V. Rubulis: 59. lieta deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
533. panta pamata par laikraksta «Sociāldemokrāts»
1928. gadā ievietotu rakstu: «Krievujmonarehists —
«laitvju tautas aizstāvis»». Sūdzētāji apvaino deputātu Kristapu Eliasu nepatiesības paušana. (Br.
Kalniņš no vietas: «Kas tas ir?») Brunovskis.
Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu
pret deputātu Kristapu Eliasu, neatstādinot viņu no
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 59. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 59. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 60. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata par «Sociāldemokrātā»
ievietotu rakstu: «Kam lai ticam?» Sūdzētāji apvaino deputātu Kristapu Eliasu nepatiesības paušanā. Komisijas lēmums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu preit deputātu Kristapu Eliasu, neatstādinot
viņu'no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 60. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 60. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 61. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Pēteri Zeiboltu, apvainotu uz sodu
likumu 533. panta pamata par «Latvijas Dzelzceļnieku Vēstnesī» ievietotu rakstu: «Vai satiksmes
ministra kungs ir par to informēts?» Sūdzētāji apvaino Pēteri Zeiboltu nepatiesības paušanā. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu Pēteri Zeiboltu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 61. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir oar komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 61. lietā pieņemts. Lūdzu ziņot par nākošo lietu.

Referents V. Rubulis: 62. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Pēteri Zeiboltu. apvainota uz sodu
likumu 533. panta pamata par žurnālā «Latvijas
Dzelzceļnieku Vēstnesis» ievietotu rakstu: «Labs
piemērs zemākiemkalpotājiem no atbildīgiem darbiniekiem.» Sūdzētāji apvaino deputātu Zeiboltu
nepatiesības paušanā. Komisijas lēmums — atļaut
uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Zeiboltu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku_ uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 62. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir uar komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 62. ijetā pie-

ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis-. 63. lietā deputātu Kristapu Eliasu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu
154. panta 2. daļas pamata par laikrakstā «Sociāldemokrāts» 1928. gadā ievietotiem rakstiem: «Slēgtas
13 strādnieku biedrības» un «Spēriens strādnieku
tiesībām». Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Eliasu, neatstādinot viņu
no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 63. lieta. Ludzu pacelties
tos, Ikas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 63. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 64. lietā lūdz izdot tiesāšanai deputātu Paulu Lejiņu uz sodu likumu 533.
panta pamata par laikrakstā «Strādnieku Avīze»
1929. gadā ievietotu rakstu. «Kauns». Sūdzētājs,
Liepājas prefekts Kārlis Šteinerts apvaino deputātu Lejiņu nepatiesības paušanā un neslavas celšanā. Komisijasļ lēmums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu pret deputātu Lejiņu, neatstādinot viņu no
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 64. lietā. Lūdzu pacelties
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tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. Komisijas priekšlikums 64. lietā pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 65. lietā deputātu Jāni
Opyncanu lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 262.
pftttta 1. dalās pamata. (Saucieni no vietām: «Kas
tas par pantu?«) Uz to atbildi dod sekojošais izraksts no protokola: Šodien pīkst. 15. man ziņoja
pa tālruni no Vidzemes artilērijas kazarmēm pulk-

ka kazarmēs ieradies kāds stipri
piedzēris pilsonis, kas uzdodoties par Saeimas deputātu.» (Saucieni no vietām: «Diezgan!») Diezgan ? — Komisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu pret deputātu Opvncanu, neatstādinot no
Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 65. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par komisijas priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Komisijas priekšfiikums 65. lietā pie -1
ņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo lietu.
Referents V. Rubulis: 66. lietā deputātu Antonu
Jukšinski lūdz izdot tiesāšanai uz sodu likumu 531.
panta pamata. Komisijas lēmums — atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Jukšinski, neatstādinot viņu no Saeimas, tās komisiju un citu iestāžu
vedis-leitnants,

sēdēm.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
komisijas priekšlikumu 66. lieta. Ludzu pacelties
tos, kas ir par komisijas _priekšlikumu. _Acimredzot
vairākums. Komisijas lēmums 66. lieta pieņemts.
— Deputāts L. Laicens iesniedzis rakstisku paziņojumu par palsošanas motīviem -.
«Balsoju pret deputātu izdošanu tiesāšanai tāpēc
izdošanu tiek sagrauta deputātu imunitāte.»

ka ar

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu deputātam Laicenam .1
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šinī deputātu lietu sarakstā atrodas lietasno 1927.
gada. Tagad ir jau 1929. gada vidus. Ta tad redzams, ka līdz šim nav bijusi vajadzība izdot deputātus tiesai. Tagad, kad ir strādnieku un zemnielku
frakcija Saeimā, strādnieku priekšstāvji, piepeži ir
radusies vajadzība deputātus izdot tiesai. — Tas ir
viens apstāklis.
Otrs apstāklis ir tas, ka stanp_ šīm lietam, taisni
starp mūsu frakcijas deputātu lietam ir vairākas lietas, vai gandrīz visas lietas uz 129. _panta_ pamata,
t. i. tādās lietās ir runa par pastāvošas iekārtas apdraudēšanu. Jā, kas tad tas ir — pastāvošas iekārtas
apdraudēšana? Man liekas, ka katrs deputāts apdraud pastāvošo iekārtu, ja viņš iesniedz jel vienu
likumprojektu Saeimā, jo katrs likumprojekts grib
šo pastāvošo iekārtu grozīt. Es domāju, ka apvainot deputātus par pastāvošas iekārtas graušanu, ir
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Referents H. Dzelzītis: Loti godātie deputātu
kungi! Pirms kara mūsu jūras piekrastē ķertās
zivis galvenā kārtā novietoja krievu zemē. Tagad
šis tirgus slēgts . un ir jārūpējas atrast jaunus noņēmējus. Mēs varam eksportēt žāvētas, sālītas, marinētas zivis, zivju konservus un pārstrādājumus
uz daudzām zemēm. Pirmā kārtā še jāmin Polija.
Tur varam nodot sālītas zivis, galvenā kārtā, reņģes
un butes. Tāpat ari Lietuvā ir atrodams diezgan
plašs tirgus mūsu zivīm. Tomēr beidzamā laikā tur
ir pacelta muita, un tāpēc Lietuvas tirgus ir tikpat
kā slēgts. Pēc tirdzniecības līguma noslēgšanas ar
Poljiu, cerams, ka zivju eksports uz so zemi pavairosies. Zivju konservi, ķilavas un šprotes pagājušā gadā eksportētas par apmēram ,1 miljonu
latu. Konservu eksports ir gājis pat uz Ziemeļ-

ameriku, Dienvidameriku, Palestinu, Āfriku un nedaudz uz Franciju; ķilavas eksportētas pat uz Mandžurlju. butes — uz Kinu. Novērots, ka tirgu tiek laists
diezgan daudz mazvērtīgas preces. Tādā kārta
bojā Latvijas zivju eksportu, tā labo slavu, bet zemes, uz kurām mēs esam eksportējuši zivju produktus un kurus es minēju, prasa labu preci. Lai
to sasniegtu, vajadzīga uzraudzība un kontrole par
izvedamiem konserviem. Attiecība uz zivju eksportu ir cerams gūt tādus pat rezultātus, ka ar
lauksaimniecības produktiem, kur ekgiporta kon^
trolē piedalās valsts orgāni un sasniegti diezgan labi panākumi. Eksporta kontrole vajadzīga ne tikai
tāpēc, lai varētu atrast sliktos producētājus, bet lai
vispāri paceltu šo produktu kvalitāti un pareizu

pagatavošanu.
Izstrādātā likumprojekta nolūks _ lr ievadīt eksportējamo zivju kontroli un mēģināt ar to pacelt
ekspotējamo preču labumu un daudzumu. Likumprojekts paredz, ka kontroli izdarīs zemkopības ministrija, ka viņai ir tiesības ne tikai pārbaudīt eksportējamās preces, bet ari raudzīties uz zivju kon-

servu gatavošanu un pārstrādāšanu. Kontroles izdevumus paredz segt valsts._ Likuma 10. pants_ nosaka, ka likums stājas_ spēkā 2 mēnešus pēc ta izsludināšanas. Tas ir tapec, ka daudzi ražotāji nav
sagatavojušies iepriekšējai kontrolei un_ sagatavota
prece viņiem jāļauj izvest pec vecas kartības.
Tirdzniecības 'un rūpniecības komisijas vārdā
lūdzu likumprojektu pieņemt un uzturu steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis^ Referents
liek priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju Vispārīgas
debates. Vārds deputātam Eglītim.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un slkgrunltnleku pardemokrātijā pilnīgi neloģiski.
tija) : Priekšā liktais likumprojekts par eksportēVēl treškārt — mēs esam noteikti pret depujamo zivju un to pārstrādājumu kontroli ir jau ilgāku
tātu izdošanu tiesai vienalga, lai viņi būtu no kādas
pacelts starp zvejniekiem un atzīts par nepielaiku
frakcijas būdami un par ko ari viņi netiktu apvailai varētu nodrošināt ārzemes tirgu. (Starpvienalga,
ciešamu,
kādas
noti, jo deputātus ir izvelējusi tauta,
sauciens.) Ulmaņa kungs pašlaik trāpīja to sāpīgo
grupas. Deputātiem ir savi velētāji, kuri ^viņiem ir
jautājumu. Jau referenta kungs aizrādīja, un ari
uzticējuši aizstāvēt savus uzskatus. Tapec, kamēr
Ulmaņa
kungs saka, ka esOt noslēgts līgums ar
viņi ir deputāti, ir vajadzīga viņu julnīga imunitāte,
Poliju.
Pretēji Ulmaņa kunga apgalvojumam, jābalsojam
Tapec
mes
pilnīga viņu netiesājamība. _
pret, vai tie būtu bijuši mušu pretinieki no galēja saka, ka šis līgums ir ļoti slikts mušu zivju rūpniecībai. Zvejniecības stāvoklis pašlaik ir sekojošais.
labā spārna, vai ari no mušu frakcijas; mes balsovelētāju
Ja pagājušā gadā eksportēja zivis par 1.000.000 latu,
jām oret viņu izdošanu. Mani jāizsaka mušu
tiesāšanai.
tad
šo kvantumu varētu stipra mēra palielināt, uzdeputātu
izdošanu
vārdā protests pret šo
labojot eksporta. Reize ar to pavairotos zvejnieku
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
tus
ienākumi. Runājot par tirgiem, jāsaka, ka ļoti
Nākošais dienas kārtības punkts — J i k u
daudz eksportējamo zivju aiziet uz Ameriku, viena
parstrapar eksportējamo zivju un to
daļa ari uz Krieviju, bet Krievijas tirgus nav drošs un
Dzelzītis.
Referents
H.
dājiumu kontroli.
pastāvīgs. Drošs un pastāvīgs tirgus gan var but
Vārds referentam.
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Polijā, R umānijā un Bulgārijā, bet mums nav tirdzniecības sakaru ar Bulgāriju un Rumāniju, kas ir
lielas konservu noņēmējas. Ir tikai līgums ar Poliju, bet tas zvejniekiem' dod ļoti maz. Tas paredz
galvenā kārtā svaigo zivju izvešanu, reņģu, būtu
un mencu izvešanu, bet šprotes un ķilavas neparedz,
jo tām nav paredzēta pieņemama muita. Polijas
muita zivīm bija 420 zlotu par kilogramu, bet noslēdzot līgumu, to pazemināja par 70%. Tomēr palika
vēl apmēram uz katru kilogramu ap 2 zloti. Pārrēķinot mūsu naudā un pārrēķinot konservu vērtību,
dabūjam, ka muita izvedamām zivīm uz Poliju ir ap
130% no zivju vērtības. Ja muita ir dārgāka,kā zivju
vērtība, tad tas nekādā ziņā neveicina eksportu.
Šo jautājumu iekustināja zivju rūpnieki. Viņi lika
priekšā muitas likmes revidēt, jo citādi šis līgums
Latvijai neko nedod. To es uzskaitīju par vajadzīgu
atzīmēt pie šī svarīgā likumprojekta, proti, ka turpmāk mums jārūpējas ari par zivju tirgu un jāpārrevidē tirdzniecības līgums ar Poliju.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates izbeigtas. Nobalsošanā māk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz

pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.

— Lūdzu no-

lasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par

eksportējamo

zivju un

to pārstrādājumu

Priešsēdētāja biedrs- Ai. Kviesis:
? nav? Pieņemts. — 1. pants.
Sekretārs i, Breikšs:

Iebildumu

«Eksportējamos zivju konservus, marinētas un sālītas zivis kontrolē zemkopības ministrija.
Piezīme 1. Zemkopības ministram ir tiesība pārraudzīt svaigu,

saldētu, žāvētu un citādi sagatavotu

zivju un vēžu ek-

sportu.

Piezīme 2.

Šie noteikumi neattiecas uz tām zivīm un to pārstrādājumiem, kuras pasažieri vai kuģa personāls ņem
sev līdzi savām vajadzībām svarā līdz 7 kg uz personas.
Tāpat šie noteikumi neattiecas uz pasta sūttjumiem svarā
līdz 12 kg.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 1. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.

Sekretārs J. Breikšs:
«Zivju un to pārstrādājumu eksportieriem jāreģistrējas
gadu zemkopības ministrijā- un jāpieteic sava tirdzniecības marka.» .

katru

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk 2. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
2. pants vienbalsīgi pieņemts. — 3. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
izdara

zemkopības

ministrijas

kontro-

lieri.

Eksportējamie zivju konservi- un marinētās zivis sagatavojami zemkopības ministrijā reģistrētās
un saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem ierīkotās zivju pārstrādāšanas un konservu rūpniecības iestādēs.
Pārējie eksportējamie zivju produkti sagatavojami zivju pārstrādāšanas iestādēs, saskaņā ar
zemkopības ministra instrukciju.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 3. pants vienbalsīgi pie-

ņemts. — 4. pants.

sēde

10.

maija

1929.

gada-

732

dīt zivju konservu un marinēto zivju sagatavošanu un pārstrādāšanu.
Kādām jābūt eksportējamām zivīm un to pārstrādājumiem — noteic zemkopības mitniS'tris instrukcijas kārtībā.» ,

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. — 5. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Ja zivju vai to pārstrādājumu eksportieri vai ražotāji
nav mierā ar kontroliera lēmumu, tad viņi var iesniegt sū-

dzību arbitrāžas komisijai 3 dienu laikā pēc lēmuma.

Arbi-

trāžas komisija darbojas pie zemkopības ministrijas un sastāv
no 3 locekļiem:
zivju produktu ražotāju — eksportieru pārstāvja un zemkopības ministra apstiprinātiem zemkopības departamenta lietpratēja un Latvijas universitātes pārstāvjiem.
Arbitrāžas komisijas lēmums ir galīgs.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu.' Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. — 6. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Kontroles izdevumi sedzami no valsts budžeta kārtībā.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu

nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — 7. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
stādēm, kuras noteic zemkopības ministris

kontrolierim

ir

tiesība

pārbau-

ie-

ar finansu

Lūdzu paPriekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
celties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu
miav. Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi' pieņemts. — 8. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Personas, zivju pārstrādāšanas iestādes, eksporta un
transporta organizācijas, kas pārkāpj šo likumu vai uz tā pamata izdotas instrukcijas, zemkopības

ministris

naudas sodu līdz 2.000 latiem un atņemt
sporttiesības līdz vienam gadam.»

zivju

var sodīt ar
produktu

ek-

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 8. panta pieņe/m-šanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 8. pants vienbalsīgi pieņemts. — 9. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Instrukcijas

šī likuma izvešanai dzīvē izdod zemkopības

ministris.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas, atturas? Nav. 9. pants vienbalsīgi pieņemts. — 10. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums stājas spēkā pēc 2 mēnešiem no tā izsludināšanas.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 10. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 10. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
visumā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas
komisijas ziņojums būs nākošā sēdē. (Sauciens no
vietas «Vēla laika dēļ!») Liek priekšā vēla laika
dēļ sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. — Nākošā sēde būit otrdien, 14. maijā, pīkst. 10 no rīta.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.45 vakarā.)

i

saziņa

ministri.»

Dienas kārtībā valsts budžets.

Sekretārs J. Breikšs:
«Zemkopības ministrijas

21.

«Zivju produktus var izvest vienīgi caur tām muitas

kontroli.»

«Eksportkontroli

sesijas
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III sesijas 22. sēde 1929. gada 14. maija.
(Atklāta pīkst. 10.07 no rīta.)
Saturs.
1.

Ministru kabineta raksts

733

2

stāvokļa pagarināšanu pierobežas joslā
Likums par eksportējamo zivju un to pārstrādājumu
kontroli (redakcijas komisijas ziņojums) :

par

pastiprinātas

apsardzības

G. Mīlbergs, referents
Likums par administrativā kārtā uzlikto naudas sodu pārvēršanu arestā (redakcijas komisijas ziņojums) :

734

3.

4.

734
G. Mīlbergs, referents
Pārgrozījumi likumā par algotu darbinieku apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (redakcijas komisijas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents

5.

6.

7.

734

Pārgrozījumi likumā par darba laiku (redakcijas

komisi-

jas ziņojums):
G. Mīlbergs, referents
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks)
J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un
strādnieku partija)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)
'
K. Balodis (darba savienība)
K. Būmeisters (sociāldemokrāts)
Nākošā sēde

734
734
739
746
750

754
762

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komisijas ziņojumi; valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. — Iebildumu pret dienas kartību
nav? Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Ministru kabinets iesniedzis rakstu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uz Latvijas republikas satversmes 62. panta pamata pagodinos paziņot Jums, ausgti godats _ priekšsēdētaja kungs, ka
ministru kabinets š. g. 10. maija sēde pieņēma sekojošu lēmumu :
sabiedriska miera uzturēšanas
«Valsts
drošības
un
labā pastiprinātas apsardzības stāvokli, kas izbeidzas š. g.
15. maijā pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz _1929. g. 15. novembrim
15 kilometru plata pierobežas josla garLatvijasIgaunijas irobežu, uz rītiem no Kailna Pededzes, pedejo ieskaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko Padomju Republiku
Savienību, gar visu Latvijas-Socialistiisko _Padomli'u Republiku
Savienības robežu un uz vakariem no pēdējas gar LatvijasPoli-ias robežu līdz Maz-Bornei, pedejo ieskaitot.»
Rīgā, 1929. g. 11. maijā.

Nr. .1449.
Valsts

Ministru prezidents H. Celmiņš.
kanclejas direktors D. Rudzītis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu neviens ne-

Sakarā ar šo ministru kabineta paziņojumu
deputāti F. Cielens un V. Bastjānis iesnieguši priekšlikumu
vēlas?

uzdot valdībai
apsardzības stāvokli

vienas nedēļas laikā atcelt

pastiprinātas

pierobežas joslā.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputātu Cielēna un
Bastjāņa priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret -- 40

sesijas

22.

sēde

1929. gadā

14.

maija

734

balsis, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas komisijas ziņojumi. Vārds
redakcijas komisijas referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Likuma par eksportējamo zivju un to pārstrādājumu kontroli redakcijas
komisija ir izdarījusi šāduspārlabojumus. 1. panta
1. rindiņā «marinētas un sālītas^ jāraksta ar noteicamo galotni — «marinētās un sālītas»; 1. piezīmes
2. rindiņā vārdā «sagatavotu» iesprausts izlaistais
burts «a». 4. panta 3. rindiņā pēc vārda «pārstrādāšanu» liekams semikolons un vārdiņš «to». 6. pants
izteicams šādi: «Kontroles ļzdevumus sedz valsts
budžeta kārtībā», strīpojot vārdus «sedzami no». —
Vairāk pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Ludzu sniegt nākošo
ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Likuma par administratīvā kārtā uzlikto naudas sodu pārvēršanu aresta redakcijas komisija ir izdarījusi šādus labojumus. 1.
panta otrā rindiņā vārdu «vispārējo piezīmi» vieta
likts «vispārīgo piezīmi»; tāpat vardi «vispārēja piezīme» atvietoti ar vārdiem «vispārīga piezume» Tādi paši pārlabojumi atkārtojas ari II nodalījuma otra
un trešā rindiņā. — Tie ir visi pārlabojumi šinī li-

kumā.
'Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu Ikadi jebildumi pret redakcijas komisijas priekša liktiempārlabojumiem. Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
— Lūdzu ziņot par nākošo likumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos likumā
par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimības gadījumos redakcijas komisija neko
nav (labojusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai būtu kādi iebil-

dumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu
nav. Šis ziņojums pieņemts. — Lūdzu sniegt nākošo
ziņojumu.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos likuma
par darba laiku redakcijas komisija neko nav labojusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu. Iebildumu

nav. Tas pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kartības
punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
valsts budžets 1929./30. saimniecības
gadam. Referents V. Gulbis. Turpinās debates par
kārtējo izdevumu X daļu — zemkopības ministrija.
Vārds deputātam Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augsta
sapulce! Mūsu valsts pastāvēšanas laika laikam nebūs bijis nevienas zemkopības ministrijas, pret ko
būtu vērsts tik daudz uzbrukumu, ka pret tagadējo
zemkopības ministriju. Iemesls pa daļai ir pagājušā gada neražas un plūdu posts. Tomēr gribētos
pastrīpot, ka liela daļa uzbrukumu ir_ vērsta pret
zemkopības ministra nenoteiktību un svarstišanos.
Negribu šeit pakavēties pie visām tām nepareizībām, kas ir notikušas sakarā ar pludos cietušo pabalstīšanu, jo lauku ļaudīm tas ir zināms. Ari augstajam namam nav nekāds noslēpums, ka nepareizības ir notikušas. Betes gribētu atgriezties pie vienas nepareizības, varētu sacīt, sajukuma, kas ir noticis pēdējā laikā sakarā ar mākslīgo meslu piemaksām. Vakar biju uz laukiem, kur pie manis griezās vairāki pašvaldību darbinieki ar jautājumu: ko
darīt šinī lietā, joir izdota instrukcija, kas izsludināta «Valdības Vēstnesī», un šī instrukcija nosaka,
ka, izņemot Latgali, Latvija par mākslīgiem
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slāpekļa mēsliem piemaksā : /4 un šo mākslīgo meslu
piemaksu var dabūt, ja griežas pie pagasta valdes
un pagasta valde izdod apliecību par to, cik zināma
saimniecībā ir mēslojamas zemes, kas tiek _meslota
ar mākslīgiem mēsliem. Ar šo apliecību jāgriežas
pie firmām, kas atrodas zemkopības ministrijas uzX
raudzībā, un tur, Iepērkot mēslus, U maksas tiek
atlaista. Vairāki lauksaimnieki šādā ceļā ir saņēmuši mēslus un dabūjuši piemaksas. Bet tad ir nācis otrs paskaidrojums firmām, kas ir nācis nevis no
zemkopības ministra, bet no lauksaimniecības pārvaldes priekšnieka Zariņa kunga, un šis rīkojums
atceļ ministra instrukciju. Šinī rīkojumā aizrādīts
visām firmām, (ka viņas drīkst izdot mākslīgo mēslu
piemaksu tikai tiem lauksaimniekiem, kam pagastu
valdes izdevušas apliecības, ka viņi ir cietuši. Saprotams, ka pagastu valdes tādas apliecības nevar
izdot, tāpēc mākslīgo mēslu veikalos notiek lieli pārpratumi. Lauksaimnieki nevar saprast, ka vienu
dienu iepriekš ministris izdod rīkojumu, ka ar zi-

nāmām apliecībām mākslīgo mēslu piemaksu var
dabūt, un otrā dienā ar šīm apliecībām kabatā lauksaimnieki piemaksu vairs nevar dabūt. Man šķiet,
ka zemkopības ministrim šis juceklis būtu jānovērš.
Mums ir zināmi vairāki tādi gadījumi, kur pagastu
darbveži ir griezušies pie apriņķa valdes priekšsēdētāja ar jautājumu, ko darīt un kā rīkoties. Izrādās,
ka apriņķa valdes priekšsēdētājs nekādus paskaidrojumus nevar dot un saka: mums nekādi rīkojumi
nav doti, un tāpēc mēs ari nekādus rīkojumus tālāk
nevaram dot. Tāpēc es vēlreiz atgādinu, lai zemkopības ministris šo lietu nokārto, lai tas dibinātais
sašutums, kas pastāv zemkopju vidū, tiktu likvidēts.
Tāpat savā laikā, kad pirmo reizi augstajā namā
kreisais spārns atgādināja zemkopības ministrim
sēklu lietu, mums bija pārliecība, ka laba sēkla netiks laikā piegādāta. Tagad no apriņķiem nāk ziņas,
ka sēkla nav saņemta, nevar zināt, kad tā tiks saņemta, vai maz to saņems, jo pašlaik lauku apsēšana norit pilnā gaitā. Ari tas nav noslēpums, ka
ja sēkla ari ir saņemta, tad tā ir izsniegta ļoti slikta.
Diemžēl, vairākos vagonos ir bijusi ļoti slikta sēkla.
Līdz ar slikto sēklu mēs esam dabūjuši ari tādas nezāles, kādas mūsu lauksaimnieki nemaz nepazīst.
Vispārīgi, runājot par sēklas jautājumu, man šķiet,
ka ir neiespējami sēklas jautājumu vēl tālāk atstāt
tādu, kāds tas tagad ir; es esmu pārliecināts, ja mēs
atstāsim sēklas jautājumu tādā pašā stāvoklī, kā līdz
šim, tad lai nāk valdība vai no labās puses, vai no
kreisā spārna, lauksaimniekus tā apmierināt nevarēs
un neapmierinās. Man bija gods runāt šeit, augtajā namā jau 2 gadus atpakaļ par šo jautājumu, bet,
diemžēl, mani aizrādījumi ir izskanējuši un nav ie-

vēroti.
Ja mēs vēl tagad, pēc 10 gadiem, kur mums ir
vairākas selekcijas stacijas, ievedām sēklu no ārzemēm, pie tam daudzreiz sēkla tiek ievesta nepiemērota mūsu klimatam, tad tā ir nenormāla parādība, un lauksaimniekiem no tās jācieš. Pie labas gribas mums ir iespējams pašiem uz vietas nokārtot sēklas labības jautājumu. Te nu man jāsaka,
ka sēklas (labības jautājums jādala 2 daļās: vispirms selekoionētā sēkla un otrkārt — vispārējā.
Kas attiecas uz selekcionēto sēklu, tad šo sēklu mēs
varam gādāt uz vietas. Kā jau teicu, mums ir vairākas selekcijas stacijas, mums ir vairākas valsts
apsaimniekotas un dažas izrentētas muižas, kur var
audzēt labu selekcijas sēklu. Tā tad, ja pieiesim šim
jautājumam ar saprātu, mums būs iespējams ražot
selekcionētu sēklu tik daudz, cik tās vajadzīgs. Otrkārt, runājot par vispārējo sēklu, lauksaimnieki, kas
nevēlas pirkt izlasīto, labo sēklu, var iegūt parasto.
Mes tagad esam nonākuši tādos apstākļos, ka mums
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vairākas lauksaimniecības, sevišķi Kurzemē, nezin,
kur savu sēklu likt. Pēdējā laikā ari laucinieku vidū
ir pacēlušās balsis, kas noteikti prasa atgriezties
atpakaļ pie veciem (laikiem, t. i. pie magazīnām. Man
liekas, ka Šīs- domas ir pārspīlētas. Es redzēju tos
laikus, kad magazīnas tika likvidētas, un zinu ari,
kādi iemesli bija šai likvidēšanai. Šinīs magazīnās
tika savesta kopā dažādas sēklas, tur bija i agrās
sēklas, i vēlās šķirnes; saprotams, ka no tāda
mistra nekā laba nevarēja gaidīt. Pie tagadējās
satiksmes, kāda ir visā pasaulē, ir skaidrs, ka ja
mums būs līdzekļi, tad nav ko baidīties, ka mēs
nevarētu dabūt sēklu; sēklu mēs dabūsim katrā laikā.
Šinī ziņā mums ir jāiet pa citu ceļu un jāatceļ Saeimas savā laikā pieņemtais lēmums, ka zemkopjiem
izdodama tikai sēkla. Man liekas, ka daudz pareizāki
būs, ja mēs atgriezīsimies pie tā laikmeta, t. i. pirms
pasaules kara, cara laikā, kad likvidēja labības magazīnas un pārgāja uz magazīnas kapitālu. Magazīnas labība tika pārdota un par labību iegūto naudu
noguldīja pagasta kasē.

(K. Baloža starpsauciens.)

Profesora kungs, to Jūs nevarat zināt. Vispirms va-

jaga uzzināt patiesos apstākļus un tad runāt. (K Bāstarpsauciens.) Jūs, profesora kungs, toreiz nelikāties par Latviju ne zinis, Jūs toreiz bijāt Vācijā
un tā tad ari nevarat zināt, kādi apstākļi toreiz Latvijā bija. Jūs to zināt tikai no grāmatām. Es esmu
personīgi dzīvojis līdzi visiem šiem apstākļiem, un
tāpēc Jūs mani nemācīsat. (K. Balodis no vietas:
«Jūs mani nemācīsat!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvana): Lūdzu apmierināties!
J. Šterns (turpina): Jau toreiz izrādījās, ka
sēkla, pārvērsta naudā, izpildīja savu nolūku daudz
labāk nekā to izpildīja magazīnas; un jāsaka, ka
lauksaimnieki bija apmierināti. (K. Bāloša starpsauciens.) Jums, profesora kungs, vajadzēja ievērot, ko
es teicu. Lauksaimnieki pavasaros no pagastu valdēm saņēma līdzekļus, paši iepirka sēklu un rudenī
naudu atmaksāja atpakaļ; un jāsaka, ka katru rudeni, oktobra vai decembra mēnesī, vēlākais janvāra
mēnesī, nauda ienāca atpakaļ pagasta kasē, un nekādu iztrūkumu nebija; nebūt nebija tā, kā godājamais profesora kungs domā. (K. Balodis no vietas:
«Pavasarī sēkla maksā par 50% dārgāk nekā rudenī!») — Tas tā ir Jūsu statistikā, bet nevis patiesībā. — Tad izrādījās, ka lauksaimnieki ar to bija
^apmierināti. Mani kungi, šodien, varbūt, mans
priekšlikums neatradīs dzirdīgas ausis, bet es esmu
pārliecināts, ka nepaies ilgs laiks, varbūt, pāris
vai trīs gadi, kad mēs nonāksim pie tā.
Man jāaizrāda, ka mums ir sēklas fonds 5
miljonu apmērā bez tam mēs to vēl palielinājām par
2 miljoniem latu. Tas nu ir pazaudēts. Mēs šogad
tur ieguldījām vēl kādus 15.000 (latus. Ari tos pazaudēsim un atpakaļ nedabūsim. Tā tad taisni tas,
par ko baidās domāt profesora kungs, ir jau noticis, un pie tāda stāvokļa mēs esam jau nonākuši.
Šeit varētu sacīt, ka mēs nedrīkstam aizdot
lauksaimniekiem naudu, jo viņi to iztērē un sēkta
neiegādā. Bet man šķiet, ka mēs nevaram nostādīt
lauksaimniekus mazu bērnu lomā un uzmesties viņiem par aizbildņiem. Ja mums tiešām ir tādi lauksaimnieki, kas vāķami un auklējami kā mazi bērni,
tad_ tiem Latvijā nav vietas, un jo ātrāk viņi izputinās savas saimniecības, jo būs labāk. Viņu vietās nāks _ spējīgi cilvēki, kas pratīs sargāt savas
saimniecības un nebūs auklējami kā mazi bērni. Tāpēc nav ko uztraukties, ja viens otrs nepratīs rīkoties. Ja viņš kritīs, tad valstij no tā nekādu zaudējumu nebūs.
Pārejot tālāk pie_ lauksaimniecības skolām, es
gribētu teikt pāris vārdu par mūsu tā saucamām
loša
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Savā laikā
2 gadīgām lauksaimniecības skolām.
uz šīm divgadīgām lauksaimniecības skolām lika
lielas cerības un domāja, ka tās sagatavos mūsu
nākamos lauksaimniekus. Dzīve, diemžēl, mums
rāda pavisam citu ainu. Mums ir daudz šādu skolu,
kas neatbilst šim nosaukumam, jo viņas pa lielākai
daļai nevis audzē mūsu nākamos zemkopjus, bet
gan aizdzen tos prom no lauku saimniecībām. Izrādās, ka viņos netiek ieaudzināta mīlestība uz laukiem un uz fizisko darbu, bet gan lielākā daļa mācekļu, beigdami divgadīgo skolu, cenšas atrast vietu
kaut kur citur un pa lielākai daļai to ari atrod. Tāpēc par šīm divgadīgām lauksaimniecības skolām
mums būtu nopietni jāpadomā un jārod citi ceļi, jo
tagadējie ceļi nav pareizi.
Tālāk es gribētu aizrādīt vēl uzvienu ļoti brēcošu parādību dārzkopībā. Es domāju, ka neviens
nevarēs noliegt, ka dārzkopībai jau tagad ir sava
nozīme, un ka nākotnē tā būs daudz lielāka. Sevišķi liela nozīme dārzkopībai ir sīksaimniecības
un jaunsaimniecībās, jo tur arvien piegriež lielāku
vērību darbam, un ģimenes cilvēka darbs ir Ietāks
un izdevīgāks. Bet kāds a_cumirklī ir stāvoklis? Acumirklī mums ir nodibinātas vairākas dārzkopības
pārraudzības biedrības. Katru gadu budžeta atvel
Bet izlielākas sumas dārzkopības veicināšanai.
rādās, ka mums nav sagatavotu darbinieku,kas būtu
spējīgi dārzkopības darbu vadīt pa tagadnes prasību ceļiem. Puslīdz labi sagatavoti dārzkopji nak
no Bulduru dārzkopības skolas. Bet man jāaizrāda,
ka dārzkopība nav tik vienkārša un šaura, ka jaunekļi, kas nostrādājuši kādus 2 gadus Bulduru dārzkopības skolā, zinātu par _darzkopību tik daudz, ka
būtu spējīgi nest šīs zināšanas talak. Sava laika
šo stāvokli jau saprata un Bulduros gribēja dibināt
otru skolu. Bija domāts, ka divos gados Bulduru
skolu nobeigušie audzēkņi ies _ 2 gadus prakse un
pēc tam dārzkopības vidusskola vel 2 gadus. Tikai
tādā kārtā varētu sagaidīt daudz maz pietiekošas
teorētiskas zināšanas un ari praksi. Bet kāds acuBulduru dārzkopības vidusmirklī ir stāvoklis?
skolai ēka ir uzcelta, pagājušo ziemu to jau apkurināja. Tās uzturēšanai izdod jau_ lielākas naudas
sumas, bet šī gada budžeta,_ diemžēl, nav_ atvēlētas
nekādas sumas skolotāju algām. Cik savadi tas ari
neizliktos, tagadējā valdība, kas sastāv no zemniekiem, nepiegriež šai lietai vajadzīgo vērību. Šim
valdībā ieiet ari, tā sauktie, bļodnieki - - jaunsaimnieku pārstāvji, un izradās, ka šie jaunsaimnieku
pārstāvji budžeta komisija ir vīssīvak uzstājušies
Ja_ es pareizi
par tagadējo nejēdzīgo parādību.
Bļodnieka
komisija
tad
budžeta
informēts,
esmu
balss bijusi izšķir ošā. Bļodnieka kungs balsojis
pretim, neskatoties uz to,_ ka kreisais spārns un
centrs atzinis, ka ta ir nejēdzīga parādībā, ja skolas ēka uzcelta, tiek apkurināta, bet tanī pat laika
neatvēl vajadzīgo sumu — 15.000 latu skolotāju algošanai. Šo jautājumu mušu dārzkopji bija iekustinājuši ari budžeta komisijaun fakts ir tas, ka tas ir
noraidīts. Ar to šis zautajums ir noraidīts uz ilgāku laiku. Stāvoklis acumirklī ir neciešams, un
tāpēc augstajam namam būtu pienākums atrast Saeimā 15.000 latus, lai tā nejēdzīga parādība, kaskola
ir uzcelta, tiek apkurināta, bet netiek atvēlēti līdzekļi mācības spēkiem, tiktu novērsta. (A. Bļodnieks no vietas: «Vidusskola!») Par tas vidusskolas atvēršanu es jau tagad runāju, ka ir jau eka uzbūvēta, ēka ir līdz beidzamam gatava, bet tikai nav
atļauts budžets tālākām vajadzībām. _ Šinī jautājumā pie manis ir griezušies daudzi dārzkopji, bet,
diemžēl, nav bijis iespējams ko līdzēt. Tapec es tagad lūdzu zemkopības ministri piegriezt vērību šim
Krājums Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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jautājumam un tāpat ari vel vienam citam jautājumam.
Pagājušā gadā dārzkopība ir notikušas parādības, kurām līdzīgas pedeja gadu simtenī nav bijušas. Šādas parādības neatmin neviensno visvecakiem cilvēkiem. Šādas parādības neuzrāda ari mušu
literatūra. Veci koki, pat 100 gadu veci, kas ir izturējuši daudz lielākus salus neka šinī ziem_a,_ šogad
ir nosaluši. Protams, te nav vainīga pedeja gada
ziema vien. Te ir vainīga ari pagājuša gada vasara, kas bija ļoti vēsa, ta ka koki nespēja nogatavoties. Tagad būtu laiks šo jautājumu izpētīt;
zemkopības ministrijai vajadzētu gadat par kādu
nopietnu speciālistu, kas savu arodu labi parzin, kas
varētu apbraukāt lielākās dārzsaimniecības un atzīmēt pagājušā gada parādības. Izradās, ka tanī pat laikoki . ir
kā
vienā
dārzsaimniecība
veci
tie
dārzsaimniecība
cietuši,
bet
kādā
otrā
mācīties
mēs
varētu
nav
cietuši.
Šeit
daudz ko tādu, kas pat 100 gados, varbūt, nebūs iespējams. Ja mes šo vērtīgo izdevību tagad
palaidīsim ga.ām un novērojumus sakrāsim tikai
caur kādiem korespondentiem, vai caur izlaistiem
uzaicinājumiem — anketām, tad vajadzīgas pareizības nebūs.
Beigās gribu griezties pie zemkopības_ ministra
kunga vēl ar vienu jautājumu. Sava laika, kad es
iesniedzu jautājumu par nepareizu nekustamas mantas novērtēšanu, ministra kungs no šīskatedras atzina, ka nepareizības novērtēšana ir notikušas un
ka jautājums steidzīgi labojams. Zemkopības ministra kungs toreiz apsolīja visdrīzākā laika iesniegt
likumu par zemes kadastru, jo vienīgi kadastra likuma steidzīga dzīve izvešana var novērst pašreizējās nepareizības. Zemkopības ministra kungs
to gan solīja, bet, kā redzams, nedoma to pildīt, jo
līdz šim laikam no likuma nekas nav redzams. Šeit
jāaizrāda, ka mums šoreiz ir divi zemkopības ministri: zemkopības ministris Alberinga kungs no
zemnieku savienības un zemkopības ministra biedrs
Eglīša kungs no jaunsaimniekierm Man šķiet, ka
Eglīša kungam vajadzētu nopietnāki par šo jautājumu domāt. (A. Eglitis no vietas: «Tas likums
ir ļoti garš — 365 panti!») Es saprotu, ka Alberinga
kungu tas neinteresē, jo viņš ir lielsaimnieku aizstāvis, kuriem kadastra likums var nākt tikai par
ļaunu; bet jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem šis
likums ir nepieciešama dzīves prasība. (A. Bļodniek no vietas: «Ir jau gatavs!») Es dzirdu šeit no
Bļodnieka kunga, ka likums esot jau gatavs; bet
toreiz zemkopības ministra_ kungs apsolīja, ka
beidzam un sanāksim tikai veļa rudenī. Šinī sesija
to- iesniegšot vēl šinī sesija. Mes sesiju patlaban
likums netiks pieņemts, un nav paredzams ka tas
tiks pieņemts un dzīvē izvests ari nākoša^ sesija,
jo ari budžetā līdzekļi šī likuma realizēšanai nav
paredzēti, tā ka to lietu nevarēs organizēt, ta nogulēs vēl kādu gadu, līdz nakošam _ budžeta gadam,
un nākošā budžeta gadā par šo ārkārtīgi brēcošo
jautājumu runāsim varbūt tāpat, ka runājam šodien.
ir vēl viens jautājums: valstī ir ļoti sāpīgs bezšogad bezdarbs ir
darbnieku jautājums;_ sevišķi
loti liels, bet tanī paša laika dzīvokļu jautājums uz
laukiem ir ārkārtīgi nenokārtots. Tagadējais stāvoklis ir tāds, kas mākslīgi rada bezdarbniekus,
jo katrs ģimenes cilvēks ar varu tiek _dzīts uz pilsētu slikto dzīvokļu apstākļu deļ. Tāds stāvoklis
ir nedabīgs. Šis jautājums būtu steidzīgi _ likvidejams.
Bet ko mēs redzam? Sava laika uz mušu ierosinājumu tika pieņemts likums par laukstrādnieku dzīvokļiem. Bet izrādās, ka šis likums netiek realizēts.
Viss tas, ko kreisā valdība sava laika ierosināja, ir
likvidēts, un mēs esam atgriezušies atpakaļ pie tas
24
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pirmā kārtā. Un tāpēc Saeimai ir jāsper soļi, lai to
novērstu, Tai dotu sabiedrībai gandarījumu.
Runājot tālāk, jāsaka, ka izvedot mušu zemes
reformu, mēs esam noveduši Latviju tāda stāvokli,
ka mums tagad ir jādomā par to, kā sagādāt naudu
brīvības cīnītājiem, lai atmaksātu par to, _ko viņi
ir darījuši Latvijas labā, par viņu izlietam asinīm brīvības labā. Ja zemes reforma būtu izvesta
citādā veidā, tad šādas parādības, bez šaubām, nebūtu.
Jāsaka, ka mūsu zemes reformai ir lieli trūkumi.
Vispirms mēs neesam piegriezuši venbu tiem cilBeigās es vēl gribētu piemetināt kādu vārdu
vēkiem, tiem zemniekiem, kas grib zemi apstrādāt.
par nekultivētām jaunsaimnieku zemēm. Katru gadu
Mēs zinām, ka zemi ir saņēmuši dažādi saimnieku
tiek atvēlētas sumas pabalstiem jaunsaimniekiem uz
dēli, direktori un kanoleju ierēdņi, bet īstie_ zemnekultivētām zemēm, bet šīs sumas ir stipri niecīnieki zemi nav saņēmuši, viņiem tā bija jaatperk no
gas. Ir vēl tāda parādība, ka viena pagasta netiem, kas zemi negrib apstrādāt. Zemkopības mikultivēta zeme ir vairākiem jaunsaimniekiem. Ir
nistrijai un centrālai zemes ierīcības komitejai būtu
daudz, ja viens otrs jaunsaimnieks dabū pabalstu,
jāizdod instrukcijas, kurās būtu paredzēts, ka visbet pārējie to nedabū. Starp tiem cilvēkiem, kas
pirmā kārtā būtu jāapgādā ar zemi sīkzemnieki un
nav pabalstus dabūjuši, rodas sarūgtinājums, un viņi
otrām kārtām — tie brīvības cīnītāji, kas jau_ ir nodomā, kā var viens jaunsaimnieks saņemt, ja citi
darbojušies ar zemi un kas grib zemi apstrādāt. Ta
nedabū. Viņi domā, ka pie tam ir vainīgas pagastu
ir ļoti nenormāla parādība, ka īstie zemes rūķi nevaldes. Tāpēc šeit vajadzētu nākt 'Steidzīgi palīga
var zemi dabūt. Vēl vairāk, mēs zinām, ka sakara
ar pabalstiem tiem cilvēkiem, kas pārvērš nekultiar jauno likumu par brīvības cīnītājiem — kauju
vētas zemes par kultivētām.
dalībniekiem ir radies tāds stāvoklis, ka daudz zemnieku provincē nezināja, ka viņiem ir tiesības piePriekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
prasīt zemi, un tādā kārtā viņi, sevišķi Latgalē, pieOpyncanam.
prasījumus nav iesnieguši termiņa un tapec ari
J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemzemi nedabūs. Turpretim tie, kas dzīvo šeit _ Rīga
nieku un strādnieku partija): Runājot par zemkovai citās pilsētās, kuri atrodas šeit dienesta, vai
pības ministriju, mums sevišķi šogad ir daudz tādu
studē kā bagāto saimnieku dēli, tie bija vairāk injautājumu, pie kuriem jāpakavējas tuvāk.
Visformēti un zemi dabūs, tāpēc ka ir iesnieguši nopirms, kā mēs zinām, ļoti lielu saviļņojumu sateiktā laikā pieprasījumus. Tāpēc Saeimai būtu jābiedrībā, it īpaši kareivjos un Latvijas brīvības cīuzdod valdībai pagarināt pieprasījumu iesniegšanas .
nītājos, ir izsaucis tas, ka Latvijas demokrātijas ietermiņu. Ja jau mēs esam pagarinājuši likumu līdz
naidnieki dabū zemi; tanī pat laikā īstie cīnītāji,
1930. gada 1. janvārim, tad ir jāpagarina ari iesniegīstie demokrātiskās republikas aizstāvji, ka ari sikšanas tenmiņš, lai tie, kuri tikai tagad ir sapratuši
zemnieki un citi zemes rūķi zemi nav dabūjuši. Ta
un izzinājuši, ka iespējams iesniegt tādus pieprasīir viena savāda parādība, kuru atbalsta labais
jumus, varētu tos ari iesniegt.
spārns un valdība, kā ari zemkopības ministrija,
Cik man zināms, tad daži šeit lika priekšā izkura līdz šim landesvēristiem ir piešķīrusi ap 700
karavīriem ari naudas balvas. Ja Saeima
maksāt
tiks
cilāts
varbūt,
jaunsaimniecību. Šis jautājums,
pieņemtu pieprasījumu iesniegšanas termiņa pagaari sakarā ar papildinājumu agrāras reformas lirinājumu, tad, bez šaubām, ari pārējie, kuri līdz
kumā, bet centrālā zemes ierīcības komiteja un
šim tādu pieprasījumu nav iesnieguši, varētu dabūt
jau
pateicoties
labā
tagad,
zemkopības ministrijā
zemes gabalus un naudas balva atkristu.
spārna pārstāvjiem, šī zeme tiek nodota no vienas
Ja runājam par landesvēristiem, tad jāsaka,
puses tādiem, kas to neapstrādā, un no otras puka
daudz
labāk būtu uzskatīt par zemes saņēmēienaidniekiem.
Ir
vairākses Latvijas demokrātijas
jiem sarkanarmiešus. Runājot par abām šīm grukārt pacēlušās balsis pret šādu rīcību, bet mūsu
valdība un zemkopības ministrija tam nepiegriež pām, jāsaka, ka sarkanarmieši pa lielākai daļai ir
vecie strēlnieki, un viņiem Latvijas demokrātijas
vērību. Kā mēs redzam, jautājums par agrāras renodibināšanā ir liela, kaut ari netieša, nozīme. Viņi
formas papildinājumu nolikts vienā no pēdējām viebija tie, kas izjauca veco Krievijas iekārtu, vājitām, lai valdība varētu nodot zemi landesvēristiem
nāja un sagrāva Krievijas despotijas organismu un
pēc I kategorijas. Mēs redzam, ka labā spārna vīri
līdz ar to deva iespēju mazām tautām nodibināt deun valdība negrib uzklausīt sabiedrības balsi, nemokrātisku iekārtu un savu valsti. Tā tad netiešā
grib rēķināties ari ar invalidu organizācijām, ar atveidā viņi ir palīdzējuši ari mūsu Latvijas dibināvaļinātiem karavīriem; neievēro pat vecos strēlniekus, (kuri pa daļai noorganizēti no tādām grupām, šanā. Ja mēs šeit runājam par landesvēristiem,
tad jāsaka, ka ari sarkanarmieši tāpat būtu ieskaikuru priekšgalā stāv ģenerālis Goppers un citi. Netāmi I kategorijā, jo viņiem ir daudz lielāki nopelni
skatoties uz to, ka šī ir organizācija, kas simpātiska
labajam spārnam, nerunājot jau par organizācijām, nekā landesvēristiem. Zemkopības resors nav spēris vajadzīgos soļus demokrātiskās Latvijas iedzīkuras šeit Saeimā reprezentē viens otrs kreisa
votāju tiešo prasību apmierināšanai.
spārna deputāts, viņas taču viskategoriskākā forma
ir uzstājušās pret tādu zemes izsvaidīšanu, pret
Tālāk man jāatzīmē ļoti savāda parādība, kas
tādu zemes sadalīšanas veidu. Man šķiet, ka zemvēl nav novērsta. Zemkopības resors nav spēris
kopības resors varētu šinī ziņā ļoti daudz ko darīt, nekādus soļus, lai ietu pretim rentniekiem Latgalē.
Pārējā_ Latvijas daļā rentnieki ir apgādāti ar zemi;
varētu panākt to, lai šie mūsu demokrātijas ienaidnieki zemi nedabūtu. Es nebūt neuzstājos pret
ir apgādāti ar zemi tie, kuri zemi ir apstrādājuši vai
vācu tautu kā tādu: it īpaši mums, sociālistiem,
izrentējuši. Liela daļa zemes ir nokļuvusi rentnieku
visas tautības ir vienlīdzīgas, mēs skatāmies uz rokās. Bet Latgalē, kur ir ļoti mazi zemes gabali,
visām, kā uz mums līdzīgām tautām; bet tas gan ir kuri bija izrentēti nomniekiem, vajadzētu tos dot
jāsaka, ka mēs nevaram pielaist tādu momentu, rentniekiem, sadalīt jaunsaimniecībās, jo; rentnieki
ka mūsu demokrātijas ienaidnieki saņem zemi vis- ir iegādājuši kā dzīvo, tā nedzīvo inventāru, kad tie

pašas vietas, pie kuras mes bijām dažus gadus atpakaļ. Man šķiet, ka visiem laksaimniekiem šo
Ja mes sava
lietu vajadzētu nopietni pārdomāt.
laikā nācām ar ģimeņu mājiņu likumu, tad tas nebija domāts kā politisks jautājums, bet gan ka _ saimniecisks. Mūsu kaimiņu valsts Vācija, redzēdama,
ka nav citas izejas, kā dot ar likumu laukstrādniekiem dzīvokļus, ir panākusi to, ka ari liela daļa pilsētas strādnieku ir nometušies uz laukiem un tur atrod darbu. Tāpēc bezdarbnieku jautājums Vācija
vairs nav tik ass, kā pie mums.
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neturēja nemaz zemes savā īpašumā. Viņi ir iegādājuši inventāru, lai daudz maz pienācīgi varētu
apstrādāt zemi. Tie bija īstie zemes apstrādātāji,
īstie zemes rūķi. Mēs redzam, ka šie rentnieki sava

vairākumā zemi tomēr nav dabūjuši. Tas ir noticis pa-

teicoties tam, ka labā spārna valdība ir izdevusi
kļūmīgu instrukciju. Tagad, pēc Ilgāka_ laika, kad
mēs skaidri redzam šo nelabvēlīgo parādību, zemkopības ministrim būtu jāgādā par šo rentnieku apgādāšanu ar zemi, vai nu pārceļot viņus uz parejo
Latvijas daļu, piemēram Kurzemi, un dodot viņiem
priekšroku zemes iegūšanā, vai citādi. Bet tagad
mēs redzam, ka vairāki simti cilvēku ir nonākuši
tādā stāvoklī, ka ir spiesti pārdot savu inventāru,
kā nedzīvo inventāru, tā lopus, un iet bezdarbniekos, vai ari par kalpiem pie viena otra turīgāka
saimnieka. Tā ir nevēlama parādība, bet zemkopības resors nav spēris nekādus soļus šis lietas nokārtošanai.
Latvijas aizstāvjiem ir daudz solīts. Bet kad
ir runa par īstu palīdzību, tad_ valdošas šķiras izturas noraidoši. Man jāatzīmē, ka gadu no gada
mēs šeit runājam par to, ka vajadzētu paplašināt
agrāro reformu. Ir notikušas daudzas nekārtības
ari centru sadalīšanā. Jau vairākkārt mes esam
runājuši un aizrādījuši, ka senāts ir atcēlis dažu
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paredzēti 5650 latu un Višķu centram, kas jau ir
apēdis tik daudzus miljonus_ rubļu, vēl dod 5575 jātus; tas ir pilnīgi veltīgi. Šos pabalstus vajadzētu
pārnest Latgales koppienotavām, jo tas tad naktu
par labu gandrīz visai sabiedrībai. Sevišķi pedeja
sliktā gadā liela nozīme ir koppienotavām. Katrs
var aizvest uz turieni savu pienu un par dabūto
naudu nopirkt nepieciešamo pārtiku. Koppienotavu
nozīme ir ļoti liela, un tās ir jāpabalsta. Lai gan
viena daļa šai vajadzībai ir paredzēta, tomēr ta ir
par maz. Bez tam jāaizrāda, ka lielu ļaunumu koppienotavām nodara centrālas organizācijas, kas
nemaksā pareizo sviesta cenu. Piemēram, vairākas saimniecības ir aizsūtījušas sviestu eksportēšanai jau februāra mēnesī, piemēram centrālai piensaimniecību savienībai, kuras _ priekšgala ir deputāts Ērglis un kur notiek visādas nenormālas parādības; lai gan sviests aizsūtīts jau februāra mēnesī, kad sviests maksāja 5 lati kilograma, naudu
izmaksā pēc aprīļa cenas, kad sviesta cenas bija
kritušas. Šāda parādība_ ir atkārtojusies ari citas
organizācijās, un tā katrā ziņa janoverš,_ sperot visus soļus, lai centrālās organizācijas, kuram_ vietējie

iedzīvotāji uzticas, neizturētos

ta, _ ka

zud viņu

prestižs. Pretējā gadījumā tas nesīs lielus zaudējumus koppienotavu attīstībai. _
Runājot par citām nevēlamam parādībām,
pateicoties
zemkopības
centru sadalīšanu. Tikai
jāaizrāda,
ka zemkopības ministrija nepiegriež vaministrijas lielai steigai varēja izdarīt koroborēšanu
jadzīgo
agronomiskai palīdzībai. Var teikt,
vērību
lai
zemi
tagad
grūtāki
būtu
uz muižnieku vārdiem,
dabūt atpakaļ un nodot zemniekiem. Tagad janak ka kopš Latvijas pastāvēšanas agronomiskai palīdzībai tiek izsviestas lielas naudas sumas, bet uz
tiesā, lai ar tiesāšanos gūtu likumīgo stāvokli. Nevietām nekas nav redzams. Gan brauka apkārt damēs
ka
vairākos
redzam,
skatoties uz šādu stāvokli,
centros ierādīšana ir atkal atcelta un centri tiek pa žādi instruktori un viens otrs agronoms, bet nekas
agronomiskās palielākai daļai samazināti līdz 50 ha. Nākt pretim reāls nav izdarīts. Iznāk ta, ka
asignēta
it ka tikai
līdzības
sniegšanas
suma
tiek
viņiem
centrus
līdz
muižniekiem vēl tālāk un atstāt
priekš tam, lai uzturētu vienu otru darbinieku, ne100 ha lielumā nebūtu vēlams. Sakara ar to, ka
mums ir vairāk par 40.000 zemes pieprasītāju, kas prasot nekāda darba. Ņemsim mašinu koplietošanas punktus. Tie visi ir nolaistā stāvoklī. Mašīcīnījušies par Latviju un kurus it ka veļamies nonas ir sarūsējušas, nav pietiekoši apskatītas un nedrošināt ar zemi, mums būtu svarīgi, lai zemes piepaprasītāji dabūtu zemi un nevajadzētu dot citādas tiek izlietotas. Tādā kārtā visa agronomiska
labuma.
līdzība
mums
nenes
nekāda
virdomāju,
ka
šeit
būtu
divos
izeja
balvas. Es
zienos. Viens virziens ir tas, ka būtu jāķeras pie
Tālāk jāsaka, ka zemkopības ministris ir griezis
tiem gabaliem, kas ir mūsu mežos, unjai gan mes ļoti maz vērības uz to, lai novērstu nelabvēlīgas
visi atzīstam, ka mūsu meži jāsaudzē, ka mežus parādības! veterinārā valdē._ Mes zinām gadījumus,
mēs nedrīkstam iznīcināt, tomēr centrālai _ zemes kas ir nosodīti ari uz vietām. Veterinārārsti noierīcības komitejai vai kādai citai iestādei būtu jā- darbojas ar kukuļņemšanu. Ieved piemēram kādu
izdara sistemātiska kontrole un jāpārbauda visi kritušu (lopu, kas pārpildīts ar dažādiem baciļiem; to
apskata, un, kad kāds cilvēks ir klāt, saka, ka tas
Latvijas meži, kur tos būtu liespejamskultivet Zemes, kas šim nolūkam būtu derīgas, būtu izdalāmas lops nav derīgs un to nevar apzīmogot. Bet ir bijuši vairāki gadījumi, kur zemnieks šādu sllimu
ārā mazsaimniecībām kā_ pļavas, celmāji, krūmāji
u. t. t. Visas šīs zemes jānodod brīvības cīnītajiem lopu ir aizvedis uz tirgu, un citi līdzbraucēji ir reun tiem rentniekiem un bezdarbniekiem, par kuriem dzējuši, ka tagad slimais lops_ ir pieņemts un gaļa
ir apzīmogota. Te, bez šaubām, notiek kukuļņemes jau runāju. Otrs veids ir tas, fca _visi zemes īpašana, un tas nevar būt nezināms ari zemkopības
šumi jāsamazina līdz 50 ha. Varbūt te Korņiļjeva
ministrim un veterinārai valdei. Man šķiet, ka
kungs gribēs nākt ar savu priekšlikumu — samazināšanu izdarīt līdz 21 ha, bet es domāju, ka tas
viens otrs uz to jau ir norādījis, bet kontrole nav
izdarīta un vainīgie nav saukti pie atbildības. Tie
tagad nebūs iespējams, tapec ka tie labsirdīgie tē^
noskatās aukstasinīgi uz šo lietu, kas ir pilnīgi notiņi, kas šeit runā par zemes apgadašanu _ brīvības
tapec
sodāma un nepielaižama.
normas
un
šāds
cīnītājiem, neatteiksies no šīs
priekšlikums neizies .cauri. Šķiet, ka līdz 50 ha mes
Tālāk jārunā par vēl vienu parādību, sevišķi
gan varam 'iet.
spilgtu parādību, kas ir novērota mušu nenormālos
Tālāk mēs esam novērojuši, it īpaši Latgalē, dzīves apstākļos, proti mežu departamenta darbi.
Vairākās komisijās ir bijusi runa par to, ka mežka vairāki (kultureli centri netiek pietiekoši apstrāziņu izturēšanās ir nepielaižama, ka mežziņi ņem
dāti. Tie rada zemnieku dzīve tikai dezorganizaciju. Apkārtējie zemnieki tikai smejas par šādiem kukuļus. Kukuļņemšanai tiek noorganizēti veseli
štati, bet es nezinu nevienu gadījumu, kur kāds
centriem. Tas viss atstāj sliktu iespaidu uz zemvairs
nemežzinis par to būtu saukts pie atbildības. Kad visi
pie
šādas
valsts
saimniekošanas
niekiem,
runā, ka mežziņi izpārdod mežu un būvkokus, jin
attaisno kulturālo centru uzdevumus, neienes nekad tādas ziņas nonāk šeit, tad notiek tikai pārkādu kultūru apkārtējos zemniekos, bet gan atcelšana uz citu vietu. Ar vienu vardu — iznāk
stāj sliktas saimniekošanas iespaidu. Man liekas, ka
tā, ka līdaku ved slīcināt uz upj, ka tas teikts Krjšādiem kulturāliem centriem nevajadzētu dot pielova fabulā. Man liekas, ka šāda līdakas slīcināpilnīgi
maksas, tāpēc ka tās sumas tiek izsviestas
šana ir labvēlīga šiem noziedzīgiem elementiem.
centram
gaisā. Piemēram Mārcienas kulturelam
24*
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Šī slīcināšana ir ļoti labvēlīga šiem noziedzīgiem
elementiem tāpēc, ka viņi tiek pārcelti no sava rajona uz citu rajonu, kur viņi savas nelikumības
var atkal turpināt. Pavisam mazs procents ir
tādu, kuri patiešām būtu godīgi mežziņi; lielais vairums nodarbojas ar šādam nevēlamam parādībām.
Mežu departamentam tasilabi ir zināms, tapec ka
dienu no dienas tam ienāk daudz sūdzību gan no
deputātiem, gan citiem, bet viss neko nelīdz. Ar
ko viņi taisnojas? Viņi saka: kad aizbrauc uz vietām, sūdzētājs it ka baidās ko sliktu teikt. Tas
nav taisnība, jo revidents _ brauc ne pie sūdzētajā,
bet pie paša mežziņa. Ka viņš revidē? Viņš paskatās tikai grāmatas,_ atrod tas laba kartība un
tūlīt brauc atpakaļ. Tāpēc es saku, ka šāda nevēlama parādība ir jānovērš. Varētu vel daudz par
to runāt, bet man liekas, ka ar vārdiem te maz bus

līdzēts.

Ir tādi gadījumi, ka Rēzeknes mežsaimniecība
kāds pilsonis dabū sev mājas un tūlīt tas pārdod.
Man ir nācies sastapties ar šādu parādību: mežzinis izbūvējis vienu māju un sak celt vel citas.
Kad prasu, kam viņš tik daudz ceļ, tad ļaudis atbild: viņam ir sievas masa — kad ta tiks izprecināta, viņa dabūs māju pūra. Tāda rīcība _ ir galīgi nepareiza, jo zemnieki par to ir ļoti sarūgtināti.
Citiem ir vājas ēkas, gandrīz krīt virsu uz kakla,
bet viņi dabū izsniegtus tikai kādus 10 kokus, kamēr šie kungi dabū 100 koku, 200 koku un vel vairāk. Šeit mežu departamentam vispirms jāizdara
stingra revizija unotrkārt — jāpārveido visa darbība un vainīgie jāsauc pie _ atbildības. Citādi sašutums būs vēl lielāks, mes nonāksim chaotiska
stāvoklī un radīsim ļoti lielu nemieru. Varbūt, daži
resora pārstāvji teiks, ka ir ļoti liels mežu trūkums.
Ja ir mežu trūkums, tad nevar dot tiem, kas ar

mežu spekulē.

No otras puses zemkopības_ ministrijai jāpiegriež lielāka vērība ugunsdrošu eku celšanai. Mes
zinām to veidu, kādā tas tagad notiek. Pie mums
pastāv pabalstu veids. Dažs labs turīgāks saimnieks uzceļ mājiņu un velak dabu pabalstu; bet tie,
kuriem pabalsti patiesībā ir vajadzīgi, tļe trūcīgākie zemnieki, kuri nevar paši saviem speķiem mājiņu uzcelt, pabalstu nevar saņemt. Ta nu, kungi,
ir nenormāla parādība. Vajadzētu nodibināt pie
zemkopības ministrijas speciālu organizāciju vai
ari uzdot kādai sabiedrībai, kas ar_ tiem līdzekļiem,
kas domāti pabalstiem, nāktu palīga trūcīgiem zemniekiem uzcelt ēkas, tiem zemniekiem, kuri paši ar
saviem līdzekļiem nespēj ēkas uzcelt, un pec tam

šo pabalstu pārvērst viņiem par ilggadīgu paradu
zemes bankā. Šāda kartība bus daudz labāka, jo
tad tiešām tie, kuri ir trūcīgi, kuri nespēj ar saviem
spēkiem uzbūvēties, ari tiktu pie savam mājiņām.
Tagad pakavēšos mazliet pie tā saucamās meliorācijas. Te nu jāsaka, ka meliorācijas darbi patiešām iet uz priekšu. Tas laikam bus izskaidrojams pa daļai ari ar to, ka laba spārna vīri, kas
nāk tieši no saimnieku un lielsaimnieku vidus, jūt,
ka tas nāks par labu ari viņu saimniecībām, un tāpēc viņi neliek šķēršļus meliorācijas izvešanai. Lai
nu tas būtu kā būdams, tomēr jāatzīst, ka sastingums meliorācijas darbībā ir novērsts. Bet ari šeit
ir dažas parādības,_ uz kurām gribu _griezt_ augsta
nama vērību. Pagājušā gadā, ka mes zinām, uzsāka novadgrāvju rakšanu. Zemkopības ministrija
pagājušā gadā nemaz neprasīja, lai ari zemnieki
maksātu kādu daļu, bet visus darbus veica uz valsts
rēķina. Šogad, cik man zināms, ministru kabinets
izstrādā instrukciju, kurā būs paredzēts, ka zemniekiem_ būs jāmaksā no sabiedriskiem darbiem paredzētām sumām 25 % un no parastām budžeta kār-
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tībā atvēlētām sumām 50% un pat vairāk. Varbūt,
jāmaksā, jo tieprocents
kaut
kāds
ir
šām vienam otram
būs
izdarīts liels lajāatdod
valstij
viņam
bums,
un
tāpēc
pareizi
Tomēr
nebūtu
kāda
daļa atpakaļ.

darīt to pie

jau iesāktiem

'meliorācijas

darbiem,

kur zemnieki līdz šim vienu daļu grāvja ir izrakuši
par velti; tos nu atsvabinātu nomaksas, bet pārējiem par atlikušo grāvja daļu būtu jāmaksā. Šinī
gadījumā šī 25% piemaksa radītu sarežģījumus un
atsauktos nelabvēlīgi uz visu šo lietu. Tāpēc es
lieku priekšā pieņemt pārejas formulu, ar kuru uzdod valdībai atcelt vai pavisam neņemt 25% no
tiem darbiem, kas tiek izvesti ar sabiedriskiem darbiem paredzētām sumām un kas ir jau iesākti. Par
pārējiem darbiem, varbūt, ir jāņem tie 25%. Cerēsim, ka šogad raža būs labāka, būs izdevīgāks

gads, un tā tad šo naudu varēs vieglāk samaksāt.

Kas attiecas uz pārējiem kreditiem un_ pabalstiem,
tad, man šķiet, ka 50% pabalsts ir pārak liels. Te
vajadzētu skatīties pēc grāvja un saimniecības nozīmes un tikai tad mēģināt ņemt no saimniekiem
līdz 50%.
Ja zemnieks zinās, ka viņam bus jāmaksā 50%, tad vairāki atteiksies no piepalīdzības
un atteiksies ari no meliorācijas darbiem, no grāvju
rakšanas, pasakot vienkārši, _ka viņi negrib to
maksāt. Tādēļ procents būtu jāpamazina. Bet reizā ar to jāsaka, ka šī piemaksa būtu pārveidojama
kā ilgtermiņa aizdevums no zemes bankas, jo tikai
tādā ceļā būs iespējams šo lietu realizēt. Ja bus
jāmaksā tūlīt uz vietas, tad neviens zemnieks,_ sevišķi Latgalē, to nevarēs izdarīt. Cik man zināms,
ministru kabinets grib to ari darīt.
Kas attiecas tālāk uz sēklas fondu, tad parto
šeit ir daudz runāts. Jāzin tikai viens, ka mušu
valdība nav spērusi visus soļus , lai lauksaimniekus pienācīgi apgādātu ar sēklu. Mes redzam, ka
sēkla ir netīra. Dažas avīzes raksta, ka zemnieki
neuzticoties ministrijas ekspertiem, bet ņemot vistas par ekspertiem un sakot, ka tās patērējot pusi
no sēklām, bet pārējo atstājot, tāpēc ka tas esot
nezāļu sēklas un pat tādas vielas, kas ir nāvīgas.
Kādā avīzē parādījās ziņa, ka esot atrasta seklas
tāda nezāle, no kuras lopi krītot. Ir_ savādi to
dzirdēt, jo mūsu zemkopības ministrijas pārstāvji, direktori, vai viņu pārstāvji, bija ari ārzemēs, kur to
varēja novērst uz vietas. Vienā otra gadījuma,
varbūt, bija grūti paredzēt visus soļus'šīs parādības
novēršanai. Bet tagad mums būtu jādara viss, lai
netīrītā sēkla, kas lauksaimniekiem ir nodota, tiktu
iztīrīta un lai viņi tiktu atsvabināti no maksāšanas
par nezālēm un netīrītu sēklu, kura sēšanai nav derīga. Šī parādība ir jānovērš, jo_ sēkla ir jau tā
pārāk dārga, un ja tagad pat sliktā sēkla ir pārak
dārga, tad tas saceļ uzbudinājumu un sašutumu vietējos zemniekos. Šī nelabvēlīgā parādība ir, varbūt, tādēļ, ka mūsu zemkopības resora vīri nav
pietiekoši uz to skatījušies un nav darbojušies tādā
virzienā, lai šīs parādības novērstu.
Tagad es gribētu aizrādīt uz to savādo parādību, kas līdz šim netika ievērota, t. i. ka neizsniedz pabalstus tiem saimniekiem, kuriem ir kritis vienīgais lops, ja viņi nedzīvo plūdos cietušos
vai nopostītos apgabalos. Ja cilvēks pūlas un strādā
ar vienu zirgu un govi, tad taču viņš ir trūcīgs un
viņam nav iespējams iegādāties jaunu zirgu, ja tas
pats vienīgais ir kritis. Tāpēc es iesniegšu pārejas
formulu attiecināt izdoto instrukciju ne tikai uz
plūdos cietušiem, bet uz visiem, kuriem ir kritis vienīgais zirgs, šispabalsts būtu ļoti svētīgs, un izpostītās saimniecības ar to tikai atspirgtu. Šis pabalsts
ir daudz labāks nekā tas, kur dod kādas mārciņas,

ar kurām tik un tā nevienu nevar uzturēt.
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laika iegādāts zirgs, varēs apstrādāt zemi, un neviens tas mārciņas neprasīs. Es domāju, ka augstais nams šādu pāreju formulu pieņems, jo tai ir

ļoti nopietns raksturs.
Vēl man jāaizrāda, ka ministru kabinets nepilda likumus. Pagājušā gadā bija izstrādāts ceļu
likums,_ ar kuru visas šoseju brīvās joslas pāriet
valsts īpašuma ar nolūku nodot tās sīkzemniekiem,
bezzemniekiem. Šinī likumā ir teikts, ka instrukcijas izdod ministru kabinets, bet tas līdz beidzamajam laikam tādas instrukcijas nav izstrādājis, neskatoties uz lauksaimniecības komisijas vienbalsīgu priekšlikumu ministru kabinetam, lai tādas instrukcijas būtu izstrādātas. Tomēr ministru kabinets nekādus soļus nav spēris. Blakus tam jāsaka,
ka pa to laiku, kamēr Saeima izstrādā ceļu likumu,
nezin kāpēc šoseju un zemes ceļu inženieri ir pasteigušies izrentēt šīs valsts zemes un pie tam uz
15 gadiem. Šī parādība ir savāda. Varbūt viņa pa
daļai ir saistīta ar to, ka viens otrs šoseju un ceļu
inženiere ir iespaidots no vietējiem zemniekiem, no
lielākiem zemes īpašniekiem, jo tie sīkākie zināja,
ka viņi šos zemes gabalus dabūs piegriezuma veidā,
bet lielākie aprēķināja, ka tad, ja sadalīs šoseju
brīvjoslas, viņiem nekas netiks dots, jo viņiem ze-

mes ir vairāk kā 80—90 ha.

Šī parādība ministru

kabinetam būtu jānovērš ar izdodamo instrukciju,
kurā paredzama šāda noslēgtu līgumu laušana, jo
likums ir jāpilda un zeme jānodod tiem sīksaimniekiem un bezzemniekiem, kuru ir lielais vairums un
kuri alkst pēc šīs zemes.
Vēl jāsaka, ka mežos ir vairākas pļavas, kuras
tagad tiek izrentētas, bet kuras varētu dot vienam
otram sīkzemniekam. Uz to jāgriež zemkopības
ministrijas vērība. Šīs pļavas vajadzētu nodot sīkzemniekiem un, varbūt, vienam otram amatniekam,
kura zeme pieiet šīm pļavām klāt. Šīs ir tās parādības, no vienas puses ļaunas parādības, kuru novēršanai zemkopības ministrim būtu jāsper visi soļi.
No otras puses viņam būtu jācenšas realizēt visu
to, kas ir labs. Bet man šķiet, ka mēs nevaram but
pārliecināti, ka turpmāk zemkopības ministrijas
politika ies citādā virzienā, novēršot visas nevēlamās parādības, ejot pretim īstiem zemkopjiem, dodot piegriezumus sīkzemniekiem, dodot zemi bezzemniekiem, dodot zemi rentniekiem. Varbūt, zemi
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zemniekiem un bezzemniekiem visas atsevišķu hipotekarisko vienību 50 ha pārsniedzošas zemes».
— Nākošais priekšlikums skanētu šādi: «Uzdot valdībai nodibināt sevišķu valsts zemes fonda paplašināšanas komisiju, kuras uzdevums pārbaudīt Latvijas valsts mežu zemes un pārņemt fonda sadalīšanai sīkzemniekiem un bezzemniekiem nederīgas mežsaimniecības, -galvenam kārtam pārvietojot tās no Latgales.» —
Es ceru, ka augstajs nams šīs pārejas formulas
tomēr pieņems, ja gribēs kaut ko nopietnu šim virzienā panākt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim.

J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija):
Ja apskatām zemkopības ministrijas budžetu, kas savā kopsavilkumā ir 6.500.000 latu, tad
uzkrītoša ir parādība, ka galvenais izdevumu postenis ir algas darbiniekiem, pārvaldes izdevumi pašam zemkopības ministrijas resoram. Šis postenis
2
prasa apaļās sumās 4.000.000 latu. Tā tad /3 no
visa budžeta aiziet tieši algām un citam dažādam
pārvaldes sumām. Tālāk ir otra suma, kasari sastāda apaļā sumā turpat 1.500.000 latu; ta ir —
pabalsti dažādām organizācijām un ari lauksaimniecības skolām. Atliek tikai apmēram 1.000.000. latu
skolām, kuras uztur tieši pati zemkopības mi-

nistrija, un dažādiem citiem izdevumiem — lauksaimniecības veicināšanai kā tādai, izdevniecībai,
laikrakstu izdošanai, vai citu preses orgānu izdošanai, valsts izmēģinājumiem un citiem sīkākiem
pasākumiem. Tā tad jāatzīst, ja runājam par zemkopības ministrijas budžetu, ka šis budžets neko
daudz nedos plašākām zemniecības ^ masām — lauksaimniekiem. Šis budžets ir sadalīts ta, lai varētu
uzturēt to lielo ierēdņu štatu, kas ne vienreiz vien
nav izpildījis tiešo uzdevumu, kāds viņiem uzlikts
kā zemkopības ministrijas darbiniekiem, bet^ jkas
^
ļoti bieži, kā tas bija novērojams
Saeimas velēšanās, izpildīja zemnieku savienības partijas uzdevumus, politiskas partijas uzdevumus, izbraucot uz
vietām, formāli (nolasot kādu priekšlasījumu par
lauksaimniecību, bet galveno vērību piegriežot aģitācijai par zemnieku savienību, jo ilgu laiku zemkopības ministrija atrodas zemnieku savienības rokās un ir viens .no šīs zemnieku savienības galvenodos landesvēristiem un, varbūt, tiem, kas_ ar niem atbalstiem; pašai zemniecībai, mazzemniezemi spekulē, paši to neapstrādādami. Tāda kārta kiem un jaunzemniekiem nekas nepaliks pāri, ja
budžetu sadala tā, kā es šeit apaļos skaitļos, galvešai valdībai nevar uzticēties. Ja visu to grib pai
nopietni
labot
un
apmierināt
lielo
zenos vilcienos, nolasīju.
nākt, ja grib
ministrijas
darbības,
mes trūkumu, tad, bez šaubām, jārada cita valdība,
!pie
zemkopības
Pieejot
cita zemkopības ministrija, kurai būtu lielākas ienovērojam vēl sekojošo. Šī gada pavasari un ziespējas novērst pastāvošās nenormālas parādības. mā papildu budžeta kārtībā_ tika atvēlētas diezgan
Protams, tas nenotiks dļezincik briesmīga kārta,
prāvas sumas sēklas un mākslīgo meslu iegādāšabet pēc iespējas radikālāki jāpārveido zemes renai; ar šo darbību būs jānodarbojas ne vienam vien
forma un jānovērš visas nelikumības. Tapec es resoram, ne vienai vien izmeklēšanas (komisijai un,
iesniedzu sekojošas pārejas formulas pie zemkopīvarbūt, pat prokuratūrai. Tas atklāsies vēlāk, bet
bas ministrijas budžeta.
tagad, kur sēkla tiek izdalīta tādā steiga, attiecīVispirms man ir viena pārejas formula, kas gās iestādes vēl neko nav uztvērušas un cenšas noklusēt visas tās lielās spekulācijas, kas notiek ar
skan tā: «Atsvabināt lauksaimniekus no 25% piesēklu. Varbūt citā situācijā tomēr izdosies atklāt
maksas par agrāk iesākto meliorācijas darbu nokaut ko, kam būs krimināla nozīme; bet viens, ko
beigšanu Latgalē, ar sabiedriskiem darbiem pamēs jau tagad varam konstatēt, un ko ir konstatēredzētām sumām». — «Uzdot valdībai pie atlīdzījuši paši saimnieki uz laukiem,_ ir tas, ka sekla,_ ko
bas par sērgās kritušo un sērgu deļ nogalināto lopu
piegādā valdība caur koalīcija ieejošam grupām,
pabalstiem izsniegt tādus ari tiem zemniekiem, kukuras ir radītas speciāli priekš tam, lai izpumpētu
riem kritis vienīgais zirgs vai govs no citam slimībām. » (Sauciens no vietas: «Tas jau ir!») Tas no valsts pēc iespējas daudz līdzekļu un lai piegādātu par tiem mazvērtīgu sēklu, šī sekla, nerunājot
nav. Es esmu bijis zemkopības ministrija, bet ne«Izpar
viņas labumu, tīrumu un dīgšanas spējām, ir
esmu varējis to panākt. (Sauciens novjetas:
ari ļoti dārga. Vēlāk, kad lauksaimniekiem nāksies
postītiem!») Izpostītie tos dabū, bet pārējiem neizsamaksāt par saņemto sēklu, būs jāatzīst ka cena
sniedz. — Tālāk: «Uzdot valdībai izstradatun ietiktu
atsavinātas
un
būs
daudz augstāka par to cenu, ko maksa šī sekla
sniegt Saeimai likumu, ar kuru_
pārņemtas valsts zemes fonda un piešķirtas sīk- brīvā tirgū; jau tagad dzird viena otra vieta, ka
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jautājums
par sēklu ir pārmaksāts. Otrkārt seklas
ko ari
(laikraktapec^par
sarežģīts
ari
stipri
ir vēl
Latvija
stos ir runāts, — ka kartupeļu sēkla, kuras
ir
izšausi;
maz,
ārkārtīgi
pašlaik nav, Vai ari ir
kādi
un šo sēklu pašreizējos klimatiskos apstākļos,
bez
šaupastāv pašlaik, zemkopības resors,
seklai
Tagad,
kur
iegādāt.
bām, nespēs
kartupekur
zeme,
jau
vajadzēja
būt
sekla
jau
iestādītiem,
būt
vajadzēja
ļiem
Zemlaikraksti.
raksta
To
saņemta.
pat
vēl
nav
kopības ministris Alberinga kungs gan no vietas
aizrāda, ka sēkla jau esot sagādāta._ Man Jāsaka,
ka gluži bez sēklas jau nu Latvija vel nav, bet tuk
daudz, cik zemkopības resors bija uzņemies piegādāt vēl nav piegādāts. (A. Alberings no vietas:
«Ir, ir!») Man šķiet, ka viņš ari nespēs to piegādāt.

Bez šaubām, tā ir_ pārejoša parādība un tovarētu izskaidrot ar pagājušo -neražas gadu, sakara ar
ko zemkopības resoram ir ļoti grūti strādāt, loti
daudz nākas palīdzēt lauksaimniekiem, gan seklas
izsniegšanas veidā, gan citādu pabalstu veida Bet
jau iepriekšējos gados mes esam novērojusi tamlīproti,
dzīgu parādību, tuvu stāvošu parādību, un
jāun
maize
pietrūkst
maizes
arvien
ka Latvijā
tik
nemaz
nav
ieved no ārzemēm, kaut gan Latvijā
apto
iespējams
ka
nebūtu
liels iedzīvotāju skaits,
gādāt ar pašas ražotu maizi, ar Latvija ražotiem
kartupeļiem un visiem tiem lauksaimniecības produktiem, ko dod mūsu lauksaimniecība.
Meklējot šim apstāklim^ izskaidrojumu, mes atduramies uz sekojošām parādībām. Galvenais varbūt ir tas, ka jaunsaimnieki, kas ir uzlikti uz bijušo muižnieku zemēm, neprot racionāli saimniekot.
izŠeit gan ir svarīgs tas, ka zemi nevar racionah
adrumstalotibai,
kacla
_
mantot pastāvot tādai zemes s_
pašreiz ir. Pozitīvais šinī ziņa ir tas, ka tomēr tas
zemes, kas ir atņemtas muižniekiem, visas tiek apstrādātas, kaut gan, varbūt, ne tik racionāli, ka tas
lauksaimbūtu nepieciešams no tautsaimnieciska un
vienu senovērojam
mes
Bet
viedokļa.
nieciskā
višķi uzkrītošu parādību, kuru gan mušu zemkope
bas resors ne ar ko nevar attaisnot. Vecsaimnieki
atmata.
savas zemes neapstrādā. Viņi atlaiž tas
daža
kuras
zemes,
savas
Vecsaimnieki neapstrādā
liezemju
muižniecības
bijušo
pat
līdz
vietā sniedzas
lumam. Šīs lielās zemes un majas_ tiek pārdotas
jo uz
ūtrupēs, atrodas zemes bankas rīcība u. t. t,
iespēju
vairs
nedod
aizdevumij
izņemtie
šim mājām
eksistēt un viņas nāk pārdošana. Man ir bijusi iz^
devība būt Zemgales nomale_ pie Lietuvas robežas,
gan
kur ir mājas ar 300 pūrvietām platības, kuras
ka
ir
vairāk
ietilpst ari mežs, bet kur aramzeme
ir
apstrādāta,
netiek
zeme
100 pūrvietas liela. Te
galīgi nolaista, ēkas pavisam sabrukušas, jo so
māju saimnieks atrodas kaut kur šeit Rīga un zemi
mājam
ir pametis galīgi savam liktenim. Uz šim
zemes bankā bija izņemts vairāk ka viens miljons
rubļu un bija izsludināta viņu pārdošana ūtrupe.
Tomēr neradās neviens pircējs, jo zeme tur patiešām ir ārkārtīgi nolaista un bez tam vel šīsmajas

atrodas tikpat kā uz Lietuvas robežas. Senāk šim
mājām bija iespējams uzturēt satiksmi ar Kaunas
guberņu, kur netālu bija miestiņš. Tagad turpretim šīs mājas ir galīgi nogrieztas no katras iespējamības sazināties ar kādu citu centru._ Neskatoties uz labo un vērtīgo zemi, pircēji tomēr neradās.
Šo apgabalu nav ari piemeklējuši kādi lieli plūdi, par
kādiem varētu runāt Jelgavas apgabala. Tas ir
augsts un kalnains apgabals. Tomēr visas šīs vecsaimniecības mājas ir galīgi nolaistas, lai gan platība ir loti liela. Tagad tur aug meži un aramo zemi,
kas tur ir, varbūt, nav iespējams pat ar lopiem no-
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ganīt vai kaut kā citādi racionāli izmantot. Tāda.
parādība ir novērojama nevien tikai pierobežas apgabalos, kur, varbūt, tas ir par šķērsli, bet tāda parādība, ka vecsaimnieki savas zemes neapstrādā, ir
novērojama ļoti plaši visā Latvijā. Ja kādreiz lauksaimniecības lietu komisijā pie likumprojekta par
karavīru zemēm paceļas jautājums un tiek iesniegti
priekšlikumi, ka vecsaimniekiem, kuri savas zemes
neapstrādā, zemes būtu atsavināmas un izdalāmas,
tad Alberings paziņo, ka to rokas ir par īsam, kas
šo zemi vecsaimniekiem grib atņemt, un drīzāk gan
tie, kas balsošot par šo zemju atsavināšanu, nebūšot likumīgi balsot resp. tos, kuri uzstādījuši šo
jautājumu, tagadējā reakcionāra fašistiska valdība
atzīšot par tādiem, kas vairs nav Saeimas deputāti un ir iesēdināmi cietuma, vai ka citādi izolējami
un izsūtāmi no Latvijas. Ar tādu bravūru, ar tādiem draudiem uzstājas zemnieku savienība, ja kāds
uzdrošinās runāt par to, ka vecsaimniekiem zeme
būtu atsavināma. Tāds ir zemnieku savienības vjedoklis, un ir skaidrs, ka par tik, par cik tagadēja
zemnieku savienība jūtas stipra šinī nama, viņa šeit
nepielaidīs, ka kāds kaut to grib šinī nama izdabūt
cauri attiecībā uz viņu zemēm, ka kāds grib ierosināt tādu likumprojektu, kas ierobežotu viņiem iespējamību zemi turēt atmatā, kā viņi to tagad dara.
Ar pārejas formulām, ar likumiem, kurus šeit pieņem, mēs nekā neceram šeit panākt, jo tie, kas vel
tic šiem likumiem, kas vēl tic šīm pārejas formulām un tai demokrātiskai iekārtai, kas te ir, no šī
katedra vairākas reizes aizrāda, ka attiecīgais resors — zemkopības resors nepilda likumus, kurus
šeit pieņem un izdod un galīgi ignorē visu likumību.
Ir taču skaidrs, ka par tik, par cik atrodas pie valsts
siles, pie valsts vadības buržuāzija, par cik viņa
vispārīgi būs spējīga turēt rokās varu attiecīgā
valstī, par tik viņa ar visiem likumīgiem un nelikumīgiem līdzekļiem izmantos to, kas viņai ir, un nepielaidīs kaut kādas radikālas pārgrozības, nedos
zemi zemes rūķim, kuru tas būtu spējīgs apstrādāt,
i rentniekam, graudniekam, i tam sīkzemniekam un
pat karavīram, kuri šeit ir cīnījušies, ir izkarojuši
neatkarīgo Latviju.
Pat tiem pašiem karavīriem
nāksies sadalīt un jau pašreiz sadala purvus, galīgi
nelietojamas zemes, tādus meža gabalus,kuri mežsaimniecībā neder un kur aug tikai kadiķi un līdzīgi
augi. Lietojamas zemes vairs nav, un tāda ari netiek piešķirta karavīriem sadalīšanai, jo karavīrus
grib nometināt tikai purvos, tādās vietās, kur zeme
jākultivē; bet ja viņi mēģina šinī virzienā ko darīt,
grib balsi pacelt vai uzstāties pret šo kārtību, tad
mēs redzam, ka viņi padoti pilnīgai verdzībai. To
mēs tagad redzam ari pie jaunsaimniekiem. Vai jaunsaimnieks ir pat spējīgs eksistēt, ja valsts viņam
nedod attiecīgu pabalstu, aizdevumu, un ja viņš
blakus savam darbam vēl neatrod iespēju ko nopelnīt, vai nu ziemā, vai vasarā. Bieži vien mēs redzam jaunsaimniekus braucam peļņā, redzam
ejam pie vecsaimniekiem strādāt par amatniekiem,
vai ari par dienas strādniekiem pie lauku darbiem.
Viņi patiešām nav spējīgi eksistēt uz savas zemes
pie tās kārtības, kāda pašreiz pastāv, kad visapkārt viņi ir apspiesti, viņiem netiek doti lietderīgi
padomi, tie lētie pieejamie krediti, kādi pieietami
vecsaimniekiem. Viņiem pilnīgi jādzīvo trūkumā.
Ir vēl viena lieta, proti tāda, ka jaunsaimnieki,
kas uz savas zemes ir uzcēluši ēkas, tagad ar Senāta 15. marta lēmumu ir apdraudēti, jo viņiem var
atņemt viņu jaunsaimniecības. 15. marta lēmums iziet uz to, lai vismaz daļu no tām zemēm, kas sadalītas jaunsaimniekiem, varētu atdot baroniem atpakaļ. Uz to šis lēmums iziet, un par tik, par cik masās neradīsies attiecīgs pretspars šai zemnieku sa-
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vienības un to atbalstošo baronu politikai, par tik
mēģinās realizēt. Šeit jau ir runāts un vel nāksies
runāt pie attiecīgā likumprojekta par landesvēristiem un citiem, tāpēc še es par to negribu runāt.
Strādnieku un zemnieku frakcijai atliek šeit tikai deklarēt, ka tagadējā zemkopības resora vadība
negrib veicināt lauksaimniecību, "bet gan pildīt dažādu organizāciju kases, atbalstīt zemnieku savienības vīrus, kas atrodas attiecīgo organizāciju priekšgalā. Baroni, kas atbalsta tagadējo koalīciju,
katrā ziņā grib saņemt savu daļu, grib atņemt savas zemes atpakaļ. Ja apstākļi pieļaus, kas noskaidrosies tuvākā vai tālākā nākotne, tad bus jārod izeja tādā veidā, kā mēs šeit vairākas reizes
aizrādījuši, ka ne šī buržujiska demokrātija, ne šī
buržujiska valdība spēs apmierināt darba ļaužu prasības un ari zemniecības prasības bet šīs prasības
^
spēs apmierināt valdība, kas balstīsies
uz strādniecību, uz darba zemniecību resp. — strādnieku un
zemnieku valdība. Tā apmierinās šis prasības un
ne tagadējā buržujiska valdība. Tāpēc šinī ziņā varētu deklarēt sekojošo: «Strādnieku un zemnieku
valdība novērsīs uz mūžīgiem laikiem baronu draudus un sīkzemnieku nedrošību. Mēs iesim_ talak un
daļu pelēkiem un citiem baroniem atņemtas zemes
pēc vajadzības piedalīsim rentniekiem, graudniekiem, bezzemniekiem un sīkzemniekiem, bet Latgalē izvedīsim pilnīgu lielsaimnieku un muižnieku
zemes sadalīšanu. Mēs tūlīt un nekavējoties izvedīsim to, ka ar zemes palīdzību lielsaimnieki un muižnieki nevarēs vairs izsūkt lauku darba ļaudis.
galvas
Strādnieku un zemnieku valdība atcels
naudas, visas klaušas, visus netaisnos nodokļus, atbrīvos laukstrādniekus un nemantīgos zemniekus
pilnīgi no nodokļiem, tāpat kā Padomju Krievija,
bet visu nodokļu nastu uzliks lauksaimniekiem un
lieliem turīgiem vecsaimniekiem. Mēs dosim darba
zemniecībai visus tos pabalstus un kredītus un it
visu to, ko tagad saņem lielsaimnieki, lauksaimnieki.
— Visus šos nepieciešamos kredītus mes izlietosim
priekš lauksaimniecības veicināšanas.» — Tas būtu
tas īsais defclarējums, ko mēs varētu teikt pie šī
zemkopības ministrijas budžeta.
Tālāk mums vēl jārunā par to stāvokli, kāds
pašreiz ir radies sakara ar to, ka zemkopības ministrijas budžetā ir paredzēti pabalsti lauksaimniecības skolām. Man gadījās būt atkal paša Zemgales nomaļā, kur ir viena lauksaimniecības_ skola,
Saukas pagastā, Saukas muiža. Šinī skola lr_ 3
Skolotāji un pagājušā gadā šo skolu apmeklēja
5 skolnieki. Ja šī skola kaut skolaszemi izmantotu daudz maz lietderīgi, tad vēl būtu viens labums, ka zeme, kas piešķirta skolai, nav palikusi
atmatā; bet, redzot šo skolu, uzkrīt, ka skolas
zeme, ēkas, ko skola ieņem, dārzs pie lauksaimniecības skolas, — viss tas atrodas galīgi nolaista stāvoklī un netiek attiecīgi apstrādāts. Jaunsaimniekiem un tāpat citiem lauksaimniekiem, kuriem vajadzētu ņemt piemēru no lauksaimniecības skolas,
no viņas vadības, kas prasa un saņem attiecīgu pabalstu, kur tiek algoti speciālisti, šāda piemēra te
nav un lauksaimniekiem no šādas saimniecības janovēršas. Šī saimniecība rāda, ka uz vietām nekas netiek darīts lauksaimniecības veicināšanas
labā, bet gan ar nolūku tiek algoti skolotāji, kuri izpilda zemnieku savienības aģitatoru lomu un nenodarbojas ar saviem uzdevumiem. Ja šadas_ skolas
ir tik nepieciešamas lauksaimniecībai, tad tas būtu
atveramas tādās _ vietās, kur tas varētu apmeklēt
plašākas iedzīvotāju masas, lielāks skolnieku skaits
nekā tas ir tagad, piemēram SaUkas _ pagasta, kur
jau vairākus gadus ir novērojama tāda parādība,
ka šo skolu apmeklē tikai kādi 5—6, varbūt 10 sko-
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lēni. Bet šīm skolām tiek atvēlēti lieli_ līdzekļi, tiek
turētas ēkas un zemes atstātas atmata.
Tā tad viss budžets, kā es jau sākumā raksturoju, iziet uz to, lai atbalstītu savus_ veikalus, zem-

nieku savienības veikalus un neka reāla nedotu
zemniecībai, Latvijas iedzīvotāju demokrātiskai daļai, kas visus iedzīvotājus nodzen galīga posta un
padara laukstrādniekus par lielsaimnieku vergiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Runājot par zemkopības ministrijas budžetu, jāatzīmē, ka zemkopības ministrija vispār vienmēr ir
strādāts ļoti dīvainā kārta un lietas, kas ir bijušas ārkārtīgi steidzamas, ir nobīdītas pie malas,
kamēr tautā iestājās posts un neka vairs nevarēja
līdzēt. Kad pagājušo vasaru zemkopības ministrijā sēdēja
Gulbja kungs — ari no _ laba
jūnija mēnesi,
spārna aprindām —, un kad
pirms Jāņiem, jau bija zināms, ka posts tuvojas, — es no savas puses tiku pieaicināts
kādā finansu ministrijas _ apspriedē_ un jau toreiz
teicu, ka vajadzētu steidzīgi saaicināt kopa pagastu
priekšstāvjus, lai noskaidrotu, vai ir vel iespējams
ko apsēt, vai sēklu apgādāt, — tad Jāņu dienas vieta
mēs dabūjām šo statistiku tikai augusta, kad varēja
sēt vairs tikai ziemājus, bet priekš vasarāja sejas
bija jau par vēta. Tāda bija agrāko zemkopības ministriju darbība; ari tagad, kur visu nedēļu pastāv
vislabākais sēšanas laiks, ja zemkopjiem vel nav
piegādāta sēkla, tad tā patiešām ir brēcoša parādība. Veci ļaudis sacītu: lai Dievs žēlīgs un lai dod
lietu. Pašlaik, kā rādās, ir lietus, bet maijs un jūnijs varētu būt sausi.
Bet par visām lietām ir jāzina, kāda sekla ir
piegādāta. Pirms ziemassvētkiem, kad augstais
nams pieņēma 17 miljonus latu sēklai, daži kungi,
kas ieiet ari valdībā, sevišķi ministra biedrs_ Eglīša
kungs, no savas puses prasIja,_ko es proponējot. Es
teicu, ka vissteidzīgākā kārtā ir jāsastāda maza
ekspedīcija uz Berlīni un jālūko tur noskaidrot, cik
lielā daudzumā varēs tur dabūtlabu sēklu. Pec
1925. gada statistikas Vācijā ir_ seklas saimniecības

ar 25,000 ha aramas zemes; tas ir ta sauktas oriģinalsēklas saimniecības, kur dabū īsto selekcijas
sēklu. Bez tam ir vēl garantētas ataudzēs saimniecības ar 30.000 ha aramas zemes. Kopā par visām šīm saimniecībām tiek ražots 60.000—80.000
tonnas vasarāja. Mums bija vajadzīgs gadat, lai
mēs dabūtu oriģinalsēklu vai vismaz pirmo ataudzi
par tādu cenu, cik tā faktiski maksā. Toreiz aizrādīja, ka sēklu vajagot iepirkt izsole. Lieta ir tāda, ka labu sēklu nevar pirkt izsoles, jo seklas saimniecībās ir loti cietas cenas un tas ir svārstīgas tikai tanī ziņā, oik tās ir sakarā ar katrreizejo biržas
cenu. Tā, piemēram, oriģinalsēikflas cena ir Berlīnes
biržas cepa plus 50%. Tāpat ataudzēs seklas cena
parasti mēdz būt Berlines biržas cena plus 25%.
Kas tad nu tagad ir iznācis? Ir iznācis tas, ka,
iepērkot oriģinal- vai ataudzēs seklu, par viņu ir
pārmaksāti 15% vai 20%, bet pa lielākai daļai ir
^
iepirkta tāda sēkla, par kuras vērtību tiešam
ir jāaizrādīju,
pats
pirms
Ziemassvētkiem
šaubās. Es
ka vajaga sēklu pirkt no Rītprūsijas. kur vidējais
vasaras siltums un ari veģetācijas posms sakrīt uz
mata ar Rīgas un vismaz Kurzemes līdzenuma klimatiskiem apstākļiem. Kas iznāca ar šīs seklas
pirkšanu? Sēklu pirka no «Aussenost»,_ par kuru
mes nezinām, kas tā ir par sēklu, vai ta ir Rītprūsijas sēkla, vai tā ir cita. Iet baumas, ka pa daļai iet
līdzi Rumānijas sēkla. (Sauciens pa kreisi: «Un nezāles!») Rumānijā vasara ir par 5—6 grādiem silta-
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Tur ir ļoti laba auglīga zeme -melnzeme un
mālzeme. Tā tad var galvot, ka ta sēkla, kas nak
no Rumānijas, pie mums neizdosies, kau j ari ta
ievesta no Rītprūsijas, kur to savukārt liela daudzumā importē lopbarībai. Bet lai nu būtu kā būdams,
šī sēkla nav notīrīta. Tas ir viens. _ Otrs — mums
par viņu nav nekādas garantijas. Tā jau ir ta starpība. Ja viņa nāktu tieši no oriģina.seklas saimniecībām, vai ari no ataudžu sēklas saimniecībām, tad
būtu garantija, ka tā ir droša sēkla. Bet tagad nav
(A. Alberinga
starpsaumekādas garantijas.
ka.

cieni.)

Bet par visām lietām tā sekla nāk par vēta!
(A. Alberinga starpsauciens.) Jums jau ļoti labi atrunāties, bet šai sēklai vajadzēja (būt sagatavotai un
izsūtītai jau marta mēnesī. Kas tagad notiks, ja
sēklas piesūtīšana nokavēsies vēl vienu vai divas
nedēļas? Ir jau dieva darbi ar mūsu pašu sēklas
saimniecībām. Tur, zināms, nāk līdzi agrāko gadu
grēki.. Mums ir valsts saimniecības, kas aptver pavisam 4400 ha. No šiem 4400 ha vien būtu iespējams apsēt kādus 2200 ha vai 2500 ha ar oriģjnalsēklu un tādi izaudzēt samērā dieizgam (labu sekta,
kuras, zināms, nepietiktu visiem laukiem, bet kādai
V20 no Latvijas laukiem. Tad jau otrā gadā būtu
iespējams sēt ar diezgan labu ataudzi. Protams, te
jau agrāki diezgan daudz grēku nodarīts. Kad es
vēl piedalījos sociāldemokrātu partijā, tad 1919.
gada decembra kongresā es uzstājos par to, ka vajaga atstāt vismaz kādas 200 valsts muižas un tanīs
ierīkot paraugsaimniecības. Kongress šo rezolūciju
pieņēma, bet vē.āk — es tad nebiju klāt — redakcija tika grozīta. Tagad valsts apsaimniekošanā ir
palikušas tikai 16 vai 20 saimniecības; katrā ziņa
tīrumzemes (kopplatība ir 4400 ha; bez tam 10.000
ha vai 12.000 ha ir izrentēti un valsts saimniecībā
tā tad ir palikuši pāri 20.000 — 22.000 ha zemes kopplatībā, citiem vārdiem, Mj% no visas Latvijas lauksaimniecībā lietotās zemes. Tik lielas valsts saimniecības nav nekur visā Eiropā, izņemot Šveici, kurai ir daudz kalnu zemes. Vācijā šīs zemes sastāda
2/2%. Ja mums būtu 7600 ha sēklas saimniecības,
tad mēs varētu ražot pietiekoši daudz abas seklas
savām vajadzībām. Tagad tas nav iespējams. Bet
ari tās pašas saimniecības, kas mums ir, netiek apsaimniekotas tā, kā vajadzētu.
Par visām lietām zemkopības ministrija nav
bijusi savu uzdevumu augstumos rudenī, kad viņa
zināja, kāda neraža ir (bijusi liniem. Toreiz zemkopības ministrijai vajadzēja atjaunot linsēklu monopolu. Kas tagad ir moticis? Lauksaimniecībai ir
pietrūcis linsēklu, tās ir pārdotas par niecīgu naudu.
Tagad aizrāda, ka mums ir vēl 3000 tonnas linsēklu,
ar ko varot apsēt 30.000 ha zemes. Normālos apstākļos mums ir apsēti 60.000 ha, itā tad 2 reizes
vairāk. Un vai ar 3000 tonnām varēs apsēt 30.000
ha? Lielākais varēs apsēt, varbūt, 20.000 ha, ja sēj
pēc Latvijas paraduma — 25 kilogramus uz ha. Ta
tad ar liniem varēs apsēt tikai trešo tiesu mo normālās platības, un, saprotams, ari raža tad būs zemāka.
Tagad parādās tas posts, kāds ir radies ar linsēklu
monopola atcelšanu un ar to, ka rudenī zemkopības
ministrija nav stāvējusi savu uzdevumu augstumos.
Ir taisnība, ka valsts muižās ir gribēts strādāt.
Mums ir vēl daudzmaz kas palicies pāri, bet šīs
muižas, diemžēl, netiek apsaimniekotas tā, ka tās
varētu dot augstākas' ražas. Viņas, protams, dod
vajadzīgos 128.000 latus, bet lielākā daļa no šīs sumas aiziet būvēm un citiem kapitāliem ieguldījumiem. Kur būtu bijis vienreiz jāiegulda lielāks kapitāls un tā muižas jāpaceļ uz augstākas pakāpes,
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tur tagad tas tiek darīts pakāpeniski. Tāpēc rezultāti nav tik jūtami. Rūpējas ari par mākslīgiem
mēsliem, cik tas ir iespējams pie mūsu šausmīgi
augstām cenām,. Tur iznāk kādi 15 lati uz ha aramzemes. Tas ir jau mazliet vairāk kā Latvijas
mākslīgo mēslu caurmēra patēriņš, bet kas, diemžēl, vēl nav pietiekoša norma, lai paceltu ražas līdz
augstākai pakāpei.
Te mūsu priekšā ir pārskati par valsts zemi,,
bet viņos nav saskatāmi norādījumi., vai ražas tiešām ari paceltas. Ja cilvēks, kas nezin faktiskos apstākļus, skatās šinī budžeta pārskatā, tad pilnīgi
gudrs netiek, jo tur, kā latvietis rupjā valodā saka
—i cūka gudra netiek, kā tiek saimniekots. No
pārskata nevar izlobīt absolūti nekā tāda, kas norādītu, vai saimniekots labi, vai slikti. No šāda pārskata ir drīzāk aizdomas, ka tur saimnieko ārkārtīgi slikti. Ja būtu labāka saimniekošana, ražām
vajadzētu būt stipri augstākām, un ari ienākumiem
vajadzētu būt daudz lielākiem. Te gan būtu jāprasa,
lai zemkopības ministrija ari no savas puses dotu
drusciņ plašāku pārskatu. Tagad tautsaimniekiem
nav par to, ko spriest, jo no šiem pārskatiem neviens
nevar saprast, kas tur īsti notiek. Jādomā ir, ka
varētu labāki saimniekot.
Pagājušais gads mums bija ārkārtīgi ļauns; tas
bija lietains un vēss. Bet tāds pats lietains un vēss
laiks pagājušā vasarā bija ari Dānijā. Un tomēr
mēs redzam, ka Dānijā raža nav vis pazeminājusies, bet par 20%—25% augstāka nekā normālos
gados. Dānija savus ražojumus pagājušā gadā no
2.400.000 tonnām ir pacēlusi uz 3.000.000 tonnām:
Vai tur Itā svētībiņa no gaisa nobira? Nē, Dānijā
zemi labāki apsaimnieko, labāki mēslo um tur plašos apmēros ir izvesta drenāža. Par drenāžu zemkopības ministrija ir domājusi pārāk maz, pirmos
gados pat pavisam nav domājusi. Tagad mu par to
domā, bet nu izdevumi, kas tur vajadzīgi, iznāk
pārāk augsti. Runa bija par kādiem 400.000.000 latu.
Tā, zināms, ir neiespējama lieta. Dānijā ir tā star-

pība, ka tur nesalīdzināmi vairāk izlieto ne tikai
spēka barību, bet ari mākslīgos mēslus, un tāpēc
tur ir labāka sēkla. Mākslīgos mēslus ari pie mums
vajadzētu vairāk izlietot. Nupat 1 miljons latu pielikts, bet iznāks tā, ka zemkopji dabūs mākslīgos
mēslus par tādu cenu, par kādu viņiem tos vajadzēja dabūt bez piemakisas. Tā (tad 1 miljons latu ir
piemaksa importieriem, nevis zemkopjiem. Ari še
nekāda liela peļņa nevar iznākt.

Te sociāldemokrāts mazinieks Šterna kungs,
diemžēl, izteica tādas domas — žēl, ka viņa nav
klāt — par pagastu magazīnām, pret ko uz visstingrāko jāprotestē, ka to iznīcināšana bijusi laba lieta.
Šterna kungs ., acimredzot, domā, kā viņš man ari
pateica no katedras, ka augstsskolā strādā pēc viduslaiku šo'.astikas parauga, Ja viņš atnāktu pie
manis seminārā, tad viņš redzētu, ka katram semināra dalībniekam tiek uzdots referēt par to, ar ko
viņš praksē nodarbojas. Par magazīnu iznīcināšanu ir bijuši referāti ari manā seminārā, un es ar
šo lietu esmu iepazinies. Kurzemē 1892. gadā pagasta magazīnās atradās 2 miljoni pudu labības un 2
miljoni skaidrā naudā. Šterna kungs domā, ka
sēkla, kas ņemta no magazīnām, bijusi tikpat nederīga kā tagad. Viņš tikai aizmirst, ka neviens zemnieks nesēs sliktu sēklu, bet labu, ko tas mēģinās
dabūt. Šīm magazīnām bija liela nozīme, jo tās apgādāja pavasarī lopus un cilvēkus ar labību. Ari
zirgiem pavasarī ir vajadzīga labība, jo bez auzām
neviens zirgs nevar veiklt smagos pavasara darbus.
Tāpat cilvēkiem pavasarī pietrūkst pārtikas. No
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vēstures varu pastāstīt, ka tanīs laikos, kad sociālisms vēl nebija izdomāts, kad Markss vēl nebija
piedzimis — tas bija Fridricha Lielā laikā, — jau Fridrichs Lielais zināja, (ka ne tikai pagastiem ir jātur
pagasta magazīnas, bet ari valstij jātur valsts magazīnas. Tad, kad bija bagāti gadi. viņš labību uzpirka, un kad bija neražas gadi, pārdeva šo labību
zemkopjiem, lai iedzīvotājiem nebūtu jācieš posts
un trūkums. 40 gadus pēc Fridricha Lielā pienāca
bagāti ražas gadi, bet pagasta un valsts magazīnas
bija iznīcinātas. Iznākums bija tas, ka labības bija
daudz un nebija to kur likt. Tāpēc, priekšpāris gadiem, kad bija pacelts jautājums par pagastu magazīnām, es izteicos, ka tās būtu 'nepieciešamas. Zināms, ne labas sēklas apgādāšanai; par to jāgādā
citā veidā valsts saimniecībām. Pagasta magazīnas vismaz dotu uzturu (lopiem un cilvēkiem. Bet
iznāca tā, ka ar pagastu magazinu likvidēšanu sēklai bija jāpārvēršas par ūdeni.

Attiecībā uz dažām citām saimniecībām,
man jāaizrāda,ka ari mežu departaments nestāv savu uzdevumu augstumos. Tagad vēi taisa mežu
lietās troksni par to, ka 220.000 ha mežu esot piedalīti jaunsaimniecībām. Šī piedalīšana nosaukta par
noziegumu pret mežiem. Mūsu tēvi ir bijuši diezgan
prātīgi, lai visu zemi, kas laba māla, smiltaina mala,
pārvērstu par laukiem un pļavām. Varbūt tjkai 20%
ir palikuši pāri meža zemes, kas bija nodalīta vai
pārvērsta par aramzemi. Bet laba tiesa ir absolūta
meža zeme, māla smilts vai smilts_ zeme, pie kuras
zemkopji varētu vai visu mūžu pūlēties, bet nekas
labs neiznāktu. Atstāta kā meža zeme, pec zināma
laika tā varētu dot lielus ienākumus valstij. Man
pašam gadījās runāt ar kādu saimniekki, kuram bija
piešķirts mežs 30 līdz 40 gadu vecuma. Šis saimnieks nobrauca uz šo mežu un teica: ja, mežs man
ir, bet nav zemes, ko es varētu lietot. Viņam atbildēja: pagaidi, pēc 30—40 gadiem tev te bus varens
mežs; tad zemmieciņš salika rokas un teica: bet ko
es tagad ēdīšu? — Ja tiek piešķirts tāds augošs
mežs, tad tādu rīcību nevar nosaukt citādi, kā par
saimniecisku noziegumu.
Kas attiecas uz mežiem vispār, tad es jau aizrādīju, ka mūsu mežus vajadzētu izmērīt. Mežu departaments aizrāda, ka tāda izmērīšana maksas
dārgi. Ir nu gan brīnums! Kad Krievijasagrarbanka uzpirka mežus, viņa tos izmērīja līdz pēdējam kociņam. Kas ir bņ'is Raunas mežos,_ tas zinas, ka tur
katrs kociņš ir atzīmēts. Ko nozīme jtada noskaidrošana? Tāda noskaidrošana nozīme arkartīgi _ daudz.
Tagad mēs, laižot spekulantus meža, nezinām, vai
viņi nocērt tikai to, ko viņi ir nosaījuši, vai ieiet ari
kaimiņa mežā. Ja viss_ būtu sarēķināts, tad varētu
redzēt, kas ir palicis pāri, kāds ir pieaugums un cik
var izcirst.
Kas attiecas uz izsoles kārtību, tad es varu tikai aizrādīt uz kādu no koalicijas dalībniekiem, uz
docentu Kiršteina kungu, kurš loti sķaisti _ aizrādīja
mežkopības biedrības rakstos, ka ārzemes valda
citāda sistēma mežu pārdošanā neka pie mums. Tui
koku tirgotājus, spekulantus meža nemaz nelaiž iekšā, bet mežus izcērt saimnieciskia kārta; tikai tad
kad redz, cik koku ir no katras šķiras, un kad mežs;
ir izvests līdz stacijām, viņu liek uz torgjem. Pie!
mums tiek kultivēts ieskats, ka mušu ierēdņi nelāi
nedrīkst izstrādāt, ka tad notiek panamas un atka 1
panamas. Faktiskie dati_ ir tādi, _ ka vietas, kui
.
panamu
ierēdņi paši mežu izstrādājuši, nekādu
izstrādāji;
ko
mežu
departaments
ir
>
No tās daļas,
pats, rēķinot 265.000 celmu naudas, t. i. tādu pat cenu, par kādu mežu nosolījuši tirgotāji tanīs pašos ap-
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vidos, celma naudas ir iznācis 265.000, citu izdevumu — 58.000 un tīras pelņas — 339.000. Ja salīdzinām ar celma naudu, tad iznāk, ka ar pašizstrādāšanu esam dabūjuši 74.000 vairāk, t. i. 130% no tās
celma naudas, ko saņēmuši spekulanftlj , 1925./26.
gadā ir tas pats, varbūt tik mazliet mazāk, proti,
celma nauda ir bijusi 274.000 un tīra peļņa —
231.000. Turpretim 1928. gadā celma nauda ir bijusi 430.000, peļņa — 626.000, tā tad pat 150% virs
celma naudas. Tāpēc es domāju, ka zemkopības
ministrijai un mežu departamentam būtu vislielākais

pienākums šo lietu plašāki noskaidrot, lai zinātu, cik
lielā mērā privatsaimnieciskā kārtā varētu pavairot
meža ienākumus. Pamatojoties uz tā aprēķina, ko
es šeit pievedu, var teikt, ka valsts 15—20 miljonu
gadā iesviež spekulantu kabatās. Tāpēc katrā ziņā
šī lieta ir jānoskaidro tuvāk.
Jānoskaidro ari mežu īstā rotācijas iespējamība.
Man ir bijis zemes īpašums kādā apgabalā, kur koku
apstrādāšanas un mežu izmantošanas kultūra stāv
visaugstāk visā Eiropā, proti uz Bohemijas robežām. Tur rotācija nav ilga, apmēram 80—90 gadu.
Ja grib izaudzināt lietas kokus, tad jāpāriet uz 130
gadu posmu. Ir jautājums, vai nav vērtīgāki ražot
papīra malku un stutmalku, kur vajadzīga tikai
30—40 gadu rotācija un sliktā zemē 50—60 vai 70
gadu rotācija.
Tas nu būtu tikdaudz par šo jautājumu.
Visā visumā, runājot par zemkooības resoru,
saņemot kopā visu to, ko es šeit teicu, tiklab zemes
jautājumā, kā sēklas jautājumā, tāpat ari mežu izmantošanas ziņā, jāsaka, ka zemkopības resors nav
stāvējis savu uzdevumu augstumos un tāpēc nekādu
piekrišanu zemkopības resora darbībai nevarēs izrādīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Zemkopības ministtrija ir viena no
tām ministrijām, uz kuras balstās visa mūsu lauksaimniecības iekārta un dzīve. Ja iniu mūsu pilsoņi
saka, ka Latvijā 80% no visiem iedzīvotājiem pārtiekot no lauksaimniecības, tad būtu ari jādomā, ka
šai lauksaimniecības nozarei un tāpat ari resoram,
kas pārzin šolauksaimniecību, tiktu piegriezta vislielākā vērība. Bet ja paskatāmies dzīves īstenībā, tad
redzam, ka zemkopības ministrija Latvijas pastāvēšanas laikā ir bijusi visnelaimīgākā ministrija,
kur ministri nav bijuši savā vietā un nav zinājuši,
ko viņi dara. Neviens no tiem ministriem, kuri
mūsu acu priekšā ir pārvaldījuši zemkopības ministriju, nav bijis tāds, kas atbilstu savam svarīgam
uzdevumam. Šie ministri pa lielākai daļai ir bijuši
tikai savu šauro partiju gribas izpildītāji. Saimniecisko lauksaimniecības dzīvi plašā_ vēriena viņi
nav veduši uz priekšu. Sevišķi tas jāsaka par tagadējo zemkopības ministrijas pārvaldi, kurā s.ēž
ministris un 3 viņa biedri. Paldies dievam, tagad
pa'ikuši vairs tikai 2 biedri, bet, varbūt, trešais_ vij
būs. Ari šie ministrijas pārvaldītāji nav stāvējuši
savu uzdevumu augstumos.
Nerunāsim tagad, kungi, par sēklas lietām. Es
domāju, ka tagad ir grūti pateikt, kas bus. Spriedīsim par to tad, kad pienāks rudensVarbūt, tad,
kad ļoti daudz zemnieku rudenī stāvēs pie tukšiem
laukiem, mēs redzēsim, ka sēklas piegādāšanas lieta
nav atradusies īstās rokās. Tagad es gribu pakavēties pie tām parādībām zemkopības ministrija,
kas saistās ar viņas tagadējo iekārtu un ari ar to
sistēmu, kāda ir pastāvējusi visos šinīs Latvijas
pastāvēšanas gados.
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Kungi, ja mēs runājam par to, ka zemkopības
ministrijā ir 4 pārvaldnieki, tad patiešām jāsaka:
jo vairāk pārvaldnieku, jo sliktāka ir pārvaldīšana.
Nav nekādas sistēmas, ir tikai tāda raustīšana aiz
stūriem. Katrs ministra biedrs grib izraut savai
šaurai grupai kādus mazus panākumus, katrs ministrijas iekārtu rauj uz savu pusi un nemēģina izvirzīt mūsu lauksaimniecības dzīvi noteiktos rāmjos.
Es gribu jums rādīt dažas ainiņas, kādā kārtā notiek
pārvaldīšana zemkopības ministrijā.
Sociāldemokrātu frakcija nebūt nav tā frakcija,
kas uzstājas pret latgaliešu ielaišanu ministrijā, pret
minoritatu ielaišanu ministros — mēs nebūt meesam
uzstājušies pret to. Bet mēs esam gan uzstājušies
pret to, ka kādā resorā tiek iedalītas vietas personām, kurām šī resora vadībā nav nekādas nozīmes,
beit kuras tiek ieliktas siltās vietās kā krustdēli,
lai darītu to darbu, ikas balstās uz šaurām politiskām
andelēm. Par tādu ministra biedri zemkopības
ministrijā pirmā vieta jāuzskata ministra biedrs
Latgales lietās. Ja paskatāmies, ko šis ministra
biedrs ir agrāk darījis, tad redzam, ka neatsavināmo
daļu ierādīšanas lietas ir gājušas caur šo ministra
biedri. Vai nu pats ministris ir kaunējies to darīt,
vai ari nav gribējis uz saviem pleciem to uzvelt, bet
visi šie darbi ir gājuši caur Miglenieka kunga un
vēlāk Kotana kunga rokām. Ja tagad šo neatsavināmo daļu nelikumīgās ierādīšanas vairs nav, tad
tagad 'ministra biedrs Latgales, lietās sak nodarboties ar citām lietām, un proti — zemkopības ministriju Latgales pārstāvji ir uzskatījuši par iebraucamu vietu savai kristīgo partijai un mēģina visās
atbildīgās vietās iesēdināt savus krustdēlus. Skandalioza ir Meta ar Ruļša atlaišanu, kas bija ilggadīgs
darbinieks un kas labi pārzināja savu amatu. Zemkopības 'ministra biedrs 'Latgales Metās pieņēma
citu algotu darbinieku viņa vietā jau mēnesi iepriekš. Tagad senāts atradis, ka ministra kungs
nepareizi rīkojies. Saprotams, ministra kungam
tagad būs no valsts kontroles uzrēķins, bet ne jau

ministris to maksās.

Šo jautājumu modos ministru

kabinetam, un ministru kabinets šo sodu dzēsīs. Šis
ministra biedrs Latgales ,ļietās noiet .pat _tiktālu, ka
atlaiž no atbildīgām vietām visus ievērojamākos
darbiniekus zemkopības ministrijā. Es te negribētu
runāt, ka pastāvētu it kā naids starp latgaliešiem
un baltiešiem. Tādam nevajadzētu pastāvēt, bet
prakse rāda, ka ministra biedrs stāv uz tāda viedokļa, ka jāizēd no atbildīgām vietām ārā visi darbinieki baltieši un to vietā jāieliek ne tikai sliktāki
latgalieši, bet pavisam nemākuļi latgalieši. Ka
tāds gadījums man jāmin Feldmaņa revidenta vieta.
Jāmin ari virsmežziņa iecelšana Kārsavas virsmežniecībā. Tur tiek iecelts otrā semestra students
Savicka kungs, kuram nav nekādas prakses šinī
lietā. Ja. tagad šim atbildīgam darbiniekam prasa,
vai viņš būs spējīgs izpildīt šo amatu, tad viņš nosarkst un viņam jāvācas prom._ Par šo pašu Savicka kungu, kurš tagad strādā zemes (banka, jāsaka, ka tur mo viņa grib tikt vaļā, un nu, protams,
vajaga atrast sftāku vietiņu, lai gan viņam nav
nekādas prakses niežulietās, viņš pat nav bijis vēl
prakltikā; bet viņu grib iecelt par virsmežzini vai
par revidentu. Vai, kungi, vēl tālāk var noiet krustdēlu lietās? Un tāds raksturs ir visām lietam,ko dara
ministra biedrs Latgales lietās. Es domāju, ja šā
var rīkoties ministra biedrs, tad pats ministris ir
pilnīgi bez mugurkaula, viņam nav noteikšanas,
viņu velk katrs aiz. sava svārku stūra, viņš dara
to, ko koalicijas partijas viņam pavēl.
Es norādīšu vēl uz dažiem piemēriem. Vaimes
varam iedomāties vēl lielāku svārstību, piemēram
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zemes piešķiršanā, kā tas ir noticis landesvēra lietā.
Vienā »sēdē centrālā zemes ierīcības komiteja pieņem

lēmumu

nedot

landesvēram

zemes

lietās

priekšrocības; drusku vēlāk, zem vācu frakcijas
spiediena, koalīcija nobalso, ka priekšrocības tomēr
jādod, un vēl pēc nedēļas atkal revidē savu lēmumu
— laikam zem sabiedrības spiediena, — ka zemes
piešķiršana jāierobežo personām', kas ir cīnījušās
pret Latviju.
Tā tad, kungi, jūs redzat, ka svarīgos jautājumos, kā pārvaldes, tā ari citos zemkopības ministrijai nav noteiktas gribas, nav noteiktas sistēmas.
Šīs noteiktās sistēmas nav tāpēc, ka pilsoniskā koalīcija, Celmiņa valdība zem mazas koalicijas grupas
spiediena ir spiesta izpildīt šīs mazās grupas gribu,
nostādot mūsu valsts intereses otrā vietā.
Tālāk ņemsim zemkopības ministra otro biedri
— Špoļanska kungu. Jāsaka, ka šis ministra biedra
postenis bija radīts ne lauksaimniecības pacelšanai.
Mēs vienmēr esam stāvējuši uz tā redzes stāvokļa,
ka atpakaļ palikušai Latgalei un sevišķi krievu zemniecībai vislielākā mērā jānāk pretim ar valsts
līdzekļiem,, lai šī Latvijas daļa, 'kas ilgi ir atradusēs
zem Krievijas jūga, kas saimnieciskās attīstības
ziņā stāv uz zemas pakāpes, ekonomiskā ziņā tiktu
pacelta augstāk. Bet to nevar panākt, ar jauna
zemkopības ministra biedra posteņa radīšanu. Šis
kungs nenodarbojas ar zemkopības pacelšanas jautājumu, bet ar to, lai nedotu krievu zemniekiem to,
kas viņiem nākas.
Kungi, atļaujiet teikt pāris vārdu par šī kunga
praksi zemkopības ministrijā. — Sēklas piegādāšanas lietā avīzēs parādījās ziņas, kla ārzemes sēkla
netiek nodota pareizi. Kas tika komandēts uz ārzemēm? Tika komandēts Špoļanska kungs, it kā
nebūtu lielāka speciālista sēklas tietās. Šis pats
Špoļanska kungs, kas bija izbraucis Vācijai cauri un
nezin, vai bija bijis Dānijā, savā avīzē „J3,epeBHH"
rakstīja ar lieliem burtiem,, ka ministra kungs Špoļanskis bijis Dancigā un citur un viens pats izbrāķējis 12.000 pudu labības vienā pilsētā, 20.000 pudu
labības otrā pilsētā. Nu, kungi, vai tas saietas ar
patiesību? Vai tas kungs pavisam būs redzējis
sēklu, kas nodota ārzemēs mūsu pārstāvjiem? Ja
tur tika brāķēts, tad brāķēja komisija, bet ne šis
kungs, šis kungs tagad raksta savā avīzē, ka sociāldemokrāti nepareizi uzbrūkot viņam, jo viņam
esot vajadzējis braukt un krievu zemniekiem esot
jāpateicoties tikai viņam, ja neesot iegādāta slikta
sēkla. Tā tad, redziet, šie kungi, kas sēž zemkopības ministrijā, nepalīdz pārvaldīt resoru, bet, pec
mūsu pārliecības, zināmā mērā traucē zemkopības
resora pārvaldīšanu. Šie kungi ir tie, kas neļauj
zemkopības resoram lauksaimniecības attīstību nostādīt uz tādas attīstības pakāpes, kāda būtu vaja-

dzīga.
Tālāk, ja mēs runājam par 2 zemkopības ministra biedriem, tad. lai trešais nebūtu apkaunotā

stāvokli, jārunā ari par viņu, t. i. par Eglīša kungu.
Man liekas, ka ari šim kungam piemīt tā pati īpašība, kas iepriekšējiem 2 kungiem, jo, izņemot_ savas partijas, savu šauro grupas iņlterešu _ aizstayešanu, šis kungs nav nodarbojies ar plašāku mušu
lauksaimniecības attīstības sekmēšanu, izņemot,
varbūt tikai to, (ka ir uzstājies vienā otrā vietā kā
zvejniecības aizstāvētājs; bet ari viņiem viņš ir
stipri maz laba darījis. Man jāsaka, ka manā rīcībā
ir dokumenti, no kuriem ir redzams, kādā veidā
viņš grib panākt zvejnieku un sīkzemnieku aizstāvēšanu. Vai to vajadzīgs panākt legālā likumīgā
ceļa, vai nelikumīgā? Man šķiet, ka ir vajadzīgs
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iet likumīgu ceļu, viss viens, vai tā būtu krustdēla
iecelšana amatā, vai sēklas piegādāšanas nodošana
zināmai firmai. Tur visur vajadzētu ieverot zināmu likumību. Eglīša kungs paris dienas atpakaļ
pļavu iznomāšanas lietā ir_ rīkojies šādi. Pļavu ir
vairāk Vandzenes pagasta; Upesgrīvas pagastam
ir iznomāts tik un tik. Ja iznomāšana ir padota
zemkopības departamentam, tad ar to ir atcelta
centrālās zemes ierīcības komitejas noteikšana.
Tagad par šo rīcību būs jālemj centrālai zemes ie-

rīcības komitejai.
Šis fakts rāda, ka mūsu lauksaimniecības lietu
pārvaldīšanā un mūsu likteņa noteikšana- nerēķinās
ar lauku iedzīvotāju interesēm, bet rēķinās tikai ar
to, kas šodien nāk par labu katrai atsevišķai šaurai
grupiņai, un ar to, ka lieta tiek izbeigta. Man liekas, ka tālāk patiešām nevar iet. Ja gribētu teikt,
ka grūti pārvaldīt vienam kungam tik pjašu resoru,
kāds ir zemkooības ministrija, tad tomēr, ja viņam
ir palīgi, tiem vajaga atbilst savam uzdevumam,
tiem vajaga pašiem pārzināt lauksaimniecību — ne
tikai teorētiski, bet ari praktiski; tad viņi varētu
nākt ar konkrētiem priekšlikumiem un varētu ievadīt
mūsu lauksaimniecības dzīvi noteikta gultne, kas
Sī pārsekmētu mūsu lauksaimniecības attīstību
^
pastāvējusi
zemtā
sistēma, kas ir
valdes metode,
kopības ministrijā līdz šim, nav izgajusiuz mušu
lauksaimniecības pabalstīšanu, bet ir izgājusi tikai
uz savu šauro interešu apmierinašanu._ Un ja mušu
lauksaimniecība nav vēl nogājusi pārak zemu, tad
par to jāpateicas tikai tiem paris atbildīgajiem darbiniekiem, kuri nemainās katru gadu, bet kuri visu
laiku pēc labākās apziņas ir centušies veikt savu
uzdevumu un ir mēģinājuši ievadīt_ mušu lauksaimniecību noteiktā, stingra gultne; pārējie -mušu pārvaldes vīri — to varētu teikt par visiem, kas visus
šos gadus ir atradušies zemkopības ministrijas
priekšgalā — ir strādājuši bez noteikta saimnieciska plāna: kas viņiem šodien ir bijis labs, to
viņi ir darījuši, bet viņi nav skatījušies uz rītdienu.
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Tā tad 1929. gadā zemkopības ministris atceļ 1925.
gadā zemkopības ministra izdotu lēmumu. Zemkopības ministra kungam gan vajadzēja zināt, ka
neviens cits, ka tikai senāts var atcelt šo lēmumu.
Un nu iznāk viens ārkārtīgs kuriozs. Centrālā zemes ierīcības komiteja, kuras priekšsēdētājs ir ari
zemkopības ministra kungs, tagad ir spiesta griezties pie senāta un lūgt atcelt zemkopības ministra
rīkojumu, kuru ir izdevis pats zemkopības ministris.
Mēs redzam, ka šī resora pārvaldītāji lietas
neizpēta pamatīgi un ja ari izpēta, zem politiskā
spiediena tās kārto tā, ka tas runā pretim likuma
garam. Un tas, tak, kungi, ir tas ļaunākais. (Sauciens mo vietas: «Tas bija draudzes vecu vecais
īpašums!») Paskattaities izrakstus no zemes grūtas, tad jūs atradīsat pavisam kaut ko pretēju. Ja
ari tas tā būtu, tad zemkopības ministriim 1929. gadā vajadzēja griezties senātā ar lūgumu atcelt to
lēmumu, kas pieņemts 1925. gadā. Ar savu lēmumu
zemkopības ministris nevarēja atcelt iepriekšēja
zemkopības ministra lēmumu. Lai šie fakti tikai
iltastrē un rāda jums ainu, ka viss mūsu zemkopības
resorā nav labi.

Pirmkārt netiek griezta vērība

uz likuma garu, beit gan uz to, lai tikai izdotu sev
labvēlīgus lēmumus.

Nerunāsim,, kungi, te pēc būtības. Pēc būtības to lietu izlems senāts. Bet lai jums būtu vēl
maza aina, ka patiešām šinī resorā viss nav kārtībā,
es pievedīšu vēl vienu mazu piemēru. Lēmumi, kas
labvēlīgi pilsoniskam vairākumam, iziet cauri centralā zemes ierīcības
komitejā ļoti iabi. Bet ja
kādreiz no dieva puses, tiek pieņemts, lēmums, kurš
nepatīk pilsoniskam vairākumam, tad tiek meklēti
visādi āķi un pieķeršanās, lai (tikai šo lēmumu atceltu. ' No manas pusgada darbības centrālā zemes
ierīcības komitejā man nāk prātā šāds gadījums,
Kādā sēdē centrālā zemes ierīcības komiteja piešķīra divus objektus: Mālpils pili — invalidiem un
Ziives muižu — slimo kasu savienībai. Pilsoņu
kungi, kas tanī sēdē bija klāt, bez šaubām, atzina,
objektus šīm iestādēm vajadzīgs dot. Bet
Tikai pagājušo un šogadu ir izstrādāts plāns, un ka šos
personu spiediena pēc 2 vai 3 sēzem
ieinteresēto
lauksaimniecība
kad
mušu
to varētu uzskatīt tagad,
dēm
atkal
tika
atrasti
visādi iemesli un likuma tulatrodas bezizejas stāvoklī, par lielu nopelnu. Visa
kojumi,
ka
šis
lēmums
nav bijis pareizs un to vajaneskaLatvijas valsts 10 gadu pastāvēšanas laika,
pāriemt.
svarīgi
tas, vai viens otrs
dzīgs
Nav
nebija
apvidos
toties uz to, ka mūsu zeme daudzos
nodots
vienas
vai
otras iestādes rīcība,
tiek
izpostīta, mēs vēl neesam, nonākuši uz zaļa zara. centrs
kas ir pre _jo
organizācijas,
šinī
gadījumā
abas
tās
Ar to pabalstu sistēmu, kāda tagad tiek lietota, mes
ta
savienība,
kā
slimo
kasu
tendējušas
uz
Sillvi,
ka
šīnesisteuz zaļa zara netiksim. Tapec jāsaka,
kalpo
labdarībiedrība,
tuberkulozes
apkarošanas
matiskā pārvaldīšana zemkopības ministrija ir tas giem mērķiem, bet gan svarīgs ir tas veids un si_
visļaunākais.
stēma, ar kādu tiek panākta savu mērķu sasniegšana.
Lai man būtu atļauts pievest vēl dažus piemēbieministra
zemkopības
ka
likumību
rus, kas rāda,
Šie īsie piemēri lai liecina, ka ja mēs turpmāk
dri un ari pats zemkopības ministris nostāda uz
gribam cienīt savus likumus un redzēt, lai
patiešām
gribu.
savu
otrās pakāpes, un pirmā vieta nostāda
mazās panamiņas turpmāk mūsu valsts dzīve_ neTāpat šinīs dienās centrālai zemes ierīcībaskomibūtu
vairs novērojamas,_ tad mušu resoru vadītajiem
tejai nācās izšķirt strīdu starp Dobeles pilsētu un
pirmām
kārtām jānostājas uz likuma pamata un
Dobeles draudzi par dažiem objektiem. Šī draudze
vajaga
vadīties
no tā. Bet no mušu resora vad.ltaSie
namiem.
pretendēja uz tirgus laukumu un paris
jiem mēs neesam redzējuši ne tikailikuma burta,
objekti 1925. gadā ar zemkopības ministra lēmumu
vai
likuma- gara nostādīšanu pirmā vietā, bet esam
objektiem
ieskaitīti zemes fondā. Ta tad ar šiem
ka viņi vadās_ no ta, pie kādas grupas
redzējuši,
jau
pamata
bikas
uz šī zemkopības ministra lēmuma
kāds cilvēks pieder, vadās pec deguna. Tas ir tas
ia stājies spēktā, ne zemkopības ministrija, ne centrāla
ļaunākais, kas mūsu valsti novedīs bezdibeņa posta,
vairs nevarēja rīkoties.
zemes ierīcības komiteja
un no šī posta vajaga tikt vaļa. jo atrak. jo labāk.
likumīga
Tagad, 1929. gadā, kad draudze redz, ka
Nav
nekāds brīnums, ka pie tādas pārvaldes sistējo
centrāla
ceļā viņa pie šiem objektiem netiks,
zemkopības attīstības jautājumi
zemas ierīcības komiteja var piešķirt šos objektus mas svarīgākie
zemkopības resorā tiek atstāti novārtā. Vai mums
tikai tam, kam to atrod par labāku, Dobeles draudze
nav bijuši vairākkārtīgi lēmumi, ka zemi vajaga
dabū ar zemkopības ministra svētību rakstu, kura
Mums ir bijuši lēmumi, ka bezteikts, ka šie objekti nav ieskaitāmi zemes fonda. kultivēt, meliorēt.
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zemnieku rīcībā vajaga nodot 500 saimniecības.
Man jāprasa zemkopības ministru kungiem — ne
tikai tagadējam, bet ari agrākiem — cik šo saimniecību Ir nodots bezzemniekiem? Katru gadu lielas
sumas tiek paredzētas meliorācijai, bet kas šo

meliorāciju izved? Tas viss atkal notiek bez kāda
noteikta plāna. Un šie miljoni, ko mēs katru gadu
paredzam lauksaimniecības attīstībai, jauna, zemes
fonda radīšanai, šie miljoni, var teikt, nav lietderīgi izlietoti. Tāpēc jāsaka, kla tie lēmumi, ko augstais nams katru gadu ir pieņēmis, netiek pildīti.
Ja zemkopības ministrija tikai gribētu, viņa varētu
to izdarīt, un apsveicams ir tas jaunievedums, kas
tagad zemkopības ministrijā domāts Latgalei. Te
ir viens vienīgs piemērs, kas iet uz noteikta plāna
realizēšanu. Tas ir tikai viens, un tas nespēj atsvērt tos 99 ļaunumus, kas jūsu vadībā nodarīti.
Zemkopības 'ministrijai taču jāskatās, lai augstā
nama lēmumi būtu izpildīti, un galverlā kārtā tie,
kas attiecas uz bezzemnieku apmierināšanu ar zemi.
Tāpat zemkopības ministrijai jāpiegriež nopietna
vērība jautājumam, kas ir vairākkārt cilāts augstajā
namā par nepareizi ierādīto neatsavināmo centru
atsavināšanu. Kontrole ir ziņojusi par nelikumībām,
bet jāprasa ministra kungam., cik lietas savā pastāvēšanas laikā viņš ir ierosinājis atcelt. Laikam gan
nevienu, izņemot tās, ko viņa priekšgājējs ievadījis.
Te zemkopības ministrijas vadītājs vairākkārt Lr
mums pateicis, ka privātais īpašums viņam ir svēts,
ka viņš neatļaušot to dragāt. Ja tas ir svēts, tad
svēts tikai tam privātam īpašumam, kas likumīgā
kārtā radīts; bet tam, kas radīts nelikumīgā kārtā,
nevajadzētu tam svētumam būt.
Te nevajadzēja
būt nekādai pretimnākšanai nelikumīgi ierādītiem
neatsavināmiem centriem. Ar to mēs būtu panākuši divus svarīgus faktorus: mēs būtu palielinājuši zemes fondu un būtu iznīcinājuši to sistēmu,
kāda valda attiecīgās vietās, kur šīs nepareizības
izdarītas.
Visi šie jautājumi tagad liecina, ka nav nopietnas gribas nokārtot mūsu lauksaimniecības attīstības loti svarīgus jautājumus, kā to prasa pati dzīve,
bet tos nokārto, kā es jau teicu, atkarībā no tā,
(kāda grupa šīnī jautājumā ieinteresēta. Ņemsim
piemēram mūsu -laukstrādnieku ģimeņu mājiņu lietu.
Mums ir jau likums, tomēr, neskatoties uz to, ka
tagadējais likums par brīvības cīnītājiem ari ir
spēkā, un ka tas neierobežo šo lietu, zemkopības
ministrijas ierēdņi par šo laukstrādnieku ģimeņu
mājiņu radīšanu tomēr nedomā. Nezinu, vai tas
notiek oficiāli vai neoficiāli, bet atsevišķi darbinieki
neuzrāda šo laukstrādnieku, mājiņu lietā vajadzīgās
uzmanības, lai kalpi patiešām varētu tikt pie šīm
mājiņām. Vai tā atkal nav politiska linija, ir liels
jautājums.. Kad^šo likumu pieņēma, mēs jau norādījām uz šaubām, vai zemkopības ministrija to pildīs. Es domāju, ka dzīves attīstība prasa, lai šie
mazie cilvēciņi tiktu pie sava zemes stūrīša un sava
namiņa. Piešķirot viņiem mazu zemes gabaliņu,
tiktu dots zināms atbalsts grūtajā dzīvē ikdienišķai
iztikai. Aizbraucot, varbūt, kur darbā, vai nolīgstot
par puisi pie saimnieka, viņam būtu iespējams vieglāk sisties cauri dzīves grūtībām. Bet zemkopības
resora vadītāji to līdz šim nav darījuši. Es nesaku,
ka zemkopības -ministrija istrādā pretim, bet gan
nekas netiek darīts, lai sekmētu šī jautājuma atri-

sināšanu.

Negribu pakavēties daudz pie mežu resora
lietam, jo par tam ir jau daudz runāts; jāsakla tikai
viens: zemkopības ministrim vajadzētu piegriezt
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lie'.aku vērību mežu resoram; nodot šo nozari viena direktora pārziņā bez noteikta plāna no resora
vadītajā puses ir nepareizi. Ari Alberinga kungs ir
pārliecināts, ka mežu resorā viss nav kārtībā, nerunājot par kukuļiem, uz ko aizrādīja daži deputāti;
ari mežu pārvaldīšanā, koku izsniegšanā un mežu
ekspluatēšanā nav viss labi. Mēs zinām, ka ļoti
daudzas virsmežniecības dara tā: lielākie koki
māju tuvumā zemniekiem netiek doti, bet gan zemniekus dzen pēc daudz tievākiem kokiem uz 20—30
verstu attāliem pagastiem. Sevišķi tas notiek Latgalē. _ Tāpēc tam piegriežama lielāka vērība. Es
domāju, ka ar virsmežziņu pārcelšanām, kā šo jautājumu Latgalē grib atrisināt, melko nepanāks, jo
šīm pārcelšanām daudzreiz nav nekāda pamata, un
ar tām nevarēs nokārtot
to saimniecisko sabrukumu, kāds valda mūsu mežu resorā. Tam jāpieiet ar
citādām metodēm, un viena no šīm metodēm, Ivbuļa
kungs, ir tā, ka ne tikai atbildīgās, bet ari virsmežsargu vietās ieceļamas izglītotākas personas, kas
atbilst savam uzdevumam, un nevis tikai tādas., kas
nāk no jūsu aprindām. Es, Ivbuļa kungs, esmu
vairākkārt griezies pie mežniecības Talsos. Talsu
mežniecībā ir pretendējis uz mežziņa amatu cilvēks
ar 6-klasu ģimnāzijas izglītību; to nepieņem, bet
pieņem cilvēku, kas pat rakstīt neprot; tas nu ir
tas vislielākais ļaunums. Pirmām kārtām mežziņi un
virsmežziņi tiek nostādīti atkarīgi no tām grupām,
kas stāv aiz viņiem, un ja kāds virsmežzinis neizpilda to, ko no viņa prasa, tad viņš zin, ka rītu
vairs nebūs vietā, jo atbildīgās personas, kuras aiz
viņa stāv šeit Rīgā, panāks to, ka virsmežzinis tiks
pārcelts. Lūk. tas ir tas vissāpīgākais jautājums.
(A. Rancana starpsauciens.) Rancana kungs, mūsu
sabiedriskā dzīvē it sevišķi sāpīgas ir lietas mežu
resorā, kur netiek ienests svaigs gaiss, kur itie paši
pārvaldes ierēdņi dara uz priekšu to pašu, kias jau
tur ir bijis iepriekšējos gados.

Beigās ir jārunā par vienu jautājumu, par kuru
šeit ir ļoti maz runāts, t. i. par mūsu kultureliem
centriem. Šis jautājums patiešām no paša sākuma
nav pareizi nostādīts. Es saprotu, ka kulturelie
centri un vispārīgi kulturelas saimniecības valsts
rada tur, kur tās ir vajadzīgas un kur ar tām var
rādīt labu piemēru apkārtējiem saimniekiem. Tā
valstij vajadzēja nostāties no paša sākuma. Varbūt griba bija laba sākumā, kad 150 kulturelus centrus izrentēja; tagad ir palikuši tikai ap 90. īstenībā
mes redzam no viņiem maz laba. Mēs redzam, ka
mušu kulturelie centri nenāk par svētību (lauksaimniecībai, bet gan nāk par svētību rentētājiem, kas viņus ir izmantojuši. Ja salīdzinām kulturelo centru
nomniekus ar privāto zemju nomātājiem, tad jāsaka, ka nomas, maksas ziņā starpība ir ļoti liela.
Kulturelo centru nomnieki maksā 8—10 latus par ha,
turpretim privaltnomnieki bieži par atmatā atstātām
zemēm maksā 25—30 latus par ha. Vai patiešām,
kungi, te nav jāsaka, ka starpība te ir pārāk liela?
Bez tam šo kulturelo centru nomnieki nepilda noteikumus, kurus tiem valsts ir uzlikusi. Visas tās
vaislas stacijas, kas jāierīko kulturelos centros un
kas naktu par labu lauksaimniecības attīstībai, nav
ierīkotas. Tādus muižu centrus, kur nomas līgumi
tiek pildīti, jus varat uz pirkstiem saskaitīt. Tāpēc
te zemkopības resoram -ir vajadzīgs noteikts saimniecisks plāns.
Šis saimnieciskais plāns būtu tāds, kla būtu jāatstāj valsts apsaimniekošana tie centri, kas nāktu
par labu apkārtējiem zemniekiem. Mums pašreiz
ir vairāk tādu centru, kurus apsaimnieko valsts. Ir
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kādu apvainojošu materiālu -Jums pret išo kungu
nav bijis. Ari mēs tur bijām klāt un ar šo savu apVispirms
vajadzētu
rodas privāto nomnieku rokās.
vainošanas aktu, Jus, Eg'.Iša kungs, gribat pieradīt
atstāt tikai tik daudz, cik valsts var apsaimniekot;
otrkārt, ja valsts grib ierādīt zemi jaunsaimniekiem, to, ka šis kungs ir vainīgs. (A. Eglīša starpsauciens.)
Bez
tad vajadzētu dot to no šiem kultureliem centriem, Lasait Jūs paši savus safabricētos rakstus.
rīkojies
uz
tam, Eglīša kungs, šis mērnieks nebija
bet paši paturēt nekultivētās zemes, lai varētu paapakšierīcības
zemes
savu galvu, bet uz centrālas
rādīt apkārtējiem lauksaiminiekieur ko ar _ šīm nekomisijas aizrādījumu mazliet atkāpties no noteiktas
kultivētām zemēm var panākt. Tapec mes domājam, ka ir pienācis laiks izbeigt šo 100 rentnieku normas un iedalīt drusku lielākas saimniecības. Ja
Jums, Eglīša kungs, kaut kas ir vajadzīgs savas
izcilo stāvokli, kuri ar valsts līdzekļiem tiek pie
bagātības; tas būtu pirmām kārtam; Otrkārt — politikas izvešanai, tad to Jus katra ziņa izvedāt
lai vai kādā veidā, ja ne citādi, tad piedraudot lauzt
pēc 10 vai 12 gadu nomas termiņa izbeigšanas vikoalīciju;
un tas jr tas galvenais trumpis, ar kura
treknāko
kumosu
ņiem atkal būs priekšrocības uz
izpildīt
centrā. Tāpēc būtu beidzamais laiks izbeigt šis palīdzību Jūs piespiežat resora vadītāju
gribu.
nebūšanas un radīt veselīgāku garu šai jautājuma, Jūsu
t. i. lai patiešām apkārtējie lauksaimnieki varētu
Beidzot manus īsos aizrādījumus par zemkopīkaut ko mantot no šiem kultureliem centriem, lai
man jāsaka, ka ta sistēma, kas valdīja
valstij tie neizmaksātu pārak dārgi un treškārt — lai bas resoru,
zemkopības resorā, nav veselīga. Ta neiet, (kungi,
tie sīkzemnieki un karavīri, kuri alkst pec zemes,
lauksaimniecības pacelšanu, bet tā ir izgājusi un
varētu pie tās tikt. Tāpēc mes iesniegsim pārejas uz
iziet
vēl tagad uz jūsu šauro interešu apmierināformu'u, ka ar tiem kulturelo centru nomniekiem,
šanu. Tas ir tas galvenais. Līdz šim, kungi, Jus esat
kuri nepilda līgumus, tie ir jālauž, ka vispirmām
panākuši un, varbūt, ari panaksat Uz priekšu.
kārtām šos centrus vajaga izmantot valstij pašai un to
Tas
ir galvenais. . Ne laulksaimniecttias attīstība,
tikai tādā gadījumā, ja valsts nav spējīga tos izne meliorācija - - tas viss jums1 kungi, nespēle nemantot, tie nododami bezzemniekiem. (A. Eglisa
kādu lomu. Bet gan jums spēle lomu valsts pasūstarpsauciens.)
tījumu dabūšana savas rokas, savam ekonomiskam
Tā kā Jūs, Eglīša kungs, taisāt man aizrādījuorganizācijām, savu krustdēlu iesedināšana sietās
ziedu.
iepīt
vienu
gribu
Jūsu
dirbība
mus tad es ari
vietās. Tas, kungi, ir bijis jūsu viedoklis, un jus to
Jūs savā laikā.atlaidāt labu mērnieku, ko atzina visa
līdz šim esat panākuši. Bet es gan domāju, ka ilgi ta
mērnieku korporācija, Ivanova kungu. Jus nevaturpināties nevar.
rējāt atrast pret šo kungu nekādus apvainojošus
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds depumateriālus. Vienīgais materiāls bija Upesgrīvas
tātam Ausējam. Deputāts no vārda atsakās. Ir piesadalīšanas projekts. Šiīn sadalījuma nekādas kļūnav izredzes
das nevarēja atrast. Ari mes tur visi pieda ījamies teikušies vēl vairāki runātāji, ta ka
priekša
sedj slēgt.
Prezidijs
liek
Zvejnieku
saim—
šo daļu nobeigt.
un tāpēc zinām, kāda ir ta lieta.
sēde bus
pieņemts.
—
Nākoša
par
nav?
Tas
normu.
Sapāri
Iebildumu
niecības bija iedalītas drusku
dieizsludinātu
jau
šodien pīkst. 5 pēc pusdienas ar
kait, Eglīša kungs, vai tas nebija _ smiek!)gi,_ ka
,
nas kārtību.
Jūs bijāt gatavi zvejnieku saimniecībām lai glābtu
stāvokli, atraut pus un pat veselu hektāru! Tā
Sēde slēgta.
ir kauna lieta pieķerties tur, kur nav ko pieķerties.
(A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša kungs, citu ne-

lie'.a starpība starp šiem centriem un tiem, kas at-

(Slēgta pīkst.

110

dienā.)
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G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sikgruntnieku partija)
K Būmeisters (sociāldemokrāts)

. 798
803
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un

807
strādnieku partija)
. . 807
?
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija) 811
813
M. Kallistratovs (vecticībnieks)
813
: .
...
K. Balodis (darba savienība)

ni sesijas 23. sēde 1929. gada 14. maija.

. . . .'
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) . .
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo
• •
partija)
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
,1. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)
P. Sīmanis (vācu-baltiešu partija)

(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
S a t u r s.

1. Likumprojektu nodošana komisijām
2. Deputāta A. Bļodnieka u. c. iesniegtais

764

priekšlikums —
uzdot lauksaimniecības komisijai vienas dienas laikā
apspriest un iesniegt Saeimai agrārās reformas likuma I daļas 3. panta papildinājumus un pārgrozī-

jumus (pieņem):
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) .
3.

I.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts)
Deputāta J. Baloža u. c. iesniegtais

13.

764

jautājums iekšlietu
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Dienas kārtība: prezidija_ ziņojumi; pārgrozījumi likumā par eksportējamas gaļas un tas pārstrādājumu kontroli, 3. lasījums; pārgrozījumi dažos civilprocesa likumu pantos un _Latgale speķa
esošos civillikumos, 3. lasījums; pārgrozījumi un
papildinājumi likumā par izrādēm un izrīkojumiem,
3. lasījums; pārgrozījumi likuma par zemes ceļiem,
3. lasījums; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar likumu par Tautu savienības starptautiskas darba organizācijas vispārējās konferences VII sesija pieņemto konvencijas
projektu par atlīdzību profesionālo slimību gadījumos un papildinājumu kreditlikumos. — Iebildumus pret dienas kārtību neviens neceļ? Dienas
kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījuma projektu likumā par Rlgas-Limbažu-Rujienas un Liepajas-Ziemupes-Paviiostas-Alšvangas dzelzceļu _ būvi. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu
projektu budžeta komisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots budžeta komisijai. — Ministru kabinets pie-

sūtījis pārgrozījumu projektu muitas tarifa. Prezidijs liek priekšā nodot šo projektu tirdzniecības un
rūpniecības un finansu komisijām, iebildumu nav?
Tas nodots minētām komisijām. — Talak (ministru
kabinets piesūtījis konvenciju starp Latviju un Ungāriju par noziedznieku Izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās. Prezidijs liek priekša nodot
šo konvenciju ārlietu komisijai. Iebildumu nav?
Tā nodota ārlietu komisijai. — Ministru kabinets
piesūtījis tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp
Latviju un serbu, kroatu un slovēņu karalisti. Prezidijs liek priekšā nodot šo līgumu tirdzniecības un
rūpniecības un ārlietu komisijām. Iebildumu nav?

Tas nodots minētām komisijām.— Talak ministru
kabinets piesūtījis likumprojektu par muitas tarifa
piemērošanu Lietuvas ražojumiem. Prezidijs liek
priekšā nodot šo projektu tirdzniecības un rūpniecīIebildumu nav? Tas
bas un finansu (komisijām.
nodots iminētām komisijām. — Talak ministru kabinets piesūtījis pārgrozījuma projektu muitas tarifos. Prezidijs liek priekšā nodot jo tirdzniecības
un rūpniecības un finansu komisijām. Iebildumu
nav? Tas nodots minētām komisijām.
Deputāti A. Bļodnieks, J. Breikšs u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Uzdot lauksaimniecības komisijai apspriest un iesniegt
Saeimai agrārās reformas likuma I dalās 3. panta papildinājumus un pārgrozījumus vienas dienas laikā.»

Vārds deputātam Bļodniekam.
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputartu kungi! Vairākus mēnešus atpakaļ mūsu frakcija iesniedza Saeimai li-
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.
Sekretārs J. Breikšs:
kumprojektu par tā saucamā nomnieku likuma resp.
prezidijam.
«Saeimas
viņu stāvokļa regulēšanu un attiecību nokārtošanu
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšar pilsētu un miestu vienībām. Mūsu priekšlikums
lietu ministrim:
ir grozīt agrārās reformas likuma I daļas 3. pantu
9. maijā Rīgā Latvijas apavu un ādu apstrādātāju strādar attiecīgiem papildinājumiem un pārgrozījumiem. nieku arodbiedrība bija sasaukusi šīs nozares strādnieku jnasu
sapulci, kuras dienas kārtībā bija paredzēts jztirzāt jautājumu
Tomēr šis svarīgais likumprojekta ierosinājums, ko
par kolektīvā līguma noslēgšanu ar uzņēmējiem, bet minēto
Saeima pieņēma vienbalsīgi un nodevaagrarpolitisapulci pedeja brīdī policija noliedza.
kas komisijai, ilīdz šai dienai_ nav caurlūkots un ieUz kāda pamata sāk noliegt strādniekiem apspriest savas
sniegts plenārsēdei. Ir atklāts noslēpums, ka dausaimnieciskās vajadzības?
dziem nomniekiem, sevišķi Rīgas pilsētas nomnieRīgā, 10. maijā 1929. g.
kiem, jau vairāk kā piecus gadus nav atjaunoti noJ. Balodis, E. Miezis. J. Zlaugotnis-Cuikurs,
L. Jeršovs, L. Laicens.»
mas līgumi, un vēl lielāks skaits ir to nomnieku, ar
kuriem pilsēta vairs negrib atjaunot nomas līguPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
mus. Tiek pat palielinātas nomas_ maksas. Viss
Balodim
no strādnieku un zemnieku frakcijas.
tas ir novedis pie tā, ka nomnieku stāvoklis ir kļuvis
(strādnieku un zemnieku frakcija):
J.
Balodis
no
viņiem
izvisai grūts, pat katastrofisks. Daudzi
ministrija
un vilnai padota adminiMūsu
iekšlietu
likti no saviem īpašumiem. Patiešam, ir bijuši tādi
(laika paliek _ vienmer
policija
beidzamā
strācija
—
gadījumi. Lai stāvokli regulētu un naktu pretim
pret strādniekiem
nejēdzīgākas
brutalākas,
vienmēr
viņus
atsvabinātu
nomnieku taisnīgām prasībām, lai
strādnieku
sapulču
terorizēšanā,
organizāciju
viņu
no vienīgā dzimtskunga, kas Latvija ved palicis, un
ministrijjijnotiiekšlietu
izjaukšanā.
Ja
līdz
šim_
dotu viņiem brīvību un dzimtsīpašuma tiesības, nestrādnieku sapulces tapec, ka
pieciešama šī likuma pieņemšana. Agrarpolitikas vēja, ka viņa noliedz
jautājumiem, tad beipolitiskiem
tur
runā
it
kā
par
komisijas dienas kārtība bija vairāki svarīgi likumneruna. Es gripavisam
vairs
par
to
dzamā
laikā
projekti: par «landesvēristiem» un par senāta 15. bētu nosaukt tikai dažus gadījumus. Ta 24. marta
marta lēmumu, un tāpēc netika klāt nomnieku (likunoliedza telkstillstrādnieku arodbiedrības sasaukto
mam. Mūsu frakcijas biedrs, Eglīša kungs, lika
masu sapulci, kur bija runa tikai par algu stāvokli un
dienas
priekšā nomnieku likumu likt vel šīs sesijas
par algu uzlabošanu; absolūti neka cita dienas karkārtībā, bet viņa priekšlikumu, balsim līdzīgi datībā nebija, tomēr policija šo sapulci neatļāva un tuloties, norādīja. Tāpēc liekam tagad priekša izskarēja par vajadzīgu noliegt,
lai
to
tīt šo likumprojektu komisija līdz rītdienai,
Vai bija kaut kāds pamats noliegt šo sapulci?
kartība.
sesijas
dienas
varētu uzņemt vēl šīs
Pat pilsoniskie deputāti šeit, Saeima, bija_ atzinuši,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Viens deputāts ka tekstilstrādnieku stāvoklis Latvija tiešam ir ārvar dabūt vārdu vēl pret šo priekšlikumu. Vārds kārtīgi bēdīgs. Ja paskatīsimies, kādas videjas_diedeputātam Būmelsteram.
nas algas maksā šiem strādniekiem, tad redzēsim,
jāsaka
ka
vidējā dienas alga teks'.tiilrupniieoība_s strādniekam
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Man
ir
tikai
2 lati 40 santimi. Tagad, pec Zariņa relauksaimierosinājumu
sekojošais. Likumprojekta
lats 70
niecības komisija jau apskatīja, bet (lieta nevirzījās ceptes, uzturam , dienā vajadzīgs mazakaisl
bēdīga
stāvoklī
ārkārtīgi
santimi.
Mēs
redzam,
cik
komisiuz priekšu tikai tapec, ka lauksaimniecības
jas vadība savā laikā nebija uzaicinājusi attiecīgo atrodas šie 'strādnieki; tekstilrūpniecības -strādnieks
nevar nopelnīt vairāk, ka tikai dienišķo maizīti sev,
resoru ?— ieinteresēto pilsētu pārstāvjus. No nomRīgas
nemaz nerunājot par satiksmi, nemaz nerunājot par
pilbet
no
niekiem pārstāvji bija ieradušie_s,_
par
sētas tie nebija uzaicināti un tapec viena vai divas ģimenes uzturēšanu; un tomēr mušu policija tur
sapulces
tikai
tapec,
šo
strādnieku
noliegt
jautāvajadzīgu
sēdes nevarēja notikt. Pec būtības par šo
jumu mēs izteicāmies jau lauksaimniecības komisija, ka šinīs sapūdēs tekstilrūpniecības strādnieki grib
ka te uz pilsētu rēķinagrib aplaimot nomniekus. pārrunāt savas algas jautājumu.
Mēs šo jautājumu nostādām plašāki; ja nomniekiem
Tālāk 9. maijā noliedza Latvijas ādu apstrādāgrib nākt pretim, tad vajaga nākt pretim- ne tikai tāju arodbiedrības strādnieku sapulci. Bet pirms
nomniekiem uz pilsētu zemēm, bet ari
sapulces noliegšanas policijai vajadzēja, «mazākais,
nomniekiem uz privātam zemēm. Šis paziņot organizācijas atbildīgai personai, ka sapulce
jautājums, kur zemnieku savienība grib panākt vienevar notikt un uz kāda pamata. Līdz šim sapulces
piluz
noskaidrošanu
tiesību
nu privātu nomnieku
noliedza uz 9. panta pamata, un (līdz -šim par _sapulstrādiedzīvotāju,
pilsētu
sētu zemju, uz
ces noliegšanu vienmēr paziņoja pirms sapulcēšanas
vienpusīga
ir
rēķina,
nieku
iedzīvotāju
sapulces -galvena! atbildīgai personai. Par 9. maija
tapec
mes_ donokārtošana, un
stāvokļa
Sapulce bija nolikta
sapulci itin neko neziņoja.
mājam, ka šis jautājums ir jāņem daudz plašāki un pusseptiņos vakarā, un tikai tad uzzinājām, ka satermiņš, ko liek priekšā Mīlberga kungs, ir pārak pulce ir noliegta. Kad griežamies pie policijas ieīss laiks, kurā nav iespējams jautājumu nokārtot. rēdņa un jautājām, uz kāda pamata sapulce noTāpēc mūsu frakcija balsos pret šo priekšlikumu._
liegta, tad viņš atbildēja, kaneko nezin. Lai noPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
skaidrotu šo gadījumu, aizgājām uz iecirkni, bet
deputāta Bļodnieka u. c. iesniegtais priekšlikums— tur pateica, ka policijas iecirkņa priekšnieks vienuzdot lauksaimniecības komisijai vienas dienas laika
kārši pa telefonu pateicis, kā šī sapulce noliegta un
apspriest un iesniegt Saeimai agrāras reformas likuma I daja mēģina sapulcēties, tad lai tulliņ izklīdina. Ari
lās 3. panta papildinājumus un pārgrozījumus.
pēc tam, kad sapulces atbildīga persona griezās
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. pie iecirkņa priekšnieka, nedabūjam nekādu skaidrīTagad 'lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot bu.
Te, kungi, ir redzama policijas brutalitāte.
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
Viņa ne ar ko vairs nerēķinās, pat ne ar pašas izdodeputāta Bļodnieka u. c. iesniegto priekšlikumu notiem likumiem. Likuma ir paredzēts, ka par sapulces
dotas 42 balsis, pret — 33 balsis. Priekšlikums noliegšanu jāpaziņo mazākais 12 stundas iepriekš.
pieņemts.
Bet tagad to vairs netur par vajadzīgu darīt. Neu.
c.
tur par vajadzīgu pat_ uzrakstīt_ telefonogramu, ka
Deputāti'L. Laicens, J. Balodis, E. Miezis
tas tika praktizēts agrāk. Tas rada tikai to, ka ponolasīt
iesnieguši vairākus jautājumus. Ludzu
uz vietas ir ārkārtīgi varmācīga, ka viņai ir
pirmo.
- -JS.-'^ licija
-

^
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pārak liela vara, tā nerēķinās ne ar strādniekiem,
ne ar strādnieku organizācijām.
Un kas tad šai sapulcē bija paredzēts? Tikai
valdes ziņojums par sarunām kolektīva līguma noslēgšanai ar veikalniekiem. Pagājušā gadā pat pilsoniskais sparnssavā «Latvī» izrakstījās par to, ka
apavrupniecībā ir nenormāls stāvoklis, ka to vajaga _kaut kā normēt. Pagājušā gadā apavnieki
šo stavoklj ar streika palīdzību kaut (kā nokārtoja.
Bet ko mes tagad redzam? Mēs redzam, ka policija neatļauj_ vairs strādniekiem normēt savas algas, savu stāvokli. Dzīves dārdzība ir stipri augusi, ta ceļas ar katru dienu, bet_ strādnieku darba
ajlgasit īpaši apavrupniecības strādnieku algas nav
cēlušas ne par divi santīmiem. Notiek pat tādas
lietas, ka beidzamas dienas darba algas ir nosistas
par 20%—25%. Kad ^strādni eki mēģin a noskaidrot
savu stāvokli un panākt tā uzlabošanu, tad visas
sapulces noliedz.
Politiskā pārvalde jau iepriekš terorizēja 2
arodbiedrību biedru sapulces, izdarīja kratīšanas,

dokumentu kontroli un tādā kārtā tās izjauca. Šis
stāvoklis tiešam raksturo un pastrīpo taisni to lozungu, ko pilsonība_pašreiz grib izvest un izved: ar
visiem līdzekļiem ātrāk uzkrāt kapitālus un vairāk
izmantot 'Strādniekus.
Jau ,agrāk
dzīvē katrs
strādnieks uz savas miesas sajuta šo lozungu. Ja
jau agrāk strādnieki, sakarā ar dzīves dārdzības
celšanos, bezdarbu un krīzēm, bija nonākuši tādā
stāvoklī, ka' nevarēja uzturēt savas ģimenes un
mazgadīgos bērnus, tad tagad viņu stāvoklis paliek arvien sliktāks un bēdīgāks. Par to ir jāvaino tieši tagadēja iekšlietu ministrija un administrācija. Administrācija nostājas visnekautrīgāko
veikalnieku un visnekaunīgāko ierāvēju pusē. Tagad, kad dzīves dārdzība ceļas katru dienu, bet
strādnieku algas tiek nosistas, iekšlietu ministrija
gada par to, (lai 'Strādnieki nevarētu sasaukt sapulces, nevarētu aizstāvēt savas intereses un to
stāvokli, kāds bija līdz šim.
Patiešām, ir_ jābrīnās par tiem patentētiem demokrātijas aizstāvjiem, kuri nerunā pat nevienu
vardu, kad strādnieku sapulces tiek noliegtas. Viņi
gan runa, ka vajadzīgs aizstāvēt demokrātiju, ka
vajadzīgs _ organizēt sportistus un tos apbruņot, atklāti apmācot tos it ka demokrātijas aizsardzībai. Vai
ta ir demokrātija, ja sapulces atļauj sasaukt tikai
sociāldemokrātiem, vai ta ir demokrātija, ja visās
sapullces_ atļauj ķengāties ļpar strādniekiem? Ja
tiešam ta
ir ir demokrātija, tad strādniekiem šī demokrāti]^ jāpazīst (Starpsaucieni pa kreisi.) Tiešam jāsaka, runājot konkrēti par strādnieku stāvokli, ka sociāldemokrāti (kopā ar arodbiedrību ir
uzņēmušies, ta sakot, jaukšanas lomu, gribēdami
visiem (līdzekļiem panākt strādnieku .sašķelšanos,
dibinot apavu strādnieku organizācijas, kas (līdz šim
viņiem nebija iespējams. Ja to nevar, tad nāk palīga iekšlietu ministrija un noliedz strādnieku sapulces, lai strādnieki nevarētu aizstāvēt savu ekonomisko un tiesisko stāvokli.
Kā (lai kvalificē šo rīcību? Mūsu iekšlietu ministrija taisni provocē pilsoņu karu. Vai iekšlietu
ministrija negrib visiem līdzekļiem panākt strādnieku nospiešanu galējā verdzībā? Iekšlietu ministrija grib novest strādniekus tādā stāvoklī, kādā
viņi līdz šim vēl nav bijuši. Tas jāievēro visiem
strādniekiem un jāzin, ka reakcijas uzbrukumi vispirms vēršas pret kreiso strādniecību, kas ir vis^
aktīvākā,
kas stāv strādnieku sargu postenī. Šo
kreiso strādniecību un viņas organizācijas grib iznīcināt vispirms un tad (sekos uzbrukumi visai
strādnieku šķirai, visām strādnieku ekonomiskām,
tiesiskām un sociālām tiesībām. Šo uzdevumu tei-
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oami veic mūsu iekšlietu ministrija, un šo politiku
aizstāv ari sociāldemokrāti. Ikkatram strādniekam
tas jāievēro un jāzin, ka mantīgā pilsonība grib
nomērdēt badā strādniekus, viņu ģimenes, bērnus.
Ja iekšlietu ministrija un mantīgā pilsonība tiešām
vēlas pilsoņu karu, tad mums tas jāpieņem, bet mēs
pieņemsim to tad, kad mums būs izdevīgi. (Sau-

ciens no vietas: «Smērē beigts!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei uz
jautājumu iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Ļoti godātie deputātu kungi! Sapulci, par kuru še tikko runāja deputāts Balodis, Rīgas prefekts patiešām noliedzis un
noliedzis nevis tādēļ, it kā būtu bijusi kāda vēlēšanas strādniekiem noliegt apspriest savas saimnieciskās _vajadzības,_ bet vienkārši tādēļ, (ka sapulces
pieteicēji nav ievērojuši ajtiecīgā likuma nosacīju-

mus. Likuma par sapulcēm ir teikts, ka pieteicot
sapulci jāuzrada sapulces atbildīgais vadītājs un
pie tam šim sapulces (atbildīgam vadītājam /jāparakstās, ka viņš uzņemas atbildību šinī sapulcē.
Šo prasību sapulces pieteicēji nav ievērojuši, vai
nu nav to gribējušu vai ari nav zinājuši, ka tas jāievēro, un tadeļ Rīgas prefekts, pamatodamies uz
likuma par sapulcēm 9. pantu, kurā teikts, ka tad,
ja tādas un tādas prasības nav ievērotas, sapulci nevar atļaut, pilnīgi pamatoti sapulci ir noliedzis. Prefekta rīcība šinī gadījumā bijusi pilnīgi pareiza un
saskan ar likuma prasībām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nolasīt nākošo jautājumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu
nistru prezidentam:

Kādu

stāvokli

valdība

ir

ieņēmusi bij.

Ozola

jautājumu

mi-

sūtņa Maskavā

bagāžas lietā un cik tālu sūtniecību telpu iekārta
izdailojums ir sūtņu personīgs, cik valsts īpašums?
L. Laicens, O. Jankus, J. Balodis
E. Miezis, J. Zlaugotnis-Cukurs, L. Jeršovs.»

un

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Laicenam.
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
Jautājums par tā saukto Maskavas bijušā sūtņa
Ozola bagāžu ir interesants tāpēc, ka viņš jau ir
bijis petīciju komisijā. Tas ir viens. Otrkārt par
to ļoti daudz rakstīts presē un, neskatoties uz to,
ka daudz par to rakstīts, neviena avīze nav saukta
pie atbildības par rakstiem, kas ir bijuši diezgan
apvainojoši pret sūtni Ozolu un reizē ar to pret
valdību, pret ārlietu ministriju. Ja tāda lieta būtu
notikusi, ka ir rakstīts un kā ari, domājams, pareizi
uziets, tad, protams, mums vajadzētu dabūt no valdības noteiktu skaidrību, kā valdība skatās uz šādu
stāvokli un šādiem apstākļiem. Tādēļ mēs esam iesnieguši šo jautājumu un prasām atbildi, jo no
tam avīžu ziņām, kas nav atsauktas, ir noprotams,
ka nav vairs izšķirības starp sūtņu personīgām darīšanām un personīgo mantu un starp valsts darīšanām un valsts mantu. Mēs domājam, ka valdība
uz šo jautājumu dos noskaidrojošu atbildi.
Jautājumu virzīs
_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
talak saskaņā ar kārtības rulli. — Nākošais jautājums.

Sekretārs J. Breikšs:
Lūdzam

«Saeimas prezidijam.
celt priekšā Saeimai sekojošu

jautājumu iekš-

lietu un izglītības ministriem:
Uz kāda_ pamata pēdējos mēnešos notiek nepārtrauktas
skolnieku vajāšanas: 1) biežas kratīšanas un daudzie aresti
skolnieku starpa; 2)_ skolnieku ļzslēgšanas dažādās Rīgas un
provinces vidusskolas un skolotāju institūtos? .

Rīgā, 14. maijā 1929. g.

f 3, Jwn; īsa

0.

Jankus,

J. Balodis,

gotnis-Cukurs,

L.

E. Miezis, J. ZlauJerršovs, L. Laicens.»
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam niecības skolēnus un vērst uz viņu darbību politiskās pārvaldes uzmanību. Ir dokumentariski pieJankum.
rādījumi, ka šādas organizācijas, kas nodarbojas ar
frakcija):
Jankus
(strādnieku
O.
un zemnieku
strādniecības skolnieku denunciāciju, pastāv ari RīTagadējās valdības laikā represiju praksē novērogas un Liepājas skolās.
jama jauna parādība — nepārtraukta skolnieku vaNo visas šās faktu virknes mēs redzam, ka tos
jāšana kā no iekšlietu ministrijas, tā ari no skolu
skolniekus,
kas nāk no darba ļaužu aprindām un
administrācijas puses. Sākot ar pagājušā gada deLatvijas
mācās
skolās, viņu revolucionāro ideju deļ,
cembra mēnesi, gandrīz katru nedēlu Rīgā un ciiekšlietu mitu pilsētu skolās notiek skolnieku aresti un skolnieku 'viņu sociālistiskās pārliecības deļ
vajā. Ta
orgāni
nistrijas
izglītības
ministrijas
un
kratīšanas. Decembra beigās arestēts Rīgas pilpieņēmušas
sistemātisku
rakparādības
ir
kā
šīs
kas
vēsētas IV vidusskolas skolnieks Rozentāls,
kreisai skdlniecistrādniecībai,
sevišķi
tad
sturu,
jau
atkal
7.
martā
arestēti
palaists
brīvs.
Bet
lāk
prasīt, uz kāda pamata
šīs pašas skolas 3 skolnieki: Rozentāls, Grundulis bai, rodas dibināts iemesls
uz kāda pamata
notiek
šāda
administrativā
patvaļa,
Latgale
notikuši
un Vecvagars. Tanī pašā laikā
iekšlietu ministrijas un izglītības ministrijas orplaši skolēnu aresti starp Rēzeknes institūta audzēkņiem, kur arestētas skolnieces — Ļeščinska, gāni rbku rokā sarīko pret strādniecības skolēniem tādu teroru.
Šnevelle, Opyncans, Sers u. c. un Malnavas laukPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Ari šo_ jautājumu
Pret
skolniece
Kotans.
vidusskolā
saimniecības
virzīs
tālāk kārtības rullī paredzēta kartība. _ —
visiem šiem skolniekiem ievadītas prāvas. Viņi
jautājums ir iekšlietu 'ministrim. Ludzu
Nākošais
panta
pamata
ievietoti
cieun
apvainoti uz 102.
to
nolasīt.
tumā. Tā paša marta meneša_ 19. datuma notikuši
Sekretārs J. Breikšs:
plašāki skolnieku aresti Aizpute. Tur arestēti sko-(
1
,
«Saeimas prezidijam.
pie
kam
šie
lēni Dravnieks, Forstmanis un Šics,_
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekoiiošu jautājumu iekšgadus
veci.
Tālāk
29.
marta
15—16
;
skolēni ir tikai
lietu ministrim:
arestēts Rīgas pilsētas jV vidusskolas skolēns ļ 11. maijā š. g. ar Nr. 152.249 paziņots iekšlietu ministra
Grundmanis un Rīgas pilsētas amatniecības skolas lēmums, ka neizsniedz Ernestam Miezim paziņojumu avīzes
skolēns Šmits. 20. aprilī_ Rīgas pilsētas žīdu vidus- ji «Maize un Darbs» izdošanai, jo «Darbs un Maize» un
un Maize» esot ar tiesas lēmumu apturēti.
skolā arestēts viens skolēns un beidzot l._maija Je- J 1 «Strādnieku Darbs pamata
šāds lēmums taisīts, ja avīzes no,Uz kāda likumīga
Ta
tad
mes
redzam,
skolēni.
kabpillī arestēti vairāki
\ ļ saukums ir cits, nevis apturētas virsraksts?
E.
ka apcietināšanu un (kratīšanu Iauka_ ir iestājusies li
MieL. Laicens, 0. Jankus, J. Balodis^
skolēni.
Ja
agrāk
L.
Jeršovs.»
jauna parādība, jo tiek arestēti
zis, J. Zlaugotnis-Cukurs,
ļ gi
tādas represijas lietoja pret fabrikas un dartmīču i p
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
pret skolēniem. Tiek |
jaunatni, tad tagad
tās
lieto
ari
| motivēšanai deputātam Laicenam.
izrauti no skolas skolēni 15—16 gadu vecuma, va-j
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
ļ|
zāti pa politiskās pārvaldes spīdzināšanas kame-J I Mums nav zināms, ka Latvijas preses likuma būtu
|
rām un sēdināti cietuma.
I kāds tāds pants, kas noliegtu izdot avīzi, ja viņai ir
puse.
Tiklīdz
represiju
viena
šo
j
tikai
Bet tā ir
i citāds nosaukums neka apturētai, lai gan šis noiekšlietu ministrijas orgāns — politiska pārvalde 1 saukums varētu būt ari līdzīgs; bet tomēr, neskauzsāk pret šiem skolniekiem vajāšanas un teroru, ļ I toties uz to, iekšlietu ministrija ir atteikusies_ izdot
tad jau tūliņ uz pēdām seko administrācijas repre- ; 1 mums paziņojumus jeb koncesijas uz vairākiem
sijas skalās, kur mācās šie -skalniieki._ Bieža pāra- ] pieteikumiem, kuros bija zināma mēra (līdzīgi nodība ir sekojošais: kad ir arestēts kāds skolnieks, : ļ saukumi apturētās avīzes nosaukumam. Ta līdz
bet pēc izmeklēšanas palaists vaļatad ; tomer sko- i ļ šim vēl nebija ne reizi gadījies, kamēr pastav _ pašlas administrācija šo skolnieku vajā. Ta no IV vi- i] reizējiais preses likums. Tomēr ir zināmi gadījumi,
Rozentāls. Tas ir
dusskolas ir izslēgts skolnieks
| ka pat veseliem gadiem -ir iznācis kāds izdevums ar
noticis februāra mēnesī. Februāra beigas no Rīgas i vienu pamatnosaukumu, grozot tikai dažus palīga
skolotāju institūta izslēgti 2 skolnieki. Velak marta 1nosaukumus. Tāds izdevums tomēr iznāca. Visizslēgti vairāki skolnieki no Rēzeknes skolotāju ļ pār jāsaka, ka tiesa šinī virziena līdz_ šim nekādus
institūta. Izslēgšana ir notikusi Daugavpils žīdu I lēmumus nav pieņēmusi. Tas nozīmē, ka šis agvidusskolā, kur izslēgta viena skolniece. Visbeidzot ri rākais izdevums un vel vairāki agrākie izdevumi
šī izslēgšana ir notikusi Rīga,_ Rīgas žīdu papildu I tika izdoti ne tikai 3 reizes, bet pat vairākas reizes
skolā, kur izslēgti 2 skolnieki; tāpat ir izslēgti skolgrozītiem nosaukumiem. Kas tad nu
\ ar dažādiem
nieki no Rīgas pilsētas žīdu vidusskolas. Ta tad \ būtu bijis nelikumīgs, agrākais vai tagadējais stāmēs redzam, ka bez politiskas pārvaldes represijām, i vokllis? Es tomēr gribētu dzirdēt no iekšlietu miblakus kratīšanām un arestiem, šos strādnieku kreinistra, kā gan var preses likumu viena gada tulkot
sos skolniekus ķer vēl skolu administrācijas repre- ļ ļtā, otrā gadā atkal citādi, viena gada lietu izskaidrot
sijas. Kratīšanas vai arestus reakcionāro skolu ad- ; tā, otrā citādi. Mums jau vairākas reizes ir naministrācija ņem par iemeslu, lai viņu direktori va- !'' cieš runāt par to, ka šī parādība kvalificējama ka
rētu uzsākt pret skolniekiem vajāšanas. Parasti ir
cīņa pret strādnieku presi. Šinī gadījuma mes saari tā, ka vidusskolu direktori strada roku roka ar
skatām to pašu cīņu pret strādnieku presi. Tomēr
politisko pārvaldi. Viņļ interesējas par šo skolmēs gribam redzēt, vai iekšlietu 'm inistrijai pašai ir
nieku arestu motiviem, vac ziņas un uz šo ziņu pa- ' kāda cieņa vai respekts pret pašas buržuāzijas limata skolniekus izslēdz. _ Ta ir bijis Rīgas viduskumiem.
Jautājumu virskolā, kuras priekšgalā stāv skolotājs — paidagogs,
Priekšsēdētājs P._ Kalniņš:
'
kurš skaitās par progresīvu skolotāju, kurš ir sozīs tālāk saskaņā ar kartības rulli.
ciāldemokrātiskās skolotāju arodbiedrības loceklis.
«*. Deputāti S. Pabērzs, G. Jeļisejevs u. c. iesnieTāpat ir rīkojies skalotāju institūta direktors Ludis guši priekšlikumu, kas augsta nama deputātiem ir
Bērziņš un Rēzeknes institūta direktors Miglenieks. jau izdalīts. Lūdzu sekretāru to nolasīt.
Ziņas, kas ir mūsu rīcībā, vesta,jka ir pat nodibināta
Sekretārs J. Breikšs:
kāda sevišķa organizācija — šādas ziņas ienāk no
Daugavpils žīdu vidusskolas —; to nodibinājuši reakcionārie skolēnu vecāki un reakcionārie skolēni,
kuri ir sprauduši par savu uzdevumu denuncēt stradKrSjumS

Saeimas stenografiskJ

biroja, RlgS, Saeimas laukumā.

«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā šādu mūsu priekšlikumu.
Saeima nolemj: Uzdot valdībai atjaut Latgales zirgu audzētāju centrālai biedrībai un Latvijas zirgkopības un zirgu
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Rīgā hipodromu ar totalizatoru uz sekojošiem noteikumiem:
1) Hipodroms pastāv tikai Latvijas zirgu sugas un viņu
īpašību uzlabošanai un atrodas zem zemkopības ministrijas

kontroles.

2) 60% (sešdesmit %) no visām godalgām nak tikai par
labu Latvijā dzimušiem zirgiem.
3-) 5% (piecas piroc.) no Latvija dzimuša zirga godalgas nāk par labu zirgu audzetajam. _
4) 5% (piecas %) no ārzemes dzimuša zirga godalgas
nāk par labu Latvijā dzimušu zirgu speciālam godalgu fondam.
5) Atļauja hipodroma ierīkošanai, atvēršanai un uzturēšanai izdodama uz 8 gadiem.
6) 3% (trīs %) no aulekšotāju zirgu sacīkstēm nak par
labu kara ministrijai ierindas zirgu sugas uzlabošanai.
Seb. Pabērzs G. Jeļisejevs . Aug. Kalniņš, V.
Barkans A. Jukšinskis, A. Rancans, K. Beldavs, V. Sanders, V. Rubulis, J. Pabērzs, J.
Korņiljevs, J. Veržbickis, A. Dzenis. J. Viļpiševskis,, M. Nuroks M. Abuls. L. Špolanskis,
V. Firkss, St. Ivbulis, M. Dubins.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti A. Jukšinskis, K. Beldavs, V. Sanders un St. Ivbulis paziņo, ka viņi savus parakstus no deputāta S. Pabērza u. c. iesniegtā priekšlikuma noņem. — Vārds
deputātam Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Ir pagājuši
tikai daži gadi, kopš Saeima noliedza hipodroma ierīkošanu līdz ar totalizatoru. Sava laika mums bija
ari tā saucamie loto klubi, kuri daudziem ir vel ļoti
sliktā atmiņā. Tāpat sliktā atmiņā ir ari totalizatora
laiki. Kādēļ? Galvenā kārtā tādēļ, ka bija viena
zināma daļa mūsu pilsoņu, kuri gāja un nelietderīgi
tur izšķērda savus līdzekļus. Jau tanī reize mušu

frakcija balsoja pret hipodroma atvēršanu un darīs
to ari šoreiz aiz sekojošiem iemesliem. Vispirms
neapšaubāmi totalizators ir -liela konkurence mūsu
kultūras organizācijām, kā teātriem, operai, dažādiem priekšlasījumiem u. t. t., jo špeiles un hazarda aizgrābti cilvēki neies tur klausīties, neies
smelties ne mākslas, ne zinātnes vērtības, bet gan
nodarbosies tikai ar savu līdzekļu veltīgu un nelietderīgu izšķērdēšanu. Otrkārt iegūšana un vinnešana nebūs spēlētājiem, bet gan vienai nelielai grupai, kas to visu organizēs. Ka tas tā, par to lai paskatāmies tikai šinīs 6 punktos1 Kam par labu nāk
visa lauvas dala, 97%? Tā nāk par labu totaliza-

tora un hipodroma ierīkotajiem, jo tikai 3%, kas
minēti kā apsega, nākšot par (labu_ zirgu sugas uzlabošanai kara ministrijas vajadzībām. Tā tad tikai
3%, bet viss pārējais aizies pavisam citus ceļus,
kurus mums gan nevajadzētu atbalstīt.
Zem šī ierosinājuma ir radusies diezgan liela
parakstītāju grupa, kas sākumā radīja zināmu izbrīnu. Saeimas priekšsēdētāja paziņojums, ka viena
daļa parakstītāju ņem savus parakstus atpakaļ, ir
laba zīme un rāda, ka šī hipodroma koalicijā, kas ir
nodibinājusies un parakstījusies zem šī ierosinājuma,
sairst. Mums ir tā pārliecība,ka Saeima šo priekšlikumu noraidīs un paturēs līdzšinējo stāvokli.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks): Man nacionālā bloka vārdā jāpaziņo, ka mēs balsosim pret šo
priekšlikumu. Pie tā, ko prezidijs paziņoja, man jāpiezīmē, ka ari Abula kungs noņem savu parakstu.
Kādā savādā kārtā ir vākti paraksti šim likumprojektam, to jūs, kungi, zināt paši. Pret hipodromu kā
tādu, pret zirgu skriešanos nevarētu būt nekādu iebildumu: lai paskrienas, lai papriecājas ļaudis! Bet
es domāju, ka tie, kas to rīko, neiziet tikai uz h ip o d r om a sarīkošanu, bet 1i e (1 ā k u vērību piegriezīs totalizatoram. Tas ir tas bīstamais moments,
kas apdraud sevišķi mūsu jaunatni. Jūs zināt, ka
dažus gadus atpakaļ, kad mums bija totalizators, pat
daudzi skolnieki pazaudēja ne tikai savu skolas
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naudu, ko vecāki viņiem bija iedevuši, bet viens
otrs paņēma vēl naudu vecākiem aiz muguras un
pazaudēja! Deputāts Breikšs jau aizrādīja uz
lielo kaitīgumu un mazo labumu, kas varētu rasties
šinī lietā. Ari es domāju, ka mēs nedrīkstam at-

sacīties no sprieduma, ko iepriekšējā Saeima šinī
lietā ir pieņēmusi.

Mums vajadzētu vairāk cienī-

bas ari pret II Saeimu. Mums vajadzētu sekot
viņas labajiem darbiem un mazāk ievērot
mazvērtīgākos
darbus. Teicamos
darbus
mums vajadzētu turēt godā un eieņā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bīllmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie deputātu kungi! Mūsu augstajā namā ir parasts, ka uz
augstiem svētkiem un uz sesijas beigām vienmēr nāk
kaut kādi nepatīkami nekuiltureli priekšlikumi, kurus
izdabū cauri ar aizklātām balsošanām un dažādam
kombinācijām un machinacijām. Ari šoreiz atkārtojas tas pats, un mēs jau redzam, ka atkal ir vēlēšanās ar šādu balsošanas svētību nobeigt ari šo
sesiju. Pašlaik - atkal ir iesniegts priekšlikumspar
totalizatora atdzīvināšanu mūsu Latvijas apstākļos,
pēc tam, kad vairākkārt mūsu Saeima ir noteikti pastrīpojusi savu gribu, ka šādam institūtam nav vietas mūsu demokrātiskā valstī un mūsu diezgan
grūtos apstākļos, kādos mēs dzīvojam. Tagad atkal
redzam, ka ierosinājums nāk no dažādām frakcijām,
kas liek priekšā atļaut šo svētību no_ jauna.
Tiešām mums ir daudz tādu jautājumu,par kuriem savā laikā nācās daudz runāt un kurus ir izsaukušas ne dzīves prasības. 1920. gadā iesākās
loto kults, kas ļoti plašos apmēros izplatījās ne tikai
lielākās pilsētās, bet ari nomalēs, kur ne tikai va-

karos, bet caurām naktīm sēdēja simtiem un simtiem cilvēku, notrulināja savu prātu un gribu,meklējot ilaimi un iespēju tikt pie bagātības u. t. t. Visā
slepenībā atdzima savā laikā kazino, un, kā noskaidrojās vēlāk, šī kazino dzimšana un izveidošanās ir
bijusi ar diezgan nepatīkamiem sakariem.
Tālāk mums parādījās totalizators, hipodroms
— ar valdības svētību, bez augstā nama ziņas. To
nācās pat ārkārtīgi grūti likvidēt. Otrā Saeima,
pieņemot budžetu, ar pārejas formulu deva norādījumu valdībai, ka tas jālikvidē, bet toreizējā Celmiņa kunga valdība, kura šoreiz laikam gan nepiedalās pie šī ierosinājuma — vismaz zemnieku savienība šinī priekšlikumā nav reprezentēta, —toreizējā valdība atzina, ka totalizatoru nevar slēgt,
jo valdības juriskonsulti esot norādījuši, ka slēgšana būšot saistīta ar lieliem zaudējumiem valstij.
Rudenī Saeimai sanākot bija jāatkārto savs priekšlikums un jāpierāda toreizējai Celmiņa kunga valdībai, ka augstajam namam ir noteikta griba kā pavasarī, tā rudenī; tāpēc Saeima otru reizi uzdeva
valdībai slēgt totalizatoru. Ar kādu ārkārtīgu izturību radās toreiz totalizatora aizstāvētāji! Cienītie

kungi, pirmā totalizatora darbības laikā redzējām,
ka spēlē piedalījās ne tikai bagātie ārzemnieki.bet
ari cienījamie skolotāji, pat vecāko Masu audzēkņi
un ļoti daudzi nopietni pilsoņi, kuriem, varbūt, nevajadzētu nodarboties ar hazarda spēlēm. Varbūt viens
otrs teiks: ja pat skolotāji, žurnālisti un citi piedalījās totalizatorā, tad šī hazarda spēle nav slikta,
varbūt tā pēc būtības ir kulturāla vai progresīva.
Daži pilsoņu aprindu ideālisti varbūt teiks: vai tad
vajaga cīnīties pret tādu ļaunumu, kas pastāv katrā
kulturālā valstī. Mēs zinām, ka Spānijā notiek
vēršu cīņas. Tad jau pie mums tās ari vajaga ievest! (Sauciens no vietas: «Vajaga!») JVarbūt mēs
ievedīsim sevišķu vēršu kultu, izaudzēsim jaunas
sugas lopus. Jūs redzat, ka daudzās citās kultūras
valstīs ir dažādi pasākumi, kas mums nav pieņe-
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maini. Pie tam daudzi pilsoņu kungi, kas ir par totalizatora ievešanu, paši ar_ zirgiem maz nodarbojas, jo nav ne jājēji, ne skrējēji. Ja dažiem kungiem
interesē sekmēt un izveidot šo institūtu, tad ir brīnums, ka šī ierosinājuma iesniegšanā piedalījās ari
daži mušu garīdznieku kungi, jo zem iesnieguma
bija ari Sandera un Beldava kunga paraksti. (Starpsauciens.) Cienītie kungi, ko tad nozīmē deputāta
cieņa, ja viņš vienā dienā savu parakstu dod, bet
otrā noņem! Deputātam jāzin, ka viņš nedrīkst parakstīt kādu nesegtu čeku vai kādu citu dokumentu,

Bet šai lietai ir ari otra puse, t. i. totalizators
uz sabiedrību iedarbojas demoralizējoši. Tāpēc man
šķiet, kungi, ka šī jautājuma ierosināšana ir ļoti dīvaina. Kā jūs zināt, ja viena daļa zirgkopju interešu aizstāvju ir šo jautājumu iesniegusi, tad otra
daļa šo speciālistu, kas nav tikusi pie šī jautājuma
klāt, ir nostājusies pretim. Tagad, kā redzam no
šī iesnieguma, ir apvienojušies visi šie speciālisti,
bet jautājums vēl grozās ap to, kas būs noteicēji.
Tāpēc mēs te ari neredzam dažu frakciju parakstus.
Tā tad, savelkot kopā sacīto, var teikt, ka še
no kura otrā dienā viņš savu parakstu atsauc. Ja
nav runa par objektīvu faktu, bet šeit norisinās cīņa
deputāts to dara, tad tas_ liecina, ka šis deputāts ap finansiālo pusi. Tāpēc, cienījamie kungi,_ tā
principa nav bijis skaidrībā par savu soli. (G. Reinlieta nemaz nav tik ideāla, kā šeit rakstīts. Šeit
hards no vietas: «Kāpēc viņš to nevar?») Fiziski
slēpjas pilnīgi finansiāli pamati, kuru aizmugurē stāv
jau to var, bet atsaukums nenoņem atbildību no šīs tās pašas grupas, kas savā laikā jau izveidoja hipopersonas. Deputāta cieņa prasa, lai viņš rīkojas apdromu, t. i. Rīgas hipodroma biedrība, kas gan ir
zinīgi un neparaksta apkaunojošu dokumentu. (V. likvidēta, bet kur daļa pilsoņu ir ieinteresēta totaliSanders np vietas: «Es jau teicu, ka es to atsaucu!»)
zatora atjaunošanā. Man šķiet, ka pēc tam, kad
Bet kāpecJūs to parakstījāt, mācītāja kungs? Vai pirms 4—5 gadiem Latvijā ir izbeigusies loto kuli- Jus nevarējāt pamatīgi izlasīt saturu un savu patura, izbeidzies kazino, par kuru vēl tagad runā virakstu nedot? Tāpēc visus šos iebildumus mēs nesos stūros, izbeidzies totalizators, būtu apkaunojoši,
varam atņemt nost, jo šodien mēs redzam, ka vēl
ja mēs atkal mūsu Latvijas iedzīvotājiem dotu šādu
vesela, rinda deputātu šo jautājumu akceptē. Šis jau- hazarda institūtu, no kura līdz šim bijām pasargāti.
tājums ir vismelnākais traips mūsu likumdošanas Es domāju, ka augstais nams nekādā ziņā_ nedos
darba,, ja tas tagad atrod sev pietiekoši daudz aizpietiekošu vairākumu, šī pēc manām domām sastāvju. (Starpsauciens.) Es esmu redzējis totalizabiedrības un Saeimas prestižu apkaunojošā priekšlitorus Maskavā un esmu redzējis, kā viņi tur darkuma apstiprināšanai.
bojas. (Starpsauciens: «Visās ārzemēs totalizatori
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds Sebastjadarbojas!») Ja totalizatori darbojas ārzemēs, tad nam Pabērzam.
tas nenozīmē, ka šo nekulturālo iestādījumu vajaga
(progresivā tautas apvienība):
S. Pabērzs
ievest ari mūsu zemē.
Priekšlikuma parakstītāju vārdā es gribu motivēt
Es jūs gribu iepazīstināt ar tām zirgu audzētaaugstā namā iesniegto priekšlikumu, kuram visi ievām, kuru Rīgā ir ļoti daudz. Vissvarīgākā būtu priekšējie runātāji deva nepareizu apgaismojumu.
Rīgas hipodroma akciju sabiedrība, ar kuru zirgu Vispirmā kārtā es gribu norādīt, ka ta nav nekāda
audzēšanai nav nekā kopēja. Tā sastādījās no hazarda spēli veicinoša organizācija. Hipodromā
spirta rūpnieku aprindām, ' lai blakus spirta ratotalizators ir 'savstarpēja drošība un garantija, ka
žošanai atvērtu totalizatoru, kam zirgu audzēšanas derības tiks izpildītas, un tāpēc nekādā ziņā nevar
nolūka nebija. Toreiz tā tika izbeigta. Tālāk ir
domāt, ka tā būtu hazarda spēle, līdzīga ruletei,
kāda vācu jātnieku biedrība.
Tā pastāvēja ari
loto, kazino u. t. t. Bez tam viss tas notiek atklāta '
pirms kara. Ir ari kāda Hermaņa Liepiņa zirgu vietā, skaistā, jaukā dienā, svaigā gaisā, kas veiaudzēšanas biedrība, tā tad atkal ar privātu percina cilvēka veselību, līdz ar to arī zirga veselību.
sonu priekšgalā. Vēl Ir zirgu audzēšanas biedrība, Bez tam vēli jāievēro ari tas, ka hipodroma spēle
kuras priekšgalā ir kāds Zutis. Pēdējā laikā tiek piedalās tikai bagātās un nevis nabadzīgas šķiras.
minēta vēl kāda 'laukstrādnieku lopkopju biedrība. Tur piedalās ārzemnieki, varbūt piedalīsies ari viens
Bez tam vēl pastāv kāda liela zirgu kopcentrale un
otrs deputāts, un es domāju, ka deputātam taču bus,
Latvijas zirgu audzētāju biedrība ar Alberingu ko samaksāt. Šī nauda neies zudumā, bet nāks par
priekšgalā. (A. Alberings no vietas: «Nav taisnība!»)
labu zirgu audzināšanai un izkopšanai. Nav paBet savā laikā Alberinga kungs tur ir bijis dalībreizi, ka domātie kapitāli nāks par labu dibinātājiem,
nieks. Tā šis zirgu audzēšanas jautājums ir radīka visa peļņa ieies viņu kabatās. Dibinātāji nav
jis sev citu, plašāku bāzi. Ja mēs tagad jautāsim, nekādi spekulanti; tā nav spekulatīvu biedrība, bet
ko tad šīs zirgu audzētāju biedrības ir sasniegušias
visas trīs biedrības, kas šinī priekšlikuma ir minēlīdz šim laikam, cik tālu viņas ir veicinājušas zirgu
tas, ir kooperatīvas organizācijas, kuras nodarboaudzēšanu vispār un vai totalizators ir tas, kas veijas ar labas zirgu sugas izkopšanu Latvija. Mes
cina zirgkopību visā visumā, tad jāsaka, ka tā ir
zinām, ka 1924. un 1925. gadā zirgi mums bija jātikai to reto zirgu eksemplāru trenēšana_ speciāliem
ieved no ārzemēm, tāpēc ka Latvijā zirgu izkopšaskrējieniem, bet ar plašāku audzēšanu tam nav nenai un audzināšanai netiek piegriezta vajadzīga vēkāda sakara. Tāpēc ari daudzi zirgkopji atrod, ka
rība. 1924. gadā tika ievesti, rēķinot apaļos skaitOpes muižā ari bez totalizatora var nodarboties ar
ļos, 16.700 zirgi, kopsuma par 4.490.000 latiem.
ļoti augstvērtīgu zirgu sugu izkopšanu, un nebūt
1925. gadā ievesti _ 10.857 zirgi, kopsuma par
nav teikts, ka te, vajadzīgs totalizators; tā tad šeit 3.667.000 latiem. Tā tad, ka redziet, vel 3 gadus
pašu zirgkopju domas dalās.
atpakaļ Latvijā nebija pietiekoši zirgu, un_ mes bijām spiesti ievest tos no ārzemēm. Kadeļ tas ta
Bet man šķiet ari, ka šie nav galvenie motivi
— galveniemotivi ir finansiālie aprēķini, jo no totalizatora var gūt labu peļņu. Mēs zinām, ka latgaliešu zirgkopju biedrība ir sarīkojusi zirgu skriešanās pa Ludzas ezeru; to viņi var darīt ari turpmāk un nav viņiem nemaz jāved savi zirgi uz Rīgu,
kur ar spēļu palīdzību varētu gūt augstākas prēmijas. Tā tad, principā ņemot, totalizators pie hipodroma nav vēl tas, par ko varētu sacīt, ka tas_ būtu
nepieciešams; tāpēc pēc būtības pret šo jautājumu
ir jānostājasnegatīvi.

bija? Tādēļ, ka Latvijā nebija piegriezta pietiekoši
nopietna vērība zirgu audzēšanai. Ar hipodromu
būs iespējams labākos zirgus godalgot un ar godalgošanu radīt iedzīvotājos gribu un centību audzēt labākus zirgus. Mani ļoti pārsteidz, ka daži deputāti,
kuri bija parakstījuši šo priekšlikumu, atsauca savus
parakstus. Ir ļoti jocīgi, ka starp šiem deputātiem
atrodas ari Latgales kristīgo pārstāvis. Viņi taču
saprot, ka Latgalei hipodroma ierīkošana ir ļoti svarīga, jo Latgalē rikšotāju zirgu kopskaits ir apmē25*
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ram 500. Ja nezināmu iemeslu deļ viņi savus parakstus atsauc, tad tā var rīkoties cilvēki, kuri nav
pietiekoši audzināti savam amatam. Parakstītāju
vārdā es lūdzu augsto namu atļaut šīm 3 biedrībām,
t. i. Latgales zirgu audzētāju centrālai biedrībai, Latvijas zirgkopības un zirgu sporta savienībai un
Latvijas zi-rgaudzētāju biedrībai atvērt Rīga hipodromu ar totalizatoru uz tiem pašiem noteikumiem,

kādi minēti iesniegtā priekšlikuma.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Opvmcanam.
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lielus skaitļus.
agrākos laikos
un citās zemēs ir bijuši cilvēki, kuri mīl aprēķinus, mīl matemātiku. Mēs zinām, ka ir bijuši cilvēki, kuri ir aprēķinājuši kustības ātrumu, kuri ir
aprēķinājuši zemes griešanās ātrumu u. t. t. Ņemsim piemēram Ņūtonu vai Kopenniku. Viņi ir bijuši patiešām lieli matemātiķi un ar savu matemātiku patiešām kalpojušikultūrai. Diemžēl, mušu matemātiķi, tādi, kā docents Ausēja lkungs, _ ar savu
matemātiku grib tikai pieradīt, ka Latvija ir vajadzīgs ellišķīgais kazino.
skaitļiem. Viņš mll _ aprēķināt
Mēs no vēstures ainām, ka _ ari

J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
nieku un strādnieku partija): Augstais nams! Man Laicenam.
liekas, jau tas vien, ka vairāki deputāti, kas paL. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
rakstījuši šo priekšlikumu, ir ņēmuši atpakaļ savus
parakstus, pierāda, ka tā ir kauna lieta un nemaz
Sauciens no vietas: «Cik hipodromus?») Divdesmit
nav pieņemama. Ja tā būtu laba lieta, tad, bez
hipodromus! — Par hipodromu līdz šim buržuāzijas
prese ir rakstījusi ar izsmieklu (A. EgMis no vietas:
šaubām, šie cilvēki, zem sabiedrības spiediena neatsauktu savus parakstus. Visi pārējie, kas balsos «Tā ir vienīgā iespēja, ar ko var buržujus izsūkt!»),
par šo priekšlikumu, izdarīs sabiedrībai lieta ļau- lai gan tas zināmām aprindām dod ienākumus, peļņu
un ir zināms tirdzniecības labumu avots. Ari šoreiz
numu. Tāpēc šis priekšlikums būtu jānoraida.
zem Latvijas un Latgales zirgaudzetaju biedrībām
ļoti
ka
labi zināt,
Godātie deputātu kungi! _ Jūs
saucama,
lopslēpjas
koalīcijas grupu veikali, jo ir zināms, ka kopēdējā
pārņēmusi,
ta
laikā
ir
Saeimu
_
kopības mānija; kur mēs ari tikai salkām — visur alicijas grupas — Latgales baznīckungu grupa ar
tai līdzejošiem un no otras puses zemnieku savielopiem: cilvēkiem pabalstus nedod, bet tikai lopiem.
nība ar tai līdzejošiem luterāņu _garīdzniekiem taisa
pie
tā,
ka
oilvelks
atdod
jau
mēs
varam
nonākt
Tā
_
kopīgus
veikalus. Šinī gadījuma taisni uz svētkiem
pēdējās bikses, lai tikai lopiem būtu (labi. _ Un viss
rikšotāji!
Bet,
būtu
tāds
labs veikals — dabūt hipodromu un veikatas ir vajadzīgs, lai mums būtu labi
_
kungi, kas bija agrāk? Man jāatgādina, pjemeram, lus, kas.aiz tā. Mēs uz šo lietu varam skatīties no
smieklu viedokļa, proti, ka divi luterāņu baznīcbaznīcu pārstāvjiem, ka agrāk Kristus jāja Jerugrib
kungi
braukt
uz
Saeiir ņēmuši savus parakstus atpakaļ, jo viņiem,
mūsējie
zalemē uz ēzeļa, bet
laikam,, liekas, ka katoļu baznīckungi šinī _veikala
mu ar rikšotājiem. Totalizators nav veļams un kategoriski ir jānoraida. ,Ir ļoti labi zināms no tiem vairāk pelna. Ari tauta vienmerir pastāvējis par
hipodromu tāds uzskats, ka te zināmas grupassava
laikiem, kad pastāvēja totalizators,_ lka _ daudzi ierēdņi tur paspēlēja savu algu un tāda kārta nokļuva starpā tirgojas un tiklab materiāla, ka politiska ziņa
ļoti grūtos apstākļos. Panamas, kādas novērojamas viena otru uzpērk. Tāpēc mēs esam pret hipodromūsu iestādēs, ar šo totalizatoru, bez šaubām, tiks mu.
vairotas, jo viens otrs ierēdnis, kad tas bus iesācis
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
spēlēt un paspēlējis, būs spiests paņemt naudu no
Šternam.
kases, lai varētu spēlēt tālāk, jo hazarda spēle ir
anormallba, atstāj ļoti sliktu iespaidu uz cilvēka
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
bojā.
Tas ir otrs.
nerviem un ved to
sapulce! Es ļoti labi saprotuLatgales deputātus un
viņu vēlēšanos, jo Latgalē vel_ ir sevišķa cieņa zirBet sevišķi dīvaini ir tas, godātie kungi, ka kagu skriešanās. Zirgu skriešanas Latgale pa daļai ir
neorganizē
šī
valdība,
kura
zino un totalizatoru
grib paaugstināt algas ierēdņiem, īpaši zemākiem tautas svētki. Diemžēl, Latgales deputāti savos rēierēdņiem. Ar to ir teikts, ka viņa pat to, ko viņa ķinos ir sajukuši, iedomādamies, ka latgalieši uz
šīm sacīkstēm brauks Rīgā. Ja jau grib zirgu skriedod, tos'60 latus, grib dabūt atpakaļum nodot spešanās sarīkot, ja latgalieši par tam interesējas, tad
kulantiem. Valdībai pašlaik būtu jāpaaugstina altās vajaga sarīkot Latgale; kapec tad tas sarīko Rīceļ
lai
tie
gas, bet viņa
ierēdņiem priekšā totalizatoru,
gā? (Sauciens no vietas: «Rīgā vairāk naudas!»)
paspēlētu pēdējo kapeiku. Maizes gabala_ vietā paLūk, te viens (latgaliešu deputāts saka, ka Rīga esot
sniedz akmeni. Tā ir parādība, kas ir galīgi izskauvairāk naudas. Tā tad te nav runa par zirgkopības
Sevišķi
svarīgas
ir
mušu
valsts
žama un novēršama.
veicināšanu un izkopšanu, bet par zināmu kungu
vīru domas šinī lietā. 'Šodien «Jaunākas Ziņas»
naudas
maku briešanu. Vai latviešu tautai ir_ vajamēs lasām, kā dažādi pārstāvji skatās uz totalizatodzīgi šādi naudas maku pildītāji uz tautas rēķina?
ru un kazino. Interesantu stāvokli še ieņem BļodMan šķiet — nē! To pierāda ari galējais 'labais
nieka kunga grupa. Viņi neesot pret kazino, jo jūrspārns, mūsu cienīgtēvi, kuri galu galā atteicas no
malā esot viņu vēlētāji, kuri nodarbojotiesar zemesaviem parakstiem, ņēma tos atpakaļ. _ Laikam saņu pārdošanu. Lai atbalstītu zemeņu pārdevējus,
lai tur pelnītu desmit vai divdesmit cilvēki, jums bijušies no augstā debesu tēva par šādam lietām.
Tālāk, kungi, vai patiešām ir nozīme šim mūsu
vajadzīgs kazino! Nu, godātie kungi, tā ir ačgārna
stāvokļa pārprašana. Tālāk nāk Ausēja kungs, kurš
zirgu sportam? Nav sen tie llaiki, kad visa Latvija
šeit ļoti daudz uzstājas par sabiedrības morāli, kurš
katrs zemkopis turēja par lielāko godu nobarot zirgu, (lai ar to varētu dižoties kāzās. Es gribu aizrair Saeimas izglītības komisijas priekšsēdētājs. Viņš
savā paskaidrojumā saka, ka viņam nebūtu nekas; dī-t, ka šisparadums ir palicis tikai Latgalē, bet pāpret kazino nodibināšanos jūrmalā, tikai ja kazino i rēja Latvijā tā vairs nav. Tagad mušu bagātie
zemnieki kaunas ar zirgu svinības braukt, viņipabūtu nodots solidās rokās. Par solīdu, laikam domāts;
gadījumā
ņem
automobili. Kungi, vai jūs gribat audzēt tādus
kurš
uzņēmumu,
un
šinī
tas,
uzturētu šo
barotus zirgus, kaš ar automobiļiem sacenstos, jeb
laikam, domāts tāds, kurš dotu lielus ieņēmumus
jūs gribat tos audzēt, lai izkonkurētu no dzīves aukura ieņēmumi sniegtos vairākos miljonos. Ja būtii
tomobiļus? Ja jūs tā gribat cīnīties, tad jus gribat
runa par kādu (lielāku skaitli, tad Ausēja kungs piecīnīties ar vēja dzirnavām. Padomāsim nopietni un
kristu priekšlikumam , atvērt kazino. 'Nu, Ausejc i
kungs taču ir matemātiķis, viņš mi! nodarboties ai
prasīsim, ko vispārīgi sporta zirgs var dot ilaucinie-
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ja m ās gaļas un
tas pārstrādājumu
kam, ko var dot valstij labākais skrējējs, kas aizkontroli, 3. lasījums. _ Referents H. Dzelzītis.
brauc uz Berlīni un (ko ar godu pēc tam 'sagaida mājās. Ko tāds sportists var dot lauciniekam? Ja šā- šinī likumā 3. lasījumā nekādi pārlabojumi un papildinājumi nav iesniegti. Vārds redakcijas komisidu skrējēju noliktu blakus lauku strādniekam, krietnam (lauku puisim, tad redzētu, kas darbā uzvarētu. jas referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos likuma
Tam galu galā nav nozīmes. Vai ar to Latvijas taupar eksportējamās gaļas un tas pārstrādājumu kontai kas (labāks, ja boksers ar treniņu likumīgi prot
degunu pārsist un ribas ielauzt? Mēs lepojamies troli redakcijas komisija 1. panta piezīmes 2. rindiņa
ar to, ka mums ir, tā sakot, labi. izbadināti sausi cila nodalījumā vārdu «kurus» ir atvietojusi ar vardu
vēki, kuri panāk rekordu skriešanā. Man šķiet, ka
«ko»; b nodalījumā tāds pat labojums. — Vairāk
šie kungi ir liekēži', un ka visi tie pabalsti viņu ovāpārlabojumu šinī likumā nav.
cijām, viņu sumināšanai ir nosviesti zemē. Tāpat ir
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebilar mūsu sporta zirgiem; pie zemes apstrādāšanas, dumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebilsporta zirgi nekā nedod, un es gribētu sporta ciedumu nav. Tas pieņemts.! — Nobalsošana nak! linītājam novēlēt to prieku ar tādu zirgu iziet tīrumā; kums 3. lasījumā visumā. Ludzu pacelties tos, kas
tad Viņš atmetīs ar roku un teiks: lielākas nelaimes ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījuma visuma. Tādu
nevajaga. Mums ir vajadzīgi pavisam citi zirgi,' nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījuma vimums ir vajadzīgi zirgi, kas tanī pat laikā ir izveisumā vienbalsīgi p i e ņ e m t s.
cīgi skrējēji un ari spēcīgi darbā; tās ir galējības,
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgroja no vienas puses aizraujas tikai no labiem skrējēzījumi dažos civil pr o c esa likumu panjiem, bet no otras puses grib iegūt tikai ļoti smagus tos un Latgalē spēka esošos civillidarba zirgus. Mums ir vajadzīgi zirgi, Ikas tanī pat kumos. 3. lasījums. Referents Niko:ajs Kalniņš.
laikā ir labi tecētāji un ari spēcīgi darbā; bet par to Ari šinī likumā 3. lasījumā pārlabojumi un papildimēs nedomājam un par to nedomā, kā es jau aizrānājumi nav iesniegti. — Vārds redakcijas komisijas
dīju, ari latgalieši. Skaidri redzams, ka viņiem nereferentam Mīlbergam.
rūp zemkopju saimniecību pacelšana, bet atsevišķu
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos dažos
grupu naudas maku pildīšana. Man šķiet, ka maka
civilprocesa likumu pantos un Latgale speķa esošos
intereses nedrīkst likt pirmā vietā, un man šķiet, ka
civillikumos redakcijas komisija ir izdarījusi sekotās ari šoreiz pirmā vietā netiks.
jošos labojumus. 2. nodalījumā 1345. panta priekšPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam pēdējā rindiņā vārds «vispārējiem» atvietots ar
Ivbulim.
«vispārīgiem». 1345. panta 2. rindiņa atkārtojas
St. Ivbulis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcitāds pats labojums; tā paša panta 1. punkta pec
ja): Augstā sapulce! Nav taisnība, kā Pabērza
vārda «bērniem» vārds «kuri» atvietots ar vardu
kungs šeit apgalvoja, ka Latgales kristīgie totaliza«kas». 1345. panta 2. rindiņa pec vārda «puses»
toru esot ļoti karsti aizstāvējuši. Man jāatgādina vārda «kuri» vietā likts vārdiņš «kas». — Vairāk
augstajam namam, ka Latgales kristīgie 1925. gadā pārlabojumu šinī likumā nav.
nobalsoja par totalizatora un kazino slēgšanu. Ari
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebilpašreiz mēs atzīstam, ka šāda peļņa nenāk par labu
dumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebilne tautai, ne valstij, un tāpēc ari šoreiz balsosim
dumu nav. Tas pieņemts. — Nobalsošana nak lipret totalizatora atļaušanu.
kums 3. lasījumā visuma. Ludzu pacelties tos, kas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījuma visumā. Tāneviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. — Dedu nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījuma
putāti S. Pabērzs, G. Jeļisejevs, A. Kalniņš u. c. ievisumā vienbalsīgi pieņemts.
snieguši priekšlikumu —.
Nākošais dienas kārtības punkts — pār grodeputāta S. Pabērza u. c. iesniegto priekšlikumu par
zījumi! uln papildinājumi likuma par
totalizatora atvēršanu nobalsot aizklāti.
_ 3. Itasijums.
izrādē m u n i z r ī Ik oj u m i em>,
Otrs priekšlikums —
Saskaņa
Referents Bruno Kalniņš.
_ ar kartības;
iesniedzis
Rozentāls
Kalniņa
u.
c.
Pabērza,
Jelisejeva,
A
deputāts
M.
deputātu S.
G.
ruļļa 90. pantu
^
iesniegto priekšlikumu par totalizatora atvēršanu
nobalsot
pārlabojumus šinī (likumā. Pirmais deputāta Roizsaucot deputātus vāirdā.
zentāla priekšlikumus:
Parakstījuši deputāti RBīlmanis, A. Rude«I nodalījumu strīpot.»
vics, F. Cielens u. c. Saskaņā ar kartības rulli
vēlas deputāts Rozentāls. Vārds depuVārdu
priekšroka dodama aizklātai balsošanai. Deputāta
Rozemtālam.
S; Pabērza u. c. iesniegto priekšlikumu nobalsosim tātam
(sociāldemokrāts): Deputātu kunigi!
M
Rozentāls
aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārfrakcijas vārdā lieku priekša
tība: tie, kas balso par deputāta Paberza u. c. Sociāldemokrātiskās
strīpot.
Te paredzēts no izrīkojumu
nodalījumu
1
iesniegto priekšlikumu, raksta uz zīmītēm «par»;
pieteikums divos eksemkas balso pret, raksta «pret»; kas atturas, raksta um izrāžu pieteicējiem
pat kartība,
«atturas». Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgam— plāros. Tas nozīmē, ka atjaunojas tādavajadzēja, ieari
kad
laikos,
bija
vecos
cara
kāda
Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildīsniegt pieteikumu apriņķa priekšniekam! vairākos
juši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi deeksemplāros.
Man liekas, ka tas rada izrīkojumu
zīmītes
neviens
zīmītes?
Jaunas
putāti nodevuši
rīkotājiem lielas grūtības. Ja jau ir vajadzīgs otrs
nepieprasa. Iebildumus neviens neceļ. Ludzu sapavisam
eksemplārs, vai tad to tikpat labi nevarētu norakskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts:
atpakaļ;
saņemtas
stīt apriņķa priekšnieka kancleja kāda mašīnrakstīdaudz
izdalītas 92 zīmītes, tikpat
tāja, kas to izdarītu daudz atraki. Tad nebūtu cilpar deputātu S. Pabērza, G. Jelisejeva, A. Kalniņa
pret—
vēkiem radītas grūtības ar rakstīšanu, un tāda kārtā
u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 34 balsis,
57 balsis, viena zīmīte nodota balta. Priekšlikums izrīkojuma sarīkošana netiktu kavēta. Kad mums
agrāk šeit nācās pieņemt kādu likumu, kur laucinoraidīts. — Līdz ar to 1. dienas kartības punkts izniekiem bija paredzēta kāda raksta izpildīšana, tad
smelts, i
no
labās puses nāca iebildumi, ka tas esot liels apPārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
(lauku iedzīvotaijiem, jo viņi nemīlot
grūtinājums
eksportēpar
likumā
pārgrozījumi
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nodarboties ar rakstīšanu un ari nepratīšot pareizi
uzrakstīt. To vajadzēja ievērot un viņus tagad no
liekās rakstīšanas atsvabināt. Nesen bija tāds gadījums tautas labklājības ministrijā; kad bija paredzēts ievest darba līguma grāmatiņas laukstrādniekiem, tad nāca iebildumi mo lauksaimniekiem, ka
viņi nepratīšot pareizi uzrakstīt; bet te nu pie šī
jautājuma viņus grib apgrūtināt ar rakstīšanu. Man
liekas, ka divkosība tādās lietās nebūtu pielaižama,
un tāpēc es lieku priekšā šo nodalījumu strīpot. Ja
tāds noraksts ir vajadzīgs, tad to var izdarīt ap-

riņķa priekšnieka kanclīejas mašīnrakstītāja, kura
bieži nezin ko darīt, bet vairāk nodarbojas ar nadziņu tīrīšanu vai flirtu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai referents vēlas

vārdu ?

Komisijā priekšlikums
Referents Br. Kalniņš:
noraidīts ar divām pret piecām balsim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Rozentāla pirmais priekšlikums —
I nodalījumu strīpot.

.

Lūdzu pacelties tos, kas ir _ par deputāta Ro-

zentāla priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir pret deputāta Rozentāla priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Rozentāla pirmo priekšlikumu nodotas
33 balsis, pret — 44 balsis. Tas noraidīts. — Nākošais deputāta Rozentāla priekšlikums:
«II nodalījumā

2. pantā b punktu strīpot.»

Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi! Ja jūs uzmanīgi izlasāt 2. nodalījuma b
punktu, tad uzmācas savāds jautājums. Te teikts:
«ja pieteiktā izrādes vai izrīkojuma vieta atzīstama
par nepiemērotu izrīkojuma apmeklētāju drošības
ziņā». Te būtu, varbūt, jādomā, ka izrīkotājs varētu būt tik dulns un gribētu sarīkot kādu izrīkojumu
purvā vai citā tamlīdzīgā vietā, kur varētu iestigt.
Es domāju, ka Latvijā tādu izrīkotāju nebūs. (Starpsaucieni.) Par telpām mums ir c punkts, ja uz galvas kas var uzkrist. Ja kādreiz krusa birs uz galvas, tad taču ari policija to nevarēs iepriekš paredzēt, tāpat kā nevarēs paredzēt iepriekš zemes trīci.
Šādi pārlabojumi paši par sevi ir smieklīgiun es
nezinu, kāpēc mums augstajā namā vajadzētu nodarboties ar tādu smieklīgu priekšlikumu nobalsošanu vispār, ko te komisija iesniegusi varbūt aiz
pārskatīšanās. Es lieku priekšā šo noteikumu
strīpot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī priekšlikuma neviens vairāk nevēlas? Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Komisijā šis priekšlikums noraidīts ar 3 pret 2 balsim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Komisijā deputāta
Rozentāla otrais priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla otro priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Rozentāla otro priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret —
45 balsis. Ari tas noraidīts. — Trešais deputāta
Rozentāla priekšlikums:
«III nodalījumā 1. panta piezīmi

strīpot.»

(M. Rozentāls no vietas: «Tas atkrīt!») — Šo
priekšlikumu deputāts Rozentāls noņem. — Nākošais priekšlikums:
«III nodalījumā 5'. pantu strīpot.»

Vārds deputātam Rozentālam.
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M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Es jauotrā lasījumā aizrādīju, ka šis pants, kas
paredz izrīkotājiem 10 latu lielu nodokli par labu
policijai, lauku iedzīvotājiem ir galīgi (nepieņemams.
Izrīkojumi, kuros sarīko vai nu priekšlasījumus vai
teātra izrādes, jāsaista ar deju,' jo ne kattreiz izrīkojums bez dejas atmaksājās. Berz tam vēl jāmaksā
apriņķa vai pagasta kasei izpriecas nodoklis, ne
mazāks par 10% katru reizi. Tas vien aorij lietas
izrīkotāju līdzekļus, tā kā bieži vien izrīkojums, ari
ar deju neatmaksājas. Ja nu vēl ir prasība, ka policijai iepriekš, kamēr izrīkojums vēl nav noticis,
jāiemaksā 10 lati, tad tas ārkārtīgi bremzēs katru
kulturelu izrīkojumu uz laukiem'. Policisti taču saņem algu no valsts. Budžetā paredzēti pietiekoši
līdzekļi policistu atalgošanai, kāpēc tad uzlikt vēl
kādam pilsonim vai biedrībai, kas grib sarīkot
izrīkojumu, pienākumu policistus vēl īpaši atalgot?
Tad jau konsekventi būtu, (ka gadījumā, ja kāds Pilsonis griežas pie policijas kārtībnieka, lai tas, sastāda protokolu par zādzību, šim pilsonim tāpat jāsamaksā policistam atsevišķi ari par protokola sastādīšanu, lai gan protokola sastādīšana ir. policista
pienākums. Tā tad šinī ziņā var iet bezgalīgi tālu.
Bez tam ir cita instrukcija, kas paredz, ka izrīkojumos jārezervē zināms skaits vietu policijas kārtībniekiem, lai viņi varētu tur dežurēt. Gadās tā,
ka policisti izrīkojumā atnāk) ne vieni paši, bet paņem līdzi kādus 5—10 aizsargus, it kā kārtības uzturēšanai, tā tad ielaužas ar varu, un projām raidīt
viņus 'nedrīkst. Ja vēl Saeimā noteiks zināmu nodokli par labu šiem augstiem kungiem, tad man liekas, mēs _ izdarīsim lāča pakalpojumu kulturelā;
dzīvei. Tāpēc lieku priekšā 5\ pantu strīpot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tiešām, ja šo pantu pieņemam, tad lauku
izrīkojumiem tiek uzlikts zināmā mērā lies slogs.
Ja mēs atzīstam, kla mūsu policisti nav pietiekoši
atalgoti, tad mēs varam policistu stāvokli uzlabot
un to darīt no valsts puses, bet Šis veids nemaz nesaietas ar to iekārtu, kādā mēs dzīvojam. Ja policist ietuz izrīkojumu, tad tas ir viņa pienākums.
Tapec mēsbalsosim par panta strīpošanu šādā veida, lai varētu attīstīties lauku izrīkojumi, lai viņiem
tik bieži oebūtu jākrīt iekšā un lai tiešām mēs varētu panākt, ka ari lauku izrīkojumi kļūtu vērtīgāki.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godājamie deputātu kungi! Par šo pārlabojumu nevar balsot aiz tā iemesla, ka ja maksās 10 latus nodokļa no
izrīkojuma, tas kulturelo dzīvi nebūt nekavēs, jo
likumā teikts, ka tikai tiem izrīkojumiem, kuros ir
deja, šie 10 lati jāmaksā policijai. Mēs visi zinām, kāds labums lauciniekiem ceļas no dejas, no
šīberiem. Tamdēļ ir taisni loti labi, ka šādi dejas
izrīkojumi tiek aplikti ar nodokļiem. No otras puses_ jūs, kreisie, bieži nākat un sakāt, (ka zemāko
ierēdņu stāvoklis ir slikts. Jūs zināt, ka ari policistu
darbinieku stāvoklis ir ļoti neapskaužams, un par to,
ka viņi visu nakti dežurē, viņiem ir jātiek galā ar
dažādiem kārtības traucētājiem un bieži jācieš, vismaz šos 10 latus mēs nevaram liegt kā prēmiju šiem
maziem darbiniekiem — policistiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstā
sapulce! Varētu jau piekrist iepriekšējam runātā-
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jam, ka tā sauktā smērēšana nekādu labumu nedod;
tas ir pareizi; bet mums ir jārēķinās ar apstākļiem,
kādi ir ne tikai uz laukiem, bet ari pilsētās. Uz laukiem izrīkojums, kurā nebūs dejas, tiks vāji apme. klēts. Man zināms gadījums, kur Medzes laukstrādnieku nodaļa gribēja sarīkot izrīkojumu bez dejas,
bet izrādījās, ka viņa cieta zaudējumus, tā ka nebija
iespējams tādā garā turpināt. Tā tad nevar apturēt
un likvidēt uz laukiem katru izrīkojumu, jo tanī
vietā var rasties daudz ļaunākas izpriecas, krogi
u. t. t. Reiz tas ir tā, tad saprotama lieta, Kiršteina
kunga uzskati ir nepareizi, ja viņš domā. ka tie 10
lati nebūs daudz jūtami. Es saprotu gan, ka Kiršteina kunga aprindas tos 10 latus nesajutīs, bet
darba tautai tie 10 lati būs stipri sajūtami. Vai iūs
esat iegājuši kādreiz laucinieku stāvoklī, kad viņi
rīko kādu izrīkojumu? Cik daudz pūļu viņiem nav
jāpieliek, lai tāds izrīkojums varētu notikt. Tur
nav tā, kā pilsētā, kur sadomā un aiziet, kad grib,
uz teātri. Pilsētnieki ir pārēdināti ar teātriem un
dažādiem izrīkojumiem, bet uz -laukiem daudzreiz
pat 10 verstis jāmēro, lai salasītos kopā un kaut ko
izdarītu. Tā ir ārkārtīgi liela uzupurēšanas. Ta
ir tāda uzupurēšanās, kāda bija latvju tautas atmodas laikā. Cik liels ir šeit risks_ un cik bieži šis
risks piepildās. Laucinieki ir mērījuši garus ceļa
gabalus, ir zaudējuši laiku un pielikuši līdzekļus, un
gala rezultātā ir iztrūkums. Laucinieki tika[ doma,
kur var kādu latu ietaupīt, bet te nu grib atvēlēt 10 latus vietējai policijai. Man šķiet, ka policija uz laukiem var pat justies apvainota par to. jo viņadzivo
līdzi lauku dzīvei, un vietējie policisti, redzēdami,
kādas pūlies" lauku darbinieki pieliek, jutīsies neērti,
ja mēs šos 10 latus tiem piedavasirm
Jau pagājušo
reizi man bija tas gods aizrādīt, kāds patiesība ir
stāvoklis. Stāvoklis pa lielākai daļai Ir tāds, ka ja
policistam ir ģimene, tad neviens neuztraucas, jo
policistam ar ģimeni piedāvā brlvvietas, ta saucamās brīvbiļetes. Ar to mušu policisti ir apmierināti,
un es neesmu dzirdējis, ka mušu policisti, demokrātiskie policisti nebūtu miera ar savu stāvokli un
prasītu kādu atsevišķu atalgojumu.
Gribu aizrādīt ari uz to, ka šo jauno izdevumu ār^
šķirai ir
Bagātai
kārtīgi sajutīs nabadzīgā šķira.
daudz vieglāki sarīkot izrīkojumu, vļņai rezerve ir
kapitāli un jau priekšlaikus viņa ir spējīga samaksāt.
Tā varbūt nejutīs tik stipra mēra šo jaunievedumu;
es gribu teikt, ka ari viņa to tomēr drusku jutīs, bet
ne tik smagi, kā darba tauta. Tai tas ir ārkārtīgi
sāpīgs jautājumsJus, kumgiV taču negribat but
kultūras bremzētāji. Es nedomāju tik ļauni par augsto namu, ka viņš gribētu bremzēt mušu kultūru.
Tā ir vienkārši apstākļu nezināšana, neiedziļinašanās apstākļos, un ja jums, kungi\-šie apstākļi būtu
zināmi, tad, es esmu pārliecināts, augstais nams
vienbalsīgi noraidītu šo priekšlikumu. Mes nekāda
ziņā nedrīkstam apgrūtināt mušu izrīkojumus ar
jaunām maksām, kas līdz šim ta nebija.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Šis priekšlikums komisijā nedabūja balsu vairākumu. Balsis dalījās —
4 bija par un 4 pret priekšlikumu. Priekšlikums
skaitās par noraidītu.
Nobalsošanā nāk
Priekšsēdētājs B Kalniņš:
deputāta Rozentāla priekšlikums —
III nodalījumā 5. pantu strīpot.

Komisijā tas nav dabūjis balsu vairākumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
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lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Rozentāla priekšlikumu nodotas 42_ balsis,
pret — 39 balsis. Priekšlikums pieņemts. — Vārds redakcijas komisijas referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos un papildinājumos likumā par izrādēm un izrīkojumiem
izdarīti šādi redakcionālas dabas labojumi. 2. rindiņā no augšas pēc vārda «papildināt» likts vārds
«šādi». 3. nodalījuma ievadā, sakarā ar 5. panta
strīpošanu, tekstā strīpots_«5.». Tā paša 3. nodalījuma l. panta .1. rindiņā pec vārda «sarīkošanai». . . (troksnis.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvana): , Lūdzu
uzmanību! Stenografi nevar sadzirdēt.
Referents G. Mī.bergs (turpina): . . . liekams
vārds «kuros». 3. rindiņa pec vārda «tie» vārds
«kuru» atvietojams ar vārdu «ko».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas komisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Nobalsošana nak li'kums 3. lasījumā visumā pārlabota veida. Ludzu
.pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā pārlabotā veiida._ (V. Bastjānis no vietas: «10 latu dēļ!») Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu 3. lasījuma visuma pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likuma pieņemšanu 3. lasījuma
visumā nodotas 42 balsis, pret — tāpat 42 balsis. Likums jāpārbalso. Lieku otrreiz uz balsošanu likumu 3.
lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos,_ kas _ ,ir par
tā pieņemšanu. (Liels troksnis. Priekšsēdētājs zvana.) Lūdzu netraucēt! — Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījuma visumā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas_ atturas. Tādu nav. (Sauciens pa kreisi: «Zvērināts balsu skaitītājs Ulmanis!») Otrreizējā nobalsošana par likumu
3. lasījumā visumā nodotas 42 balsis, pret — 47 ba'sis. Likums 3. lasījumā visumā noraidīts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgroceļi e_m,
zemes
par
zījumi
likumā
3. lasījums. Referents A. Bergs. Saskaņa ar kartības ruļļa 90. pantu iesniegti pārlabojumi šī likuma
7. pantā. Lūdzu nolasīt pirmo priekšlikumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«7. panta IV punktā
vienā saimniecībā, vai»

strīpot

vārdus:

«kuri nobeidzas
A. Bergs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:_ Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Juridiskā komisija šo pārlabojumu noraidīja.
Priekšsēdētājs P. Ka'niņš: Lieku uz balsošanu
deputāta Berga pirmo priekšlikumu, kas komisija
noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Par deputāta Berga pirmo priekšlikumu
nodota tikai viena balss. Nepietiekošs balsu skaits.
Šis priekšlikums noraidīts. — Ludzu nolasīt nakoso

priekšlikumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«7. panta piezīmi stripot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.
sīkgruntnieku
G. Mžlbergs (jaunsaimnieku un _
partija): Tautas vietnieki! Pagājuša reize Otra
lasījumā jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas
vārdā es iesniedzu piezīmi, ar tādu saturu, ka tanīs
vietās, kur jaunsairniniecības_ ierīkotas uz nekultivētām zemēm, kur nav nekādu pieejas ceļu. tādu
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ceļu ierīkošanai jānotiek pakāpeniski uz valsts rēķina. Tagad ir pagājuši jau 10 gadi no Latvijas valsts
pastāvēšanas sākuma, un, diemžēl, mums šo mazo
ceļu jautājums vēl galīgi nenokārtots. Vairākkārt
mūsu kongresos ir aizrādīts, ka vajadzētu pat aeroplanus, lai varētu tikt šinīs saimniecībās iekšā. (K.
Ulmaņa starpsauciens.) Ulmaņa kungs, ne tikai
jaunsaimniecībās, bet ari daudzās vecsaimniecībās
nevar tiklt iekšā; tāpēc es katrā ziņā pastāvu uz to,

ka šī panta piezīmei jāpaliek.
Mūsu frakcijai ir iemukuši vairāki raksti attiecībā uz šiem cēlieni, un es atļaušos dažus no tiem

nolasīt. Piemēram no Balviem raksta: «10 gadu
pastāvēšanas laikā mūsu valsts līdz šim vismazāko
vērību piegriezusi ceļu jautājumam. Visi deputāti
kuri gribētu balsot pret mūsu piezīmi par IV šķiras
ceļiem, lai atbrauc kādu reizi uz Balviem un Rugājiem, (tad viņi domās citādi.» — No Mazsalaces
raksta: «...Ja valstij ir miljoniem līdzekļu dažādām pilsētu labierīcībām, tad mums tiesība prasīt
savu daļu...» — No Jaungu'benes, tā sauktā Mežgaliešu novada: «... Sirsnīgi pateicamies par ierosinājumu pie ceļu likuma. Līdz šim nekultivēto
zemju jaunsaimnieki bija galīgi aizmirsti...» — No
Ropažiem: «...Mēs vēlamies, lai bezzemnieki um
Rīgas bezdarbnieki izbrauktu pie mums labot ceļus,
tad viņi dabūs ko nopelnīt, bet mēs tiksim pie celiem ...» — No Mālupes: «...Jau divus gadus atpakaļ mūsu delegāti kongresos ir aizrādījuši uz nekultivēto zemju jaunsaimnieku bēdīgo stāvok'i. Dau-

dzās saimniecībās nevar tikt iekšā ne ratiem, ne

laivām...» Es paļaujos, ka augstais nams nobalsos
tāpat, kā tas notika otrā lasījumā, kad šī mūsu piezīme tika pieņemta.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Juridiskā komisija ir '.pieņēmusi manu pārlabojumu un reizē ar ito ir izteikusies noraidoši pret Mīlberga kunga piezīmi pie 7.
panta. Mīlberga kungs savā piezīmē gribēja panākt, lai tos ceļus, kas iet caur vairākām saimniecībām un kas šīm saimniecībām jāuztur, pirmo reizi
ierīkotu valsts. Acīmredzot, Mīlberga kungs ceļu
likumu, kāds tas tagad pastāv, nav gluži izlasījis, jo
šī likuma 50. pants savā piezīmē saka, ka ceturtās
šķiras ceļiem, to tiltu un celtuvju ierīkošanai visus
kokus, skujas, žagarus valsts izsniedz bez maksas.
Ierīkot šādus ceļus tagad vajaga pagastam- resp.
tām saimniecībām, caur kurām šie ceļi iet. Kokus
un visus piederumus dabū no valsts. Kas tad vēl
trūkst? Trūkst vēl grāvju rakšana pa šādāmsaimnieoībām.
To nu grib uzlikt par pienākumu
valstij. Es domāju, ka šāda prasība ir pārspīlēta.
Nevar uz'ikt par pienākumu valstij izrakt gar ceļmalām grāvjus, kas nav tik daudz vajadzīgi pašam
oeļam, kā šīm saimniecībām. Uzlikt šādu pienākumu valstij, es domāju, ir par daudz prasīts un to
valsts ari nemaz nevar veikt jo viņai uz vietas nav
vajadzīgā personāla. Bez tam valstij ari budžetā
nebūs šādu sumu, lai visām saimniecībām izraktu
grāvjus. Ja pieņemtu Mīlberga kunga piezīmi, tad
iznāktu gluži pretējais, nekā tas, ko viņš vēlas panākt. Valstij nav to ļaužu, nav ari līdzekļu, tāpēc
grāvji paliks nerakti un ceļi netaisīti. Turpretim,
ja ceļi būs jāierīko pašām saimniecībām, tad tās
gan atradīs vajadzīgos līdzekļus, jo vairāk tāpēc,
ka vajadzīgos piederumus dabū no valsts. Šādu
iemesta dēļ juridiskā komisijā mans priekšlikums
— strīpot Mīlberga kunga iesniegto piezīmi, pieņemts ar 7 balsim. pret 4.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
deputāta Berga otrais priekšlikums —
strīpot 7. panta piezīmi.

Komisijā tas pieņemts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Par deputāta Berga otro priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 1 balss, atturējušies
24. Šis priekšlikums pieņemts. — Lūdzu sniegt
redakcijas komisijas ziņojumu. Vārds redakcijas
komisijas referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Pārgrozījumos likumā
par zemes ceļiem I mo-dalījumu ievada 2. rindiņā pēc
«IV» vārds «daļu» atvietots ar «punktu». 1. pantā 1.
rindiņā pēc vārda «ir» likts vārds «tādi». 7. panta
IV punkts izteikts šādi: «IV. IV šķiras ceļi: vienkāršie zemes ceļi, kas nobeidzas viena saimniecībā, vai ko lieto tikai nedaudzas saimniecības un
ko uztur šīs saimniecības.» — Vairāk pārlabojumu

nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas komisijas priekšā liktiem pārlabojumiem? Iebildumu nav? Pārlabojumi pieņemti. — Nobalsošanā nāk likums 3. lasījumā visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Ari inay. Likums 3. lasījumā visumā pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņem (t s.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu
Latvijas brīvības cīnītājiem. Referents
A. Alberings. Lūdzu referentu sniegt ziņojumu.
depuReferents
A.
Godātie
Alberings:
tātu kungi! 1928. gada 26. maija ir pieņemts
un izsludināts «Valdības Vēstnesī» likums par zemes piešķiršanu brīvības cīņu dalībniekiem. Š<is
likums tika pieņemts ar nolūku, lai ari tiem brīvības
cīņu dalībniekiem, klās līdz šimnebija zemi dabūjuši,
zeme tiktu piešķirta ārpus rindas. Mēs zinām, ka
pagāja labs laiks priekšdarbos, kamēr varēja iesniegt vajadzīgos pieprasījumus un sagatavot visus
darbus. Tā kā pie zemes piešķiršanas darbiem nevarēja stāties tūliņ pēc likuma pieņemšanas, bet
tikai labu laiklu pēc tam, zemes piešķiršana nav
pabeigta līdz tam termiņam, kāds 'bija paredzēts
likumā. Tāpēc Saeimai dažas frakcijas ir iesniegušas ierosinājumu termiņu pagarināt.

Saeimā šis ierosinājums ienāca 22. martā, un
27martā tas bija jau agrarkomisijas rīcībā. Agrarkomisija to izskatīja un nodeva 26. aprilī Saeimai
izšķiršanai. Agrarpolitikas komisija vienojās par
to tekstu, kāds ir priekšā augstā nama pieņemšanai.
Še ir pārlabotas nedaudzas vietas, bet galvenais
pārlabojums ir par termiņa pagarināšanu 1. panta
2. piezīmē, grozot 1929. gada 1. maiju uz 1930. gada
1. maiju. Agrarkomisija atzina šo pagarinājumu
uz 1 gadu par vēlamu, lai šinī laikā visi brīvības
cīņu dalībnieki, kuri zemi pieprasījuši, tiktu apmierināti tādos apmēros, cik tas būtu iespējams ar
brīvā rīcībā esošo zemi.
Es varētu vēl paziņot attiecībā uz brīvības cīnītājiem, ka pavisam līdz šim laikam, t. i. līdz tam
laikam, līdz kuram pieprasījumi bija jāiesniedz, zemi
ir pieprasījis
28.471 karavīrs;
nevar
teikt,
ka visi šie pieprasījumi būtu tādi, kuriem saskaņā
ar likumu zeme pienāktos; daudzi ir tādi, kuriem
tiesību uz zemi nav. Iepriekš pateikt, cik tādu ir,
grūti, jo pavisam brīvu objektu pieprasīšanas laikā
bija 7162; ja palielinātu šo skaitu vēl par kādiem
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2000 objektiem, tad pavisam būtu iespējams apmierināt, rēķinot apaļos skaitļos, apmēram 9000 karavīru, apmēram */s no visiem pieprasītājiem.
Ja ievērojam, ka viena daļa pieprasījumu atkritis,
tie, kuriem uz likuma pamata nav tiesības iegūt
zemi, tad.tomēr var sacīt, ka lielākā daļa pieprasītāju zemi nedabūs, bet dabūs tikai mazākā puse.
Es negribu tagad vairs ko tālāku teikt, bet agrarkomisijā tika pārrunāts, ka .. . stājoties pie zemes kultivēšanas darbiem, būs iespējams apmierināt lielākas
grupas. Bet tas nav šīs dienas likuma uzdevums, un
tāpēc es par to tagad nerunāju. Līdz šim centrālā
zemes ierīcības komitejā — man ir dati mo 10. maija
— ir piešķirti 1409 objekti, tā tad apmierināti 1409
karavīri; neapmierināti vai nepiešķirti vēl paliek
57 53; tā tad vēl ir piešķirami apmēram 7500 objektu. Cerams, ka līdz nākošā gada 1. maijatn brīvības cīnītājiem būs piešķirts viss šis skaits, jo,
kā jau teicu, pirmais gads pagāja sagatavošanas
darbos, kas tagad ir paveikti, un mums atliek tikai
zemi piešķirt.
Otrā pantā ir nācis klāt noteikums, kas pastāvošā likumā nebija, ka šie ierobežojumi, vai piešķiršanas apturēšana neattiecas uz tiem, _ kuriem likums
grib piešķirt zemi laukstrādnieku dzīvokļiem. Talak
šinī pat otrā pantā ir paredzēts tāds grozījums, ka
pie vienādām kategorijām, vienādos apstākļos,
priekšrocība dodama vietējiem iedzīvotājiem. 2. piezīme noteic, ka vienādos apstākļos priekšroka
dodama tiem, kas nodarbojas ar zemi, protams,
kam ir 1. pantā paredzētas tiesības, kas ir karavīri ar attiecīgu kategoriju.
Tie būtu visi grozījumi, kādi paredzēti šinī likumā. — Agrarpolitikas komisija šo likumu pieņēma un lūdz ari augsto namu to pieņemt steidzamības kārtībā tādu, kādu to ir izstrādājusi agrarpolitikas komisija.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priek"
šā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lutos,
kas ir pret steidzamību. Tādu
pacelties
dzu
nav. Kas atturas? Nav Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Štemam.
J. Šterns (sociāldemokrāts mazinieks): Augstais nams! Ir zināms, ka zemes piešķiršanas jautājums Latvijas brīvības cīnītajiem patlaban ir saviļņojis visu mūsu'valsti, visu latvju tautu. Šis saviļņojums izskaidrojams ar to. ka centrala_ zemes ierīcības komiteja ir piesavinājusies augsta nama tiesības, t. i. ir sākusi tulkot likumu un iztulkojusi pretēji Satversmes Sapulces_ garam, Man šķiet, ka
Satversmes Sapulces laika neviena partija, neviena
grupa nebūtu uzdrošinājusies nākt ar tādu priekšlikumu, kādu patlaban ir pieņemusi_ centrāla zemes
ierīcības komiteja, ka vācu landesvēram piešķirama
pirmā katedorija. Man bija gods Satversems Sapulcē strādāt pie mušu agrāras reformas no pirmā
līdz beidzamam burtam, un man jāsaka, ka komisijas
nepacēlās neviena balss par šādu priekšlikumu.Bija
strīdi par strēlniekiem, vai strēlniekiem zeme būtu
dodama vai nē, bet ka ari vācu landesvēram būtu
jādod zeme, par to nepaceļas neviena balss; tāpēc jāsaka, ja tagad centrālā zemes ierīcības komiteja ir iztulkojusi agrāras reformas likumu ta, ka
vācu landesvēram dodamas_ lielākas priekšrocības
nekā Latvijas brīvības cīnītajiem, tad šo centrālas
zemes ierīcības komitejas lēmumu nevar nosaukt
citādi, kā par apzināti nepareizu likuma tulkošanu
un likuma sagrozīšanu.
Man gribētos pieiet šim jautājumam mazliet tuvāk un apskatīt, kāpēc ir radies šeit augstajā nama
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un tāpat ari centrālā zemes ierīcības komiteja
vairākums, kas dod landesvēram pirmo kategoriju.
Ar centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu ir
piešķirti jau kādi 35 — varbūt, beidzamā laika ari
vairāki — objekti uz pirmās kategorijas pamata.
Man jāatgādina augstajam namam tie laiki, kad
sākās lielais pasaules karš un vācu karaspeksielauzās Latvijā, Toreiz vācu karaspēka izturēšanas
pret latviešiem bija ārkārtīgi stingra. Iestājas pilnīgs pagurums sabiedriskā, dzīve, laikraksti tika
noliegti, cilvēki bija ierobežoti katrs sava pagasta
robežās, un ari no apriņķa uz apriņļa bija brīv
pāriet tikai ar zināmu atļauju. Iedzīvotāji, kas mes
toreiz dzīvojām zem vācu okupācijas varas, nezināja, kas notiek pasaulē. Bet izrādījās, ka ari starp
vācu karaspēka kareivjiem bija cilvēki, kas saprata
iekarotās zemes un nāca palīgā vietējiem iedzīvotājiem ar informācijas piegādāšanu. Tā mums kļuva zināms, kas notiek Vācijā un ko tur gatavo
Latvijai, ja viņa paliktu zem Vācijas. Ar vācu karaspēka vidutājību mums toreiz izdevās saņemt
ziņas no mūsu vaņģiniekiem_ Berlīnē, kuri mus informēja par tiem nolūkiem, kādi ir Baltijas muižniecībai kopā ar vācu_ reakciju pret latviešu tautu tāda
gadījumā, ja pēdējā paliktu zem Vācijas. Toreiz
Baltijas muižniecība, tāpat ka vācu reakcionāri,
bija pārliecināta, ka Latvija paliks uz visiem laikiem
vācu varā. Man vēl stāv atmiņa kāds raksts, ko
toreiz piesūtīja mūsu vaņģinieki un kas bija izvilkums no pazīstamās Broedricha brošūras. Velak
šī brošūra kļuva plaši pazīstama bet toreiz tas
^ izplatīts starp
izvilkums cirkulēja tikai rokrakstā,
okupētās Latvijas iedzīvotajiem, lai tie zinatu. kads
liktenis viņus sagaida, ja viņi paliktu zem Vācijas.
Starp citu tur bija rakstīts, ka reakcionārie vācieši
kopā ar Baltijas muižniecību ir nolēmuši Baltija
slēgt visas latviešu skolas un augstākas skolas uzņemt tikai tos latviešus, kas runā vāciski un kam
ir vācu gars. Bija sacīts, ka nevajaga piegriezt lielu
vērību tam, vai vācu valodu pareizi_ runā, vai labi
to saprot, beit galvenais — lai būtu vācu gars.
Tikai tos latviešus, kam būtu tāds gars,_ bija paredzēts pielaist ari augstākās skolas. Pārējie latvieši
būtu tikai kalpojošā šķira. Šīs jbrošuras beigas bija
sacīts, ka pēc 25 gadiem Baltija latviešu dievkalpošana tikšot noturēta tikai vienu reizi mēnesī vecīšiem, jo nebūšot vairs cilvēku, kas prastu latviešu
valodu. Saprotams, ka tas radīja ārkārtēju uztraukumu, un šo vēstuļu izplatīšanai_ toreiz bija liela
nozīme, jo ari tie, kas toreiz domāja, ka zem Vācijas būs iespējams dzīvot, nosvērās uz otru pusi.
Man jāsaka, ka vācu varai bija nākusi ausīs ziņa

par šo vēstuli un ka par šīs vēstules izplatīšanu
cilvēkiem draudēja ārkārtīgi bargs sods.
Pēc vācu okupācijas varas sabrukuma, kad nodibinājās Latvija un Latvijai uzbruka lielinieki, reakcionārie vācieši, redzēdami, ka liela pasaules
kara laikā uzausušais viņu sapnis izgaisa, ķeras pie
landesvēra dibināšanas. Mums visiem ir zināms,
landesvers
un ari
vāciešiem ir zināms, ka
nebija
dibināts, lai nodibinātu demokrātisku
t. i.
Latviju,
bet viņa nodomi gāja tālāk,
nodibināt atsevišķu valsti zem vācu uzraudzības,
kur vācu muižniecībai, vācu reakcionāriem butu
^
noteicošais vārds. Un tikai šim nolūkam tika dibi-'
nārts landesvers un tikai šo nolūku dēļ landesvers ari
cīnījās.
Man jāatgādina mušu pirmajam ministru prezidentam Ulmaņa kungam, ka viņš ir loti aizmāršīgs
un ir aizmirsis tos laikus un tos vīrus, kas viņu piespieda lielu laiku pavadīt uz «Saratova». (Sauciens:
«Tas bija (tik sen!») Es dzirdu norādījumu, ka tas
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Sen tas nav vis, bet, diemžēl, latviešu
tautas vienā daļā vēli ir vagaru gars un tiem arvien
ir senas tādas lietas, kurām nekad nevajadzētu but
senām. Toreiz, kad neliela latviešu saujiņa ar lielu
sajūsmu sāka cīnīties par savu brīvību, par atbrīvošanos no lielinieku jūga, kad ļoti daudzi saka pieteikties brīvprātīgi, uz pirmo uzaicinājumu, un bija
gatavi stāties Latvijas armijas rindas, vācu landesvēristi pielika visus spēkus, lai neatļautu mobilizēt
Latvijas armiju, lai neatļautu pieaugt Latvijas armijas karaspēkam. Neskatoties uz to, ar visstingrāko
noteiktību,un gribu mūsu armija palielinājās.

vajaga par Latvijas atbrīvotajiem, tad, Ulmaņa
kungs, latvju tautai kaunā jānosarkst par savu pirmo ministru prezidentu. Un kas tad bija velak ? Toreiz Bruno Kalniņa kungs varēja but virs/nieks —
^
pēc tam viņš vairs tāds nevarēja but, viņu ka tādu
Pēc
kad
virsnieks.
tam,
Tagad
viņš
nav
likvidēja.
mums ne viens vien no tiem, kas bija sēdējis kanclejā un kam vēlāk bija čakla spaivaun mute, tikla apbalvots ar Lāčplēša ordeni, kreisā spārna tika apbalvots tikai viens. (Starpsauciens: «Divi!») Tika apbalvoti divi — deputāti Celms un Veckalns. Šie
kreisā spārna vecie revolucionāri tam laika, kad

Bet reizē ar to radās ari vācu landesvērā barona Manteifeļa nolūki, kuri izpaudās Liepājas pazīstamā puča lietā. Vācu landesvers barona Manteifeļa vadībā ieradās Liepājas kara ostā, kur tika
nošauta Latvijas kareivju sardze un atbruņota Latvijas armija, arestēta Latvijas valdība; starp citu
toreizējam ministru prezidentam Ulmaņa kungam
izdevās čaklām kājām aizbēgt uz «Saratovu». Latvijā toreiz radās nodevēji un taisni no tas puses,
kur pastāvīgi tie ir radušies Latvijas visgrūtākos
brīžos. Nodevēji nāca no mušu baznīckungu puses.
Ar mācītāja Niedras svētību nodibinājās pirmā nodevēju ministrija Latvijā, kas nāca saviem bijušiem
maizes tēviem palīgā un, saprotams, gribēja iznīcināt pastāvošo demokrātisko Latviju. Bez šīm
sadursmēm Liepājā sadursmes notika ari pie Durbes. Toreiz Durbes komandants _ bija enerģiskais
virsnieka Ozoliņš. Kad landesvers, kopa ar _ta
saukto vācu dzelzs divīziju, gāja uz Durbi un gribēja
atbruņot Ozoliņa armiju, kas patiesība sastāvēja
tikai no vietējiem lauku puišiem, tad tomēr uzbrucēji dabūja no šīs puses krietnu mācību. Pie Durbes norisinājās cīņas, kur Ozoliņš ar šautenēm stāvēja pret lielgabaliem. No uzbrucējiem vairāki krita
un starp tiem ari landesvērists barons Rekls, Līgatnes barona tuvs radinieks. Daži baroni tika ievainoti, bet krita viens — barons Rēks.
Likās, ka vācu landesvers panācis savu, ka
Latvija tiks noslaucīta no zemes virsus. Bet latviešu tautā bija stiprs vecais revolūcijas gars, un
šis revolūcijas gars bija tas, kas izjauca landes-

būt?

bijis tik sen.

vēra nolūkus. Radās drošsirdīgi jaunekļi, kas notikumus uzņēma ne tik daudz ar aukstu pratu, ka
ar sajūsmu. Aukstais prāts teica, ka latviešu tauta ir galīgi noplicināta, ka vairs nav iespējams cīnīties, bet sajūsma runāja citu valodu.
Es gribētu jautāt toreizējiem vadoņiem — Ulmaņa un Baloža kungiem, vai viņi_ atmin_ tos reti
drošsirdīgos cilvēkus, kas toreiz gāja cīņa? Man
jāsaka — nē! Ir noticis taisni pretējais. Ja toreizējais cīnītājs ir cilvēks ar kreisākiem uzskatiem,
tad Latvijas valdība tur par kaunu tagad tādu cilvēku apbalvot. Gribu norādīt uz vienu reti drošsirdīgu
cilvēku, kas gan toreiz _bija jauns gados, bet drošs
savā garā; tas ir tagadējais Saeimas deputāts Bruno Kalniņa kungs. Viņš kā_ revolucionāru dēls bija
izaudzis revolucionāra gara un savus vecākus nelika kaunā. Toreiz šis jaunais cilvēks, 18 gadu vecumā, bija tas, kas zem vāciešu stiķiem prata drukāt un izplatīt uzsaukumus, prata izspiegot landesvēristus un prata sekot katram viņu sdļjm. Toreiz šis
Bruno Kalniņš no Latvijas armijas tika atzīts par virsnieku. Par virsnieku viņš tika ?.tzīts ari toreiz, kad
viņš Bermonta laikā cīnījās Rīga, noorganizēdams
(K. Ulmaņa
starpsauciens.)
vairākas rotas.
ļoti vāja
Jums ir laikam
Ulmaņa
kungs,
atmiņa: ne vienu rotu vien, bet vairākas rotas. Ulmaņa kungs, kad Jums vajaga atmiņu par landveristiem, tad tā ari tur Jums ir ļoti vajā, bet kad to

jūsu pilsoņi bija jau galvas pazaudējuši, šie vecie revolucionāri, kam bija vepi piedzīvojumi, uzstājas
droši un, pateicoties viņu enerģijai, Latvijas stāvoklis nostiprinājās. Ulmaņa kungs, no Jūsu vīriem
nāca* priekšlikumi un rīkojumi, ka katrs Niedras
rīkojums ir jāizpilda, un kas tos neizpildīs, to sauks
pie atbildības. Tāpat izturējās ari apriņķu priekšnieki. Man bija gods griezties pie viena apriņķa .
priekšnieka, jo Sarkanam Krustam bija .savāktas
naudas sumas un dažas lietas. Kad es prasīju šim
kungam, kur lai es ziedojumus nododu, šis kungs
atbildēja, lai nonesot Niedras valdībai. Ta kā vācu
landesvēristi kopā ar vāciešiem aplaupīja mušu valdību, tad es šim apriņķa priekšniekam pasacīju:
«Jūs varat iet pār manu līķi. bet to es turu zem sava
goda.» Tamlīdzīgi kungi bija ne viens vien no tiem,
kas tagad lepojas ar Lāčplēša ordeni. Man ir ārkārtīgi daudz faktu, un ja es ar tiem naktu un sauktu
šos kungus vārdā, tad. ja viņiem būtu daudzmaz
sirdsapziņas, viņiem šodien būtu no šiem Lāčplēša
ordeņiem jāatsakās, jo viņi tos nelietīgi valka.
Pēc visa tā man šķiet, ka neviens nevar apstrīdēt «mi katrs to zin, kas bija landesvēristi, kādi bija
viņu nolūki; to nevar apstrīdēt tapec, ka ir vēl toreizējie cīņu dalībnieki un toreizējo skatu dalībnieki.
Tagad, pēc nepilniem 10 gadiem augstajā nama rodas vairākums, kas pasaka: mēs apbalvojam savus
slepkavas, mēs apbalvojam tos. kas nodevīga kārta
ir cīnījušies pret mums; tos mes nostādām pirmā
vietā un patiesos brīvības cīnītājus noliekam otra
vietā. Vai vēl lielāks kauna traips kādai valstij var
Ko mēs redzam? Kad te nāca likuma ierosinājums, man nācās Jļoti asi izteikties par šo jautājumu,
un kad šo ierosinājumu nodeva agrarpolitikas komisijai, izrādījās ka zemnieku savienība, labais spārns
pilnīgi uzsver to, es gribētu teikt, nepareizo, nelikumīgo" lēmumu un grib šo nelikumību ari turpināt.
Par (to stāvēja nevien labais spārns, bet ari centrs.
Kad par to vajadzēja izšķirties, tad, kā man stāsta,
jaunsaimnieku priekšstāvis Eglīša kungs nav turējis
par vajadzīgu ierasties. (Sauciens no vietas: «Nestāstait niekus!») Eglīša kungs, Jums tuvāk stāvēja
šeiftes. (A. Eglīša starpsauciens. Priekšsēdētājs rKalniņš zvana.) Eglīša kungs, mums var iznākt cita
vietā runa par mutes palaišanu (A. Eglitis no vietas:
«Nepalaidiet tikai Jūs!»), bet man jāsaka, ka es turu
zem sava goda par to runāt. — Diemžēl, ari demokrātiskā centra priekšstāvis pie balsošanas ir atturējies. (J- Breikša starpsauciens.) Vismaz tāda irinformacija. Es būtu ļoti priecīgs, ja tas tā_ nebūtu;
bet mēs jau redzēsim, Breikša kungs, kā Jus balsosit, vai Jūs nepalīdzēsit tiem kungiem nodot latvju
tautas intereses.
Bet kā izskaidrot tagadējo parādību, kā to saprast? Lai to saprastu, lai to izskaidrotu, mums jāatgriežas dažus desmitus gadu atpakaļ, kad visa
(latvju tauta bija vergu stāvoklī, kad latvju tauta bija
tikai suņu bars, kio izmainīja pret pīpes galviņām un
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-pret suņiem. Toreiz latvju tautas dusmas nevērsās
tik daudz pret muižniekiem, bet gan pret to tautas
daļu, kas bija muižnieku rokas puiši. Toreiz tautas
dusmas vērsās pret vagariem jeb tā sauktiem lauku
sargiem. Ne par velti tautas dziesmiņā zīmīgi teikts:
«Tinu, tinu.vagarīti,
rīt jau tevi svilinās,
vakar veda apšu malku
(triju kungu darbinieki.»
Tauta saka, ka nepietiek, ar vienu ceturtdaļu

ass

malkas vai vienu asi malkas, lai svilinātu šos vagarīšus, bet ka malku vajaga vest triju kungu darbi? niekiem, lai sakurtu labi lielu uguni, kur šos vagarīšus svilināt. Tā būtu bijusi atmaksa par to, ko viņi
ir pelnījuši. Bet kas tad šos vagarīšus spieda uzstāties pret saviem apspiestiem tautas brāļiem ar
tādu ārkārtīgu nežēlību? Protams —- silta vietiņa.
. Daudzreiz kungs šiem vagarīšiem piešķīra dažu labu lietu, piemēram tās istabmeitas, kas baronam
vairs nederēja, kas bija nonākušas zināmā stāvoklī.
Tādā gadījumā barons piešķīra vai nu lauku māju,
vai kādu krogu, un tur tad nu, protams, mierīgā
dzīvē varēja izdzīvot visus jaukumus. Toreizējā
baznīca, toreizējais krogs bija nešķirami: tie bija nešķirami viens no otra. Toreizējais krodzinieks nebija šķirams no sava kroga, un šie abi tad nu gādāja par to', lai (tauta nekad neatmostos.
Ja nu mēs redzam, ka toreiz Latvijas tautas atkritumi aizgāja pretējā pusē un ar tādu lieta nejēdzību apspieda savus tautas brāļus, tad tikai tāpēc, ka
baroni viņiem parādīja zināmu žēlastību, zināmus

materiālus labumus. Un ari tagad, pēc ilgiem gadiem,
kur latvju tauta ir izkarojusi sev brīvību, ir nodibinājusi savu nacionālo demokrātisko valsti, šis vagaru gars nav pazudis. Šie vagaru pēcnācēji dzīvo.
Tāpat kā toreiz vecos laikos viņi izturējās nejēdzīgi
.un nežēlīgi pret savu tautu, tāpat ari tagad — tikai
smalkākā formā — šie tagadējie vagari savu personīgo lietu un veikalu dēļ nodod Latvijas tautas godu.
Ja es gribētu sacīt Vairāk, tad, saprotams, mani
sauktu pie kārtības. Šis vagaru gars nav zudis. Man,
kungi, jāsaka, ka par šo vagaru priekštečiem nāca
tautas atmaksa. Tāpat ari mūsu tiesas ir_ vagaru
garu atbalstījušas. Ari mūsu tiesām pastāvīgi ir
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ņas rīcība kopā ar muižniecību visu laiku ir bijusi
pret zemes reformu. Zemes reforma viņiem ir bijusi viens nejēdzīgs darījums — ko visu Bergs nav
rakstījis sava laikraksta slejās par zemes reformu,
bet tas viss neko nav līdzējis. Par tiem es nerunāšu. Bet es gribu runāt ar tiem., kas te uzstājas zemniecības vārdā. Man šķiet, ka jūs šeit neaizstāvat
zemnieku domas. Es jums liktu priekšā apjautāties
pie zemniekiem, pēc ieskata stipri reakcionāriem cilvēkiem, pie vīriem ar sirmām galvām, — tie nekādā
ziņā jū§ nesaprot un sūta jums savus lāstus par to
kaunu, ko jūs viņiem gribat uzkraut. Turpinait, kungi, tādā pat gaitā, tas daudz ātrāki atdarīs viņiem
acis. Par to mēs gādāsim. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!»)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Šis ljkums par zemes piešķiršanu
brīvības cīnītājiem ir, diemžēl, diezgan neglīts vaiņags visai mūsu agrārai reformai. Tas ir tādēļ, ka
viņš rāda mums, ka pašas agrārās reformas pamati
ir bijuši ne sevišķi apsvērti un ka sevišķi agrāras
reformas realizēšana bijusi visai kļūdaina.
Agrārās reformas pamatos bija likti divi lieli
principi. Pirmais — politiskais princips — apbalvošanas princips, jo pēc pirmās kategorijas priekšrocība tika dota karotājiem. Tālāk agrārās reformas likums atļāva zemi pārdot. Tādā kārtā skaidrs,
kad agrārās reformas likumā bija likts vispirms apbalvošanas princips, un tikai otrkārt viņā bija ari
saimniecisks princips. Šis saimnieciskais princips
bija tāds, ka mūsu apstākļos, mūsu zemē mazsaimniecībām ir lielākas priekšrocības ražošanas ziņā
nekā lielsaimniecībām. Tādēļ šinī likumā ari zemes
piešķiršanā tika dotas privilēģijas bezzemniekiem
un cilvēkiem, kas zemi apstrādā, zemes rūķiem, t. i.
tādiem, kuri zemi varētu izmantot vislabāk un vispilnīgāk. Tā tad pamatā bija likti divi principi, kurus darbā nebija visai,viegli saskaņot: bieži vien
karavīri nebija zemes apstrādātāji un atrādi.
Bet sevišķi lielas kļūdas agrārreformā ir radušās tās izpildīšanas laikā, un. diemžēl, jāsaka, ka agrārās reformas realizēšana tiešām bijuši tie «jaunie
mērnieku laiki», par kuriem nereti ar lielu īgnumu
runā sabiedrībā. Par lielu nožēlošanu mēs redzam,
ka ir bijuši cilvēki, kas nav ne pēc viena, ne pēc otra
principa baudījuši uz zemes iegūšanu nekādas tiesības, nav bijuši īstie zemes rūķi, bet ir ieguvuši pat

bijušas 2 acis. Viena acs — šeit pret labo spārnu,
pret valsts nodevējiem, arvien ir bijusi aizsegta un
akla. Bet otra redzīga acs — pret kreiso spārnu.
Man tomēr šķiet, ka ārpus šīs tiesas ir cita tiesa, un
tā. tiesa ir pati tauta. Man jāatgādina tautas dziesmas vārdi: «Tautas nodevējus tauta svilinās!» Taudivus un trīs zemes objektus.
tas dusmas jūs svilinās, kungi! Diendienā rāsies
vairāki un vairāk tās apzinīgās latvju tautas, kura
Aiz. šīm nesaskaņām likumā un kļūdām tanī lainav vairs vergu gara un kura saprot to apsmieklu, kā, kad mēs agrāro reformu taisījāmies izbeigt, bija
ko mūsu mantīgā tautas daļa viņai uzkrāvusi. Viņa
radies tāds stāvoklis, ka mūsu agrārā reforma nebija
nokratīs šo kaunu no sevis. Es esmu nār'iecinats,
izpildījusi tos uzdevumus, kas viņai bija likti. Kad
ka landesvēra jautājumā ari šodien augstais nams pagājušā gadā pavilkām strīpu zem šī likuma, gribēpiekritīs tam, ka landesvēristiem šīs tiesības nav
jām nosīēgt bilanci, izrādījās, ka tuvu pie 30.000
dodamas un nevar viņiem piešķirt zemi uz pirmās
brīvības cīnītāju palikuši bez zemes. Turpretim liels
kategorijas pamata, kamēr īstie brīvības cīnītāji ar
skaits ir cilvēku, kam zeme nepienācās, bet kas to
? otro kategoriju var, tā sakot, svilpot. To, kungi, jus ir dabūjuši. Lai stāvokli labotu, kā zināms, tika izšodien varat izdarīt, bet nesakalt mums, ka ar to dots šis likums par brīvības cīnītāju apbalvošanu ar
zemi. Ar šo likumu gribēja sasniegt taisnību, un aplieta būs galā. Mūsu brīvlbas_ cīnītāji, kas Latviju
izkaroja, neskatoties uz partijām un uz savu stāmierinātību atbrīvotājos. Kad šo likumu sākām izvokli, uzstāsies kā viens vīrs un protestēs pret to nevest dzīvē, tad izrādījās, ka zemes tīkotāju -— atjēdzību, ko Jūs gribat izdarīt.
brīvotāju ir apmēram 23.000, bet zemes objektu tikai
Man šķjet, ka šoreiz kreisajam spārnam, ejot 7000—8000, tā ka zemes trūkst apmēram 15.000 atbrīvotājiem. Sadalot atlikušos zemes gabalus starp
kopā ar Latvijas atbrīvotājiem,, izdosies latvju tautu
atbrīvot no tā kauna, ar kādu šeit labais spārns viņu 23.000, skaidrs, ka rodas liela plūkšanās. Gala reir-apkrāvis, sākot ar zemnieku savienību, nerunājot zultātā, kā mēs to šodien redzam no centrālās zemes
ierīcības komitejas darba, rodas nevis apmieninātījau nemaz par Berga partiju, jo tā jau no Latvijas
.
bet liela neapmierinātība un liela netaisnības saba,
pirmās
Latviju
nodevusi,
vidienas ir
nodibināšanās
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citu, apliekot ar vienreizēju nodokli tos cilvēkus, kas
ir ieguvuši vairākus objektus, kas ir ieguvuši 2—3
objektus, kas netaisni ieguvuši dzirnavas un citus
vērtīgus objektus.
Pret šāda veida jautājuma nokārtošanu mums
visvairāk ceļ iebildumus labais spārns, sevišķi zemnieku savienība, ari ģenerālis Baloža kungs, kurš
saka, ka nedrīkstot karavīriem maksāt par karošanu
kādu balvu: tā esot nedzirdēta lieta, tas neesot
No otras puses ari pašu karavīru un invalidu
pasaulē. Man še jāsaka, ka tāds iebildums
nekur
pec
starpā rodas tikai neapmierinātība, jo bieži vien
neiztur
nekādas kritikas, jo ja mes par karošanu dodaudzkārtīgas braukāšanas centrālā zemes ierīcības
dam
muižas
un jaunsaimniecības un atļaujam tanī
komiteja piešķir purvainu zemes gabaliņu, kas nedod
jaunsaimniecības pārdot, tad būtu
pašā
dienā
šis
nekāda labuma. Tāpēc mūsu dziļākā pārliecība ir
smieklīgi apgalvot, ka mēs karavīrus neapbalvojam.
tāda, ka šis likumprojekts, ko _ iesniedza kreisais
Otrs iebildums, kas ir pret šāda veida lietas nospārns un kas paredz tikai pastāvoša likuma pagarikārtošanu, ir tas, ka grūti būšot atrast līdzekļus.
nāšanu uz_vienu gadu, nedos taisnības un apmierināLīdzekļi te tiešām būtu vajadzīgi diezgan_ plaši, aptības, ko tiem cilvēkiem vajadzētu dot, nedos tammēram 25.000.000 latu, varbūt pat vel vairāk, bet tos
ko
dot.
zemes,
dēļ, ka faktiski mums nav vairs
nebūt nav tik grūtisadabut. Kā jau teicu, līdzekļus
Vairākkārt aizrādīts, ka vēl varot piešķirt zemi saka tos cilvēdalot centrus, bet to ari ir ļoti niecīgs skaits, un ja vispirmā kārtā varētu rast tāda veida,
apliktu
ar zināsaņēmuši
zemi,
kus,
necienīgi
kas
ir
pietiktu
tikai
mazam
skaiari visus tos sadalītu, tad
_
izpostītu.
tam, bet (lielākā daļa paliktu tukša. Mes visi zināmi, mu nodokli, protams, ne tādā mēra, lai tos
vaka centri ir vajadzīgi kulturelas lauksaimniecības Tālāk vēl varētu atrast līdzekļus citāda veida,
normas.
pat
ka
izcirstu
mežus
virs
to,
uz
pacelšanai
rētu
ieiet
ar secelšanai, to pašu jaunsaimniecību
Ari tas būtu daudziietderīgāk, nekā sadalot un atlekcionētu sēklu, ar sugas lopiem u. t. i. Javel tagad visu to centri mums nedod, tad nākotne mušu dodot mežus kopā ar zemi. Ir jāpiebilst, kla šādu
apbalvošanu mēs, saprotams, nevaram _ izdarīt viena
valdības un zemkopības ministrijas uzdevums ir
lauksaimgadā, bet ja mēs to lietu izvedam vairākos gados —
viņi
sekmētu
iekārtot šos centrus tā. lai
niecības pacelšanu. Tā tad ar šo centru dalīšanu trīs līdz pieci gados, tad tā ir ļoti reāla un loti iespējama. Mēs varētu brīvības cīnītajiem izsniegt ķīlu
nekas vēl' nebūssasniegts. Atliks iet vel tālāk mear kurām viņi varētu rīkoties unpakapeniski
zīmes,
žos, vai nosusināt purvus.
šīs
ķīlu
zīmes zināmā taisnīga kartība pārvērst nauPar mežu dalīšanu te jau daudzkārt runāts, un
dā. Šādu ceļu ir gājusi Igaunija jau vairākus gadus
man liekas, ka būtu pilnīgi aplami un tautsaimnieatpakaļ
un nonākusi pie daudz i-abakiem rezultātiem
ciski neattaisnojami pec tam, kad mes esam jau -U
nekā
mēs.
Tādā kārtā, ja mes -patiesi gribam apbalvot
mežu sadalījuši, iet šim ziņa vel talak. Mes
mūsu brīvības cīnītājus un nevis vazāt viņus aiz devisi zinām, cik liela nozīme ir mušu saimnieciska
guna, tad nepietiek ar šī likuma_ pagarināšanu. Ar
stāvokļa nodrošināšanā mežieim Mes zinām, cik
ito
mēs nekā nepanāksim, bet panākumi bus tikai tad,
liela nozīme ir mežiem mušu rūpniecības veicināja
sniegsim ari naudas balvu brīvības cīnītajiem.
cīnītājus
šanā. Ja mēs gribētu šos 14.000 brīvības
Tālāk man jāsaka, ka otrā daļā _šis ]ikums_ ir
apmierināt ar mežiem, t. i. dot katram 20 ha, tad,
pēc manas dziļākās pārliecības, mušu saimnieciska vairāk politiskas dabas jautājums. Ka mes zinām,
gribētāju
dzīve nonāktu sabrukumā. Ar to ļoti samazinātos zemes mums atlicies ļoti maz, bet zemes
ārtagad
ir
radusies
tāpēc,
luk,
un
dzelzļoti
un
daudz,
paliktu
ir
tukšas
mūsu eksports, mūsu ostas
ceļi bez darba. Tas būtu tāds sitiens mūsu valstij, kārtīga sacensība, lai atlikušos objektus varētu sagrābt pēc iespējas ātrāk. Cīnītāji nevar zināt, vai
ko viņa nevarētu izturēt.
pēc
tam, kad šie 7000—8000 objekti bus izdalīti, vairs
Tālāk būtu loti nelietderīgi uzsākt brīvības cīņu
' s saņemt. Tādēļ ir radusies ārkārtīga sacenko
varē
dalībnieku apbalvošanu, nosusinot purvus. _ Mes zix
sība, kas, diemžēl, ir iespaidojusi ari mušu centrālo
nām, ka /s no Latvijas kulturelam zemēm ir apzemes ierīcības komiteju, kura ir pacēlusi dažas cīplūdusi, un šo zemju nosusināšanai un ceļu labošanītāju
kategorijas uz augšu, dodama tam privilēģinai ir vajadzīgās milzīgas_ sumas. Bet tur viņas lajas.Starp citu, ar ļoti kļūmīgo centrālas zemesierīcības
bāki atmaksātos. Sēdināt brīvības cīņu dalībniekomitejas lēmumu, ir pacelti uz augšu un dota pirmā
kus nosusinātos purvos, būtu pilnīgi aplam. Saprolandesvera kareivjiem, kuri nekāda
tams, to mēs varētu izdarīt tad, ja mušu valsts būtu kategorija ari
pacelšanu
nepelni, jo, lai gan viņi, varbūt,
ziņā
šādu
ja
jau
tamušu
izkopta un mūsu lauku raža pacelta,
karavīriem, _ tomer_ ir darīcīnījušies
kopā
ar
mūsu
ir
tikušas
uz
jaunsaimniecības
būtu
gad nodibinātās
juši
mērā
piespiesti.
to zināmā
_ Tadeļ nekādā ziņa
kājām. Bet tā kā tas nav izdarīts, tad šādā ceļa tāun mes šeit proviņus
augstāk,
pielaižams
celt
nav
lāk iet mums nav iespējams. _
ierīcības komicentrālas
zemes
pret
šādu
jādod,
testēsim
apbalvojums
Brīvības cīnītājiem tomēr
kartības
novēršanu.
šīs
tejas darbību un prasīsim
ko ar agrarlikumu esam _apsolījuši. Vienīga lietde^
—
ka
vienīgais
atrisināBeidzot gribu vēli uzsvērt,
rīgā izeja no stāvokļa, pec manas pārliecības, ir
jautājumam
ar
svarīgam
bet
visai
jums šim smagam,
_
apbalvošana ar naudas balvu, un es domāju, ka
ir naudas balvas piešķiršana. Agrāra komisija es
šāda veida apbalvošanu vienīgi sasniegsim i vajadzīgo taisnības principu, i apmierinātību. Zemi tad iesniedzu pārejas formulu, ka šis likums būtu izstrādājams nekavējoties — līdz 15. maijam. Diemžēl
varēs saņemt tie cilvēki, kas taisni to veļas, un mes
lielāka
daatbrīvotāju
pati
likuma apspriešana ir ievilkusies līdz šai dielabi zinām, ka no tiem 23.000
neveļas.
Viņi
tiks
nai,
tā
ka šo samērā lielo un sarežģīto_ likumu mes
kas
zemi
nemaz
ļa ir pilsētnieku,
nevarēsim vairs šinīs dienas veikt. Tadel es lieku
apmierināti ar naudas balvu, _un ta nauda neaizies
priekšā pārlabojumu pie šīs pārejas formulas, lai
projām — tā paliks mušu zemeun sekmes citu saimbalvu
ar
naudas
šo likumu par naudas balvu izstrādātu hdz nākošas
nocības nozaru attīstību. Talak
apmierinātību
vel
sesijas sākumam. 1-ai rudenī, nākošās sesijas sakuma,
sasniegt
taisnību un
mēs varam
starp
savākt,
varētu
mēs šo jautājumu galīgi nokārtotu.
ka
līdzekļus
naudas
balvai
tā,

jūta tanīs cilvēkos, kam zeme nienākas. Iznāk tagad
tā, ka daudzi zemes rūķi, kas nomā zemes gabaliņus, kas atlikuši no zemes fonda, tiek _ padzīti no
šiem zemes gabaliem vai dārgi samaksa par to atbrīvotājiem. Tāpat bieži vien apbūves gabali, uz
kuriem iedzīvotāji jau uzcēluši ēkas, tiek piešķirti
atbrīvotājiem. Tā tad taisnības uņlietderības vieta
rodas Mela neapmierinātība, realizējot šo likumu.
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pirmās dienas pēc Jelgavas ieņemšanas Jelgava norisinājās asiņaina izrēķināšanas ar visiemtiem, kurus vienādi vai otrādi uzradīja landesvēram tuvi
stāvoši ļaudis. Tika apšauti atkal vairāki desmiti
cilvēku bez tiesas un bez jebkādas izmeklēšanas,
starp citu ari vairāki Jelgavas inteliģenti, piemēram kāda sieviete — ārste Vecrumba, kuraJelgava
plaši pazīstama. Šīs nogalināšanas nevarēja ierobežot pat Jelgavas latviešu komandants, ko bija
iecēlis Latvijas armijas brigādes komandiers ģenerālis Balodis. Šis Jelgavas komandants oficiālos
ziņojumos norādīja uz tiem asiņainiem varas_ darbiem, kādus Jelgavā pastrādāja vācu landesvers.
16. aprīļa apvērsumu
Tad nāca 16. aprīlis.
izdarīja galvenā kārtā landesvēra trieciena bataljons Hansa fon Manteifela vadība. Tas bija tas pats
trieciena bataljons, kas tika noņemts no frontes at^
sūtīts uz Liepāju un Liepāja 16. aprilī kopaar dažam
ģenerāļa fon der Golca valsts vāciešu daļām izdarī-

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītajiem ir radījuši ļoti plašu atbalsi mūsu zemē, ir saviļņojuši sabiedrība kaislības. Tāpēc sociāldemokrātiska frakcija uzskata
par nepieciešamu Šinī jautājumā noteikti precizēt
savas partijas stāvokli.
Sociāldemokrātijai landesvēra_ jautājums, kas
sakarā ar šo likumu ir izcēlies visa asuma, nav jautājums no kāda nacionāla vai cita viedokļa, bet ir
vienīgi politiskas un sociālas dabas jautājums. Mums
ir svarīga tā loma, kādu landesvers, Baltijas zemessargu spēki politiskā un sociāla ziņa spēlēja mušu
brīvības cīņu laikmetā. Šo politiku Latvijas strādniecība vienmēr ir raksturojusi ka politisku reakciju un mūsu muižniecības politisko un saimniecisko
centienu aizstāvēšanu. Landesveru mušu strādnieja šo apvērsumu.
cība vienmēr ir uzskatījusi par reakcionāru muižkādu
landesloma.
vēsturiskā
niecības spēku, un tā
Pēc Jelgavas ieņemšanas, pēc Liepājas _ 16. apvers spēlēja 1919. gada cīņās, pilna mēra attaisno rila puča nāca nākamā landesvēra aktīvāka uzstāšo strādniecības novērtējumu. Kad landesvers raieņemšana. Kad
šanās vieta; tā bija Rīgas
norisinājās daudz
dās, 1918. gada novembra un decembra mēnešos,
Rīga
krita,
maijā
gada
22.
1919.
tad 'viņa vadība izgāja galvenā kārta no vācu muižnekā bija piedzīvots iepriekšēšausmīgākas
ainas,
niecības aprindām. Vācu okupācijas vara deva lanjos gadījumos Lejaskurzeme, Kuldīga, Ventspilī un
desvēram jau pašā sākuma visplašāko materiālo Jelgavā. Pēc ienākšanas Rīga, jau pirmās dienas,
un ari bruņošanās pabalstu. Tas notika tanī paša bez pārspīlējuma sakot, tika apšauti simtiem_ cilvēUlmaņa
laikā — ko ari pirmais ministru prezidents
ku, pat uz ielām bez kādas tiesasun izmeklēšanas,
arnacionālas
kungs varēs apstiprināt, — kad mušu
uz vienkārša uzrādījuma, pat lāga neprasot, kas ir
mijas daļas no tās ; pašas varas nesaņēma nekādu
uzrādītājs. Tie, kas tanī laika dzīvoja Rīga, tie mupabalstu.
šu sabiedriskie darbinieki un vispār Rīgas iedzīvouz
atkāpās
landesvers
bija
kritusi
un_
Kad Rīga
tāji, kas to laikmetu atceras. ir liecinieki tiem šauielas.
Lej ask-ur zemi, landesvers saka paradīt savu
smu darbiem, kas norisinājās toreiz Rīgas
Lejaskurzemes
pret
ka
mapirmo politisko nostāšanos
Šos šausmu darbus liela mēra atviegloja tas,
janvāra,
pie
gada
ķas
1919.
iedzīvotajiem.
virspavēlnieks,
landesvēra
strādnieciskiem
jors Fietchers,
virspavēlniecīrokas
savas
turēja
februāra un marta mēnešos Lejaskurzemes stradieņemšanas
Rīgas
nieciskie iedzīvotāji atradās zem noteikta landesvēbu ari par latviešu brigādi, bija, devis ģenerāļa Bacīnoit
ka
maskas,
ra terora. Lauku pagastos zem
loža brigādei tādu virzienu, lai ta neienāktu Rigareiizrēķināšanas
politiska
-notika
pret
komunismu,
ties
zē ar viņa dalām, bet veselas pusotras dienas velak.
pat
vel
un
darbiniekiem
lauku
kreisākiem
ar visiem
Ar šo savu soli, ko — es esmu pārliecināts — varinda
virspavēlnieks
tālāk — ar lauku strādnieku vispār. Vesela
rēs apstiprināt mūsu armijas bijušais
februāiezīme
šo
vadība
landesvēra
nošaušanu
_
vajāšanu, vesela rinda
um tagadējais Saeimas deputāts,
landespaša
laika
jicibas
pilnīgu
laikmetu.
Tanī
mēnešu
dienas
marta
pirmās
dabūja savās rokās
ra un
vēra «oberštabs» bija tas, kas kopa ar toreizējo vābrīvību, un latviešu karaspēks ne mazāka mērā nepazīstavarēja aizkavēt to asiņaino izrēķināšanos, kāda nocu okupācijas varu. kuras priekšgala bija
Latvijas
ka
panāca,
Golcs,
fon
der
mais ģenerālis
tika Rīgas ielās, galvenā kārta ar Rīgas strādniemobilišķēršļi
izdarīt
visādi
tika
likti
ceļā
valdībai
kiem Pārdaugavā, deputātu kungi, bija vesela kozāciju. Šī mobilizācija biia_ iespējama tikai atsevimunistu un arodu biedrību biedru kapsēta! Šeitkāda
paradīja
dilandesvers
laika
šķos pagastos. Tā tanī
tukšā sētā gulēja apmēram 100 nogalināto cilvēku,
terorilomu:
reakcionāro
politiski
savu
vējādā veidā
kam uz mueuras bija uzdurtas komunistu vai vieotras
Sadas
zēja Lejaskurzemes lauku strādniecību un mo
nas vai otrās arodbiedrības biedru kartiņas.
repubkad
Rīga
demokrātiskas
pirmās
dienas
puses visādi kavēja Latvijas
šausmu ainas bija redzamas
Lī"
lai
Laieradās!
mobilizāciju,
traucējot
šeit
dzelzs
divīziju
likas nostiprināšanos,
landesvers kopā ar
brulielāku
Barona
iela
nevarētu
rast
sev
tagadēja
Krišjaņa
pagaidu
valdība
notika
šausmas
tvijas
dzīgas
ņotu spēku.
Nr. 12, kur uzturējās žandarmērija, kas bija padota
landesvēra štābam. Krišjaņa _ Barona iela Nr. 12 uz
Kad 1919. gada marta mēnesī iesakās uzbrucilvēkus
pārkas
pie
Saldus,
landesvēra štāba pavēli nošāva daudzus
kums Kurzemē, kad sākās cīņas
ļaunāTrešais,
pats
landesvers
izmeklēšanas.
laikmeta
cīņu
tad
šo
bez
iepriekšējas
gāja arvien tālāk,
savesti
bija
Šais
kais punkts biia centrālcietums. Tur
pastrādāja veselu rindu asiņainu varas darbu.
pārvairāki tūkstoši aizturēto cilvēku, kameras bija
cīņās vispirms tika ieņemtas V e n t s p i 1 s un K u 1notika
tā1919.
pirmā
nedēļa
ieņemšanas.
Kuldīgas
Centrālcietumā
pildītas.
d ī g a. Pie, Ventspils un
iestājoties, veda
ziņa
vakaram
jāapzīmē
kas
katra
ikdienas,
ka
cīņas,
ainas,
norisinājās
das
g. martā
šaut ap 50 cilvēku. Bija dots rīkojums smilšu kalnos
par pilnīgi necilvēcīgām. _ Ieņemot šīs divas pilsētas,
vietējo
veselu
rindu
apšaut cilvēkus bee kādas izmeklēšanas, bez kādas
- landesvēra karavīri nošāva
nebinevainīgi!
gluži
tiesāšanas — pat lauku kara tiesas spriedums
strādnieku iedzīvotāju,/ kuribija
sabiedrība
ja vajadzīgs! Lieta aizgāja tik tālu, ka
Bija daudzi gadījumi, kur izrēķināšanas notika vienpacēlās protesta balsis. Protesta balsis pacēla lakārši aiz naida. Vairāki desmiti tika apšauti bez
tviešu brigādes komandiers. Nebija citas izejas, ka
tiesas un bez izmeklēšanas.
.
plašākos
apmēros
griezties oie sabiedroto misijas, tiklab amerikāņu, ka
Tas pats atkārtojās jau daudz
)
elgavu.
Jau
Un kad no šīm misijām dažas personas iēraangļu.
ne
1919. gada 18. martā, ieņemot J
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dās centrālcietumā un pārliecinājās uz vietas, ka
fakti, kas viņām ziņoti, ir pareizi, ka slepkavošana
ir notikusi jau vairākas dienas no vietas, tad sabiedroto misijas prasīja, lai slepkavības tiktu izbeigtas. Pēc tam tās ari tika samazinātas, bet neizbeidzās pilnā mērā. Sāka darboties lauku kara
un kara tiesas, kas taisīja īsu formālu procedūru, lai
it kā uz likuma pamata šaušanas turpinātu. Man tanī
laikā nācās būt žandarmērijā un lūgt par kādu nevainīgi aizturētu cilvēku; un es šodien varu"apstiprināt, ka tas virsnieks no landesvēra oberštaba, kas
veda sarunas, teica, ka viņš pats atzīstot, ka pirmās
dienās bez tiesas un izmeklēšanas ir apšauti vairāki
simti nevainīgu cilvēku. Manā priekšā ir kāda grāmata, kuru tikai pagājušā gadā ir izdevis armijas
komandiera štābs, un šeit ir sacīts, ka pēc Rīgas
ieņemšanas vācu karaspēks ir pastrādājis veselu
rindu asiņainu izrēķināšanās gadījumu. (Sauciens
no vietas: «Kā saucas tā grāmata?») Tā grāmata
saucas: «Latvijas atbrīvošanas karš». Tā tad tas
ir oficiāls izdevums, kas izdots vienīgi uz pārbaudītu datu un materiālu pamata. Ari šī grāmata konstatē, ka «otrā dienā pēc Rīgas ieņemšanas landesvēra nodaļas ielenca veselu kvartālu, izdarīja plašas kratīšanas un arestus. Sākās aresti un nošaušanas bez tiesas pat uz ielām. Daudzi cieta nevainīgi. To ievēroja ari sabiedroto misija, kas iesniedza Fletcheram pieprasījumu». — To stāsta armijas komandiera štāba oficiāls izdevums, kas sastādīts uz pārbaudītu materiālu pamata.

landesvēra loma neizbeidzās ar Rīieņemšanu.
Mēs,
deputātu
kungi, labi
atceramies, ka Rīgas ieņemšanai sekoja vēlāk
Cēsu kaujas, kas faktiski izšķīra Latvijas
republikas likteni, kas izbeidzās ar mūsu armijas pārliecinošu uzvaru un ar Strazdumuižas pamieru. Ir nenoliedzami, ka Cēsu kaujās tiem
karavīriem, kas cīnījās pret uzurpatoriem pret Latvijas valsts ienaidniekiem, stāvēja pretim landesvers un nedaudzas Baltijas vācu daļas. Nolūki, kādi bija landesvēram, ir
pārāk
taču
skaidri. Šodien taču nevar apgalvot, ka landesvēra «oberštabs» nezināja, ko viņš dara.
Landesvēra «oberštabs» ļoti
labi zināja
ko
viņš dara, un politiskā atbildība par šīm Cēsu
kaujām un uzbrukumu, kas tika vērsts pret mūsu armiju, valsti un demokrātisko iekārtu, krīt uz viņu.
Tā nolūki izgāja uz nedemokrātiskas valsts iekārtas
radīšanu ne tikai Latvijā, bet Baltijas valstīs vispārīgi, tā nolūki izgāja uz muižniecības politiskās un
saimnieciskās varas atjaunošanu. Tā tad šinīs kaujās, kur Latvijas republikas likteņi galīgi izlēmās,
landesvers ar ieročiem rokā stāvēja pretim Latvijas
republikai un Latvijas armijai.
gas

Bet

Pēc Cēsu kaujām un Strazdumuižas pamiera uz

sabiedroto spiediena tika panākts, ka landeslvēra
daļas atstāja Rīgu un tām ierādīja uzturēšanās vietu
Tukumā. Vēlāk tās pārformēja par
13. Tukuma
kājnieku pulku, ieskaitīja Latvijas armijā, un no sākuma par landesvēra komandieri sabiedroto armija
iecēla pulkvedi Aleksandru un vēl vēlāk par landesvēra komandieri iecēla latviešu pulkvedi (Kalēju.
Tad landesvers tika pārsviests uz austrumiem un
to novietoja Līvānos. Kad sākās Bermonta cīņas,
šo cīņu laikā mūsu armijas virspavēlnieka štāba
operativās daļas rīcībā bija dati par landesvēra
radiotelegrafiskiem sakariem ar Bermonta štābu
Jelgavā. Toreizējais armijas komandiers, kas tagad ir ari Saeimas deputāts, šos datus ļoti labi atminēsies. Paši karavīri 1919. gada cīņās pie .Daugavas pret Bermontu skatījās uz landesvēru kā uz ,
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tādu, kam nevar uzticēties, kā uz tādu spēku, kas
nogaida Daugavas cīņu iznākumu. Ja šīs Daugavas
cīņas būtu devušas nelabvēlīgu iznākumu mūsu
armijai, tad neapšaubāma landesvēra izturēšanās
tūliņ būtu kļuvusi nelabvēlīga mūsu armijai, un tad
būtu notikusi apvienošanās ar tiem vācu un-krievu ?
spēkiem, kas Bermonta vadībā uzbruka Rīgai. Tie
sakari un šifrētās telegramas, kādas mūsu virspavēlnieka štāba operatīvā daļa savā laikā ir uzķērusi,
ir noteikta liecība par to, ka patiešām šīs aizdomas,
šis spriedums, kāds mūsu armijai bija par landesvēru, ir bijis pareizs.

Tie ir vēsturiskie dati.

Šos vēsturiskos datus

taču nevar noliegt, kā ari mēs neskatītos un negribētu skatīties uz landesvēru, kaut ari pēc 10 gadiem.
Šie vēsturiskie dati attaisno pilnā mērā to mūsu
sociāldemokrātijas spriedumu, kāds mums ir par
landesvēru, ka tas pēc sava politiskā rakstura ir
spēlējis Latvijā muižnieciskās 'reakcijas bruņota
spēka lomu. Protams, tādam spēkam no tagadējās
Latvijas demokrātiskās republikas, nedz ari no Latvijas tautas plašām masām un taisni no tās strādnieku šķiras, kuru reprezentē augstajā namā mūsu
sociāldemokrātiskā partija, nevar būt nekādas pretimnākšanas un nekādas atzīšanas pie šī likuma par
zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem.
Latvijas brīvības cīnītājos taču nekādā gadījumā
neietilpst ļaudis, kas 1919. gadā atkārtotos gadījumos ar ieročiem rokās cīnījās pret mūsu armiju,
cīnījās pret tiem, kas bija patiesie brīvības cīnītāji.
Ja var runāt par to, ka landesvēra ir atradušies
ļaudis, kuri nav noteikuši landesvēra «oberštaba»
politiku, ka landesvēra ir bijusi viena daļa ļaužu,
kuri klusībā nav piekrituši landesvēra «oberštaba»
politikai, tad par to ir grūti spriest. Bet ja pat pielaiž, ka starp landesvēra kareivjiem ir bijuši šādi
nenoteikti un landesvēra politikai, varbūt ne piekrītoši kareivji, tad Latvijas valsts vispārīgi jau
pret landesvēru ir izturējusies ļoti saudzīgi, nelūkojoties uz (to, ka viņš atkārtoti ar ieročiem rokās
ir cīnījies pret Latvijas republiku. Latvijas demokrātija ir amnestējusi landesvēra kareivjus, un nekādas represijas pret viņiem nav notikušas. Un
man liekas, tas ir viss, ko šinī jautājumā var prasīt.
Tā ir loti tālu ejoša pretimnākšana, kādu Latvijas
republika pēc savas nostiprināšanās šim Latvijas
naidīgam spēkam ir izrādījusi. Viss jau var būt,
ka viena daļa no vācu tautības iedzīvotājiem, kas
ietilpa landesvēra sastāvā, ir nonākusi, pateicoties
landesvēra «oberštaba» dziļi kaitīgai po'itikai, visai'
kļūmīgā stāvoklī, ka šie nemantīgie vācu karavīri
ir bijuši, pateicoties landesvēra «oberštabam», iedzīti bruņotā cīņā pret Latvijas valsti, pret ko viņi
negribēja cīnīties, bija iedzīti cīņā pret to demokrātiju,
ko viņi gribēja atzīt. Viss jau var būt, ka tādi ir
viņu starpā. Bet mums jārēķinās ar faktiem, ka
landesvers ir bijis bruņots spēks, kas mūsu zeme
pēdējo gadu vēsturē ir spēlējis dziļi reakcionāru
lomu. Kāda šeit ir bijusi citāda noskaņa atsevišķiem
landesvēra karavīriem, tas individuāli nav šķirojams, un mums šinī ziņā nevar būt nekādas šķirošanas, nekādas norobežošanas. Ir viena lieta* _ka
attiecībā pret landesvēru mūsu republika nav vērsusies ne ar kādām represijām, bet otra lieta ir, ja
grib, lai šos landesvēra karavīrus, kas cīnījās pret
mūsu demokrātisko republiku, apbalvotu. Par apbalvošanu nevar būt runa attiecībā pret ļaudīm, kas
ar ieročiem rokās karojuši pret mūsu demokrātisko
iekārtu viņas pirmajos grūtākos gados.
Sakarā ar šo jautājumu, sevišķi vāculpilsoniska
presē,ir pacēlies noteiktspārmetums socialdemokratijai par viņas nostāšanospret landesvēra tiesībām uz
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pirmo kategoriju zemes piešķiršana.Augsta namalbceklis Šīmaņa kungs «Rigasche Rundschau'a» kāda
rakstā
ir atļāvis pārmest sociāldemokrātiem
internacionālisma trūkumu. Mums, deputātu kungi,
jāsaka, ka sociāldemokrāti šim jautājumam nepavisam nepieiet no nacionālā viedokļa. Sociāldemokrātijai nespēlē_ nekādu lomu jautājums, kāds Ir
bijis šī (landesvēra nacionālais sastāvs 1919. gada,
tāpat kā 1919. gadā tauta necīnījās pret vietējiem
vācu iedzīvotājiem, bet cīnījās pret vietējo vācu
reakcionāro muižniecību, kas kopā ar ta laika reakcionāro latvietību mēģināja sagraut tikko topošo
Latvijas demokrātisko republiku. Tāds ir mušu
viedoklis, un šim viedoklim nav absolūti neka kopēja ar šovinismu, šim viedoklim nav nekapret
vietējiem vācu iedzīvotājiem, bet tas gan vēršas
pret vienu viņas reakcionāro dalu. Ka tas ta,
to jūs varat redzēt no tā fakta, kad landesvēra blakus vāciem, vācu muižniecībai bija _an viena daļa
latviešu. Jūs_ pat vel tagad varat
reakciaonaro
redzēt, ka piemēram landesvēra Kapo* pie Tukuma
paglabāti ari atsevišķi latvieši no landesvēra vidus.
Mēs loti labi atceramies, ka 1919. gada landesvēra
«oberštabs» kopā ar fon der Golcu rīkoja organizētu sacelšanos pret jauno Latvijas republiku, kopa

ar veselu rindu reakcionāro latviešu. Sociāldemokrātija nostājās šinī gadījuma vienādi tiklab pret
visiem reakcionāriem vācu muižniekiem un visiem
citiem reakcionāriem vāciešiem, kas noteica šo
landesvēra vadošās politikas liniju, ka ari pret visiem reakcionāriem latviešiem, kas ar Andrievu
Niedru un toreizējo kara ministri Vankinu, kas formeli bija šī karaspēka augstākais pavēlnieks, priekšgalā gribēja graut demokrātisko valsti, kad 1919.
gadā cīņās dzima un, stiprinājās mušu republika.

Mēs esam izturējušies šinī ziņā ar vislielāko
saudzību. Mēs visi atceramies, ka 1919. gada latviešu armijas daļu rindas cīnījās atsevišķi vietējie vācu iedzīvotāji. Mēs tāpat atceramies gadījumu,
kur vesela grupa no vācu karaspēka puses ar bijušo
pulkvedi-leitnantu Goldfeldu priekšgalā pārnāca mušu
armijā. Latvijas republika izradīja vislielako_ pretimnākšanu šiem vāciešiem. Ta tad nevar but ne
runas par to, ka mums būtu šādi vai tādi nacionāli,
pretvāoiski momenti, kas mus vadītu. Ari tagad
nav šo nacionālo momentu. Ari tagadsocialdemokratiskā partija, kas pūlas savas rindas organizēt
tiklab latviešu strādniecību, ka ari stradnieku_ elementus no citām vietējam tautībām, to starpa ari
no vācu tautības, kas. bez šaubām, nepatīk vietējiem vācu pilsoniskiem politiķiem, — ta loti noteikti
un atklāti saka savu noraidošo vardu landesvēra
lietā ari šiem cittautu strādniekiem. Ja mes nostājamies pret landesvēra apbalvošanu ar I šķiras kategoriju zemes piešķiršana, tadne tapec, ka

vēršamies pret vācu nemantīgiem vietējiem iedzīvotājiem, kuru intereses, tiklab politiskas, ka saimnieciskās, ir kopīgas ar latviešu strādniecības interesēm, — bet mēs vēršamies pret to reakcionāro
politiku, vietējās vācu muižniecības politiku, ko
1919. gadā, uz mūsu zemes un uz mušu karavīru
asinīm atbalstīja landesvers. Aiz šī motivasocialdemokrati tik noteikti nostājas pret landesvēra tiesībām uz zemi.
Ja šeit ir bijusi runa no vietējo vācu pilsonisko
politiķu puses par internacionālisma trūkumu sociāldemokrātu partijā, tad man jāatgādina vietējiem vācu politiķiem, ka taisni tai paša 1919. gada pret
landesvēru un baltikumiešiem, kas gāja kopīgi, vēršas ari valsts vācu strādnieki, un vācu spcia-demokrāti. Tā tad šinī gadījumā, ja jau atceras faktus,
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tad,vajaga atcerēties ari to, ka pat lielāka daļa valsts
vāciešu strādnieku bija ļoti naidīga pret landesvēra
varas darbību, kādu izradīja šeit uz vietas landesvers kopā ar dzelzs diviziju. Tapec šinī gadījuma,
vēršoties pret 1919. gada politiskas reakcijas bruņoto spēku, Latvijas sociāldemokrātija nenovēršas
no tā proletāriskā internacionālisma viedokļa, uz kura
mēs esam stāvējuši, stāvam un stāvēsim ari turpmāk
kopā ar vācu strādniecību.
Sociāldemokrātiskā frakcija tāpēc no savas puses šinī jautājumā pie likuma par zemes piešķiršanu

Latvijas brīvības cīnītājiem, deklarē sekojošo: ne- ?
var būt runa par kādām speciālām tiesībām ļaudim, kuri nekādā gadījumā brīvības cīņu dalībniekiem nav pielīdzināmi. Tie ļaudis — neatkarīgi no
tā, kāda ir bijusi viņu atsevišķā pārliecība — ir tie,
kas cīnījās landesvēristu rindas pret Latvijas republiku. Tāpēc pamatots ir tas iesniegums, kas pie
šīm debatēm nāk no sociāldemokrātu frakcijas, lai
landesvēristiem netiktu dotas tiesības uz pirmo kategoriju, jo pretējā gadījuma šīs tiesības augsta
namā tiks sankcionētas. Tos, kas bija patiesie brīvības cīnītāji, savās tiesības nevar pielīdzināt ļaudīm, kas tanī pašā 1919. gadaversas ar ieročiem
rokā pret šiem brīvības cīnītajiem. Tas ir īsuma
šī jautājumakodols. Tapec dabīgi nevar but citas
izejas, kā tikai noraidoša atbilde tam pretenzijām,
ko landesvēristi pacel.
Vārds dePriekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
putātam Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Sakara ar to. kā mums
Latvijā nav palaimējies radīt pilnība tādu agrāro
reformu, lai būtu apmierināti visi mušu brīvības
cīnītāji, ari tagad vēl. Latvijas valsts vienpadsmitā
pastāvēšanas gadā rodas daudz precedentu no dažādām politiskām grupām, kas agrāras reformas izvešanas turpinājumu un pabeigšanu padara loti nenoteiktu un dod iespēju nodarboties ar demagoģiju,
zināmā mērā rīdot vienu iedzīvotāju daļu pret otru.
Starp citu ari pret jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakciju te tiek vērsti nepamatoti uzbrukumi, tapec
lai atļauts man pie šī jautājuma uzkavēties mazliet
tuvāk, lai noskaidrotu ari jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas viedokli šinī jautājuma.
Ja salīdzinām mūsu agrārās reformas izvešanas
kārtību ar to, kādu lietojuši mušukaimiņi Igaunija, tad
jānāk pie slēdziena, ka tie pilsoņi, kuri atradās pie
mūsu agrārās reformas pamatu likšanas, nebija bijuši
tik tālredzīgi un nebija, visā visuma paredzējuši daždažādās varbūtības, ko tagad rada šāda mušu agrā-

parās reformas iztulkošana. Kāmer Igaunija nav
par
trūkumu,
neappar
zemes
jautājums
zīstams
mierinātiem brīvības cīnītajiem, mums ar katru dienu vairojas šādu neapmierināto skaits, un bieži vien
liekas, ka mēs paši nezinām, ka no šī jautājuma
tiksim ārā. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!» — «Pareizs vārds!») Jo vairāk to nezin galējais kreisais
spārns, kurš vietā un nevietā cenšas demagoģiska
veidā uzbrukt katrai grupai, kas nedzied līdz viņu
stabulītei. (Sauciens pa kreisi: «Jus jau pūšat par
daudz!») Mēs nebūt neesam tādi šovinisti, ķadi šeit
izrādās mūsu draugi pa kreisi. (M. Rozentāla starpsauciens: «Kas mēs jums par draugiem!») Mūsu
mušu kongresa ir ļotļ skaidri atzīkonferencēs un
~
mēts tas ce\š , ko mēs ejam un ko iesim. Man liekas,
ka jums, kuriem jaunsaimnieku intereses nepavisam
nestāv tuvu pie sirds, jums, kas bieži aizstāvat visu
citu, tikai ne jaunsaimniekus, — šis laude-svera
jautājums noder tikai par sirds uztaisīšanu. Bet
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jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija, kas ir agrārās reformas produkts (sauciens pa kreisi: «Oho!»),
kas ir radusies tieši pateicoties agrārai reformai, —
mēs, bez šaubām, vairāk interesējamies par brīvības cīnītāju ieguvumu paturēšanu nekā jūs. Starpsaucieni pa kreisi.) Ja jūs ar savu vairākumu gribat
mani pārkliegt (sauciens pa kreisi: «Jūs jau esat tas
vairākums!»), tad jūs to varat darīt, bet patiesībai
jūs muti neaizbāzīsit.
(Sauciens pa kreisi: «Vot
patiesība!»)
Tagad es atļaušos pateikt patiesību. Ja jūs
nebūtu pieņēmuši tādu agrārās* reformas likumu,
kas atļauj spekulēt ar zemi, tad mums nebūtu neap-
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pa kreisi: «Cik tā maksā?») Šī grāmata ir tikpat raksturīga no bijušo baronu viedokļa, kā tur tie
kungi ar atņirgtiem zobiem no kreisās puses, kas
aizstāv tos, kas cīnījušies pret Latviju no Zilupes
puses. (Starpsaucieni.) Bastjāņa kungs, tas, ko jūs
tagad gribat uztiept, jums neizdosies. (Starpsaucieni pa .kreisi.) Šinī grāmatā attēlota landesvēra
darbība. (Troksnis pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis (zvana): Lūdzu
nomierināties!
G. Mīlbergs (turpina):

Landesvēra rīcība še

attēlota vēl sīkāki nekā to darīja Bruno Kalniņš.
Grāmatu izdevis Baltijas landesvers, un tā atromierinātu karavīru un tad mums nebūtu tāds stā- dama Loflera grāmatu veikalā, Rīgā. Šinī grāmatā
voklis, ka mums ir 12 un vairāk biedrības, kuras soli pakaļ solim attēlots viss tas Pats, ko attēloja
Bruno Kaimiņš, tikai citādā gaismā. (Starpsaucieni
sastāda bijušie karavīri. Tas norāda, ka jūs, kā
vislielākā Saeimas frakcija, neesat parūpējušies, lai pa kreisi.) Šī citādā gaisma Ir tā, kas liek mums,
šie karavīri būtu pienācīgi apmierināti. Jūsu pašu latviešiem, rēķināties un skatīties uz mūsu bijušo
baronu aizstāvjiem un sirdsdraugiem ar skaidru
cilvēki centrālā zemes ierīcības komitejā ne vienmēr un ne visur ir rīkojušies tā, kā būtu jārīkojas. skatu. (Starpsaucieni un troksnis pa kreisi.) Es
Nupat laikraksti vēsta. , ka Talsu apriņķī jūsu pašu vēl reiz pastrīpoju, ka tie kliedzieni un ņudzeklis no
jūsu sēdekļiem ir pilnīgi nevietā. Tas, ko jūs te gripartijas cilvēki ir ieguvuši divus un vairākus objekbat uztiept man un mūsu frakcijai, ir veltīgs mēģitus. Tāpēc tad karavīri, brīvības cīnītāji, nav danājums. Jūs esat nonākuši, kā saka uz slidena lebūjuši zemi, ja zemi saņem lādi, kam uz to nav tie^
dus (smiekli un troksnis, pa kreisi) un nevarat citu
sības. (Sauciens pa kreisi: «Sauciet vārdā!») Paneko izdarīt, kā tikai kliegt. Jūsu kliegšanā piedalasaities beidzamo «Kurzemes Balss» numuru. (Saulās ari profesors Balodis. (Troksnis pa kreisi.) Bet
ciens pa kreisi: «Bet pasakait taču, kas tas ir par
cilvēku, sauciet viņu vārdā!») Lūdzu palasaiit to ja profesors Balodis (troksnis; priekšsēdētājs zvana)
būtu izlasījis Šo grāmatu, tad viņš gan laikam neavīzi! Man šī avīze jums priekšā nav jālasa. (Saukliegtu. (Starpsaucieni.)
par
«Paskat,
viņš
neatrod
vajaciens pa kreisi:
dzīgu to darīt!») Ja jūs esat aizskustināti, kā lapLandesvers ir cīnījies ne tikai pret lieliniekiem,
seņu pūlis, tad tas man dara tikai prieku. (A. Vecbet ari pret latviešiem. (Jautrība un aplausi pa kreisi.)
kalns ,n o vietas: «Mīlberg, netaisi nu ziepes!»)
— Paldies, paldies! -— (Jautrība; saucieni pa kreisi:
«Bis!») 28, lapaspusē tikai garāmejot pieminēts,
Man liels prieks, tāpēc, ka jūs atzīstaties savās ka Baltijas landesvers pēc Rīgas ieņemšanas, mēkļūdās. Tas bija ļoti labi. ka iepriekšējais runātājs,
ģinājis virzīties uz. ziemeļiem, bet viņam esot stāBruno Kalniņš, attēloja landesvēra gaitas. Ari es
jušās
ceļā latviešu un igauņu karaspēka daļas. Vaigribu pie šīm gaitām mazliet pakavēties. Ja landesrāk
še
nekas nav minēts. Jūs gribat saprast Baltivēra karavīri tagad nāk ar zemes pieprasījumiem
jas landesvēra nozīmi, un tad zinait — viņi vairāk
un uzstāda savas prasības, tad tāpēc, ka tādas pašas
kaunas no saviem darbiem, nekā jūs. (Troksnis.)
prasības uzstāda bieži vien daudzi tādi, kuri cīnīPriekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvana): Lūjušies pret Latviju citās armijās, — tie, kas zem
dzu
mieru!
mēģinājuši
Latvijai
rakt
sarkanā karoga ir nākuši un
kapu. Es tālu nepiederu pie tiem, kas aizstāv, vai
G. Mīlbergs (turpina): Grāmatas beigās mēs
grib aizstāvēt landesvēru. Tā ir apzināta nepatieredzam, ka kaujas pie Cēsīm nav atzīmētas. (Apsība, ko jūs savos laikrakstos, savās proklamācijās lausi pa kreisi.) Es ļoti priecājos. Jūs aplaudējat
un ar to paši apstiprināt to, ko es jums gribēju teikt.
un lapiņās paužat par jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakciju. Es vēlreiz to pastrīpoju, jo jaunLandesvers, bez šaubām, nav bijis Latvijai labvēlīga
saimnieku un sīkgruntnieku frakcija nekad nav nokaraspēka daļa. Ja viņš cīnījies pret lieliniekiem
stājusies par zemes piešķiršanu tiem, kas cīnījušies kopā ar latviešu karaspēka daļām, tad tapec. ka
pret Latviju un pret mūsu ziemeļarmiju. Tāpat ari
viņš izvēlējies mazāko ļaunumu. Es jaunsaimnieku
mūsu frakcija vienmēr un vairākkārtīgi ir pastrīpoun sīkgruntnieku frakcijas vārdā pastrīpoju, ka lanjusi laikrakstos: mēs atzīstam, ka ar pastāvošām
desvers savā sākumā nav bijis Latvijas karaspēka
daļa; ari vēlāk viņš tikai spaidu kārtā ir pievienotrim kategorijām — ar pirmo kategoriju, kurā ierindoti Lāčplēša ordeņa kavalieri, ar otro kategoriju, jies Latvijas armijai, jo cits viņam nekas neatlika.
kurā ierindoti visi tie, kuri vismaz 6 mēnešus at(Troksinis.) Tāpēc nevajaga mēģināt sacelt puteradušies armijā un piedalījušies kaujās, un ar trešo kļus par tādu lietu, kas. ir pavisam skaidra, ko nekategoriju, kurā ietilpst visi pārējie, kas sastāvējuši viens no mums negrib jums uztiept, negrib jums pienacionālās armijas rindās — šis jautājums ir pilrādīt. (Troksnis.)
Neviens jums nedomā uztiept,
nīgi izsmelts. Nekādas virskategorijas nav radāka lamdesvērs nebūtu cīnījies pret Ziemeļlatviju. Ja
mas. Turpretim jūsu pašu pārstāvji centrālā zemes es ņemu šo grāmatu, tad tāpēc, lai pieradītu, ka
ierīcības komitejā bija kā ūdeni mutē ieņēmuši, kad landesvers un viņa vadība tagad kaunas no sevis
sāka nākt runas par virskategorijām. TagadLāčplēša par to, ko viņi Latvijā darījuši.
kara ordeņa kavalieri iesnieguši protestu un prasa,
Man jāpapildina Bruno Kalniņa aizrādījumi ar
lai Lāčplēšus atšķir no citiem karavīriem, kuriem
ka
landesvēra tiešām savā laikā piedalījušies un
to,
piešķirta pirmā kategorija. Nu jūs nezināt, ko vikrituši
ari daļa apmuļķotu latviešu. Šinī grāmatā
ņiem atbildēt.
mēs redzam tādus «vāciešus», kā Egonu Liepu, Ha-.
Man ir grāmata, kas ir iznākusi šinīs dienās, riju Krastiņu, Bruno Līci, Jāni Bērziņu, Voldemāru
par Baltijas landesvēru un landesvēra lomu. Ja
kāds interesējas par šo grāmatu tuvāk, var no manis
to dabūt. Es pie tās mazliet pakavēšos. (Sauciens

Krustiņu, Verneru Vēžnieku un daudzus citus karavīrus ar latvidšuuzvārdiem. Mums tiešām jānoskumst,
ka latviešu jaunekļi savā laikā bijuši spiesti cīnīties
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pret Latvijas karaspēku. (Sauciens no vietas:
«Kas viņus spieda?») — Bijušo baronu vadība. —
Tāpat jānoskumst, ka mūsu dēli austrumos, zem
sarkanā karoga, ari bijuši spiesti cīnīties pret latviešu karaspēku. (Sauciens pa kreisi: «Mēs nenosarkstam par savu grēku!») Ja nu te ap landesvēru
sacelta brēka, tad, bez šaubām, tam ir zināms pamats (sauciens no vietas: »Aha!»), bet nevajagajno
tā iztaisīt demagoģiskus uzbrukumus citām grupām,
nevajaga kliegt.
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija vienmēr ir stāvējusi un stāvēs par agrārās reformas ieguvumu sargāšanu. Ja jūs bijāt nogulējuši 15.

marta senāta lēmuma atspēkojumu, tā Ka tur vajadzēja uzstāties jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcijai, tad mēs neesam pie tā vainīgi. Mūsu viedoklis ir tāds, ka agrārās reformas gaitā nav jārada nekādas virskategorijas, nekādas virstiesības,
bet lai tās tiesības, kas savā laikā tika piešķirtais,
ari tiešāmpaliktu. To es ari šeitpastrīpoju,,un to mes
esam pastrīpojuši savās sapulcēs un kongresos.
Veltīgi ir sociāldemokrātu uzbrukumi, ar kuriem viņi
nāk. (Sauciens pa kreisi: «Kā jūs balsosit?») Ka
mēs balsosim, to jūs paši redzēsit, ja jums acis neStarpsaucieni. Saubūs aizmiglotas. (Troksnis.
cieni: «Prasīs aizklātu balsošanu!»)
Igaunijā agrārā reforma ir ņēmusi pavisam citu
neapmierinātu karavīru.
virzienu. Igaunijā nav
Profesors Balodis man pirmīt aizradīja, _ ka Igaunija
neesot bijuši landesvēristi. Bez šaubām, Igaunija
bija pavisam citi apstākļi. Igauniju landesvers neskāra, atskaitot dažas Igaunijas armijas daļas, kas
cīnījās kopā ar latviešiem pie Cesim un pie Raunas. Igaunija nepiedzīvoja ari Bermonta uzbrukumu. Tā tad Igaunija bija labākos apstākļos. ? Tomēr ari Igaunijā bija jāizved agrāra reforma. Igaunija agrārās reformas izvešanā ir tikusi talak neka
mēs. Mēs varam ņemt priekšzīmi no Igaunijas parlamenta. Es gribu pievienoties docenta Kiršteina
priekšlikumam, kas ir ari mūsu 1927. gada priekšlikums, ka neapmierinātiem karavīriem. kuriem neiznāk zemes, vai kuri negrib zemi apstrādāt, piešķirama naudas balva. Bet toreiz, 1927. gada 21. janvārī, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija bija
kā saucēja balss tuksnesī; maz kas uz ito atsaucas.
Es ļoti priecājos, ka tagad mušu iekustināta ideja
par naudas balvu ir jau sasniegusi dzirdīgas ausis,

un kā mums ir cerības šādu likumu izvest. (K. BāJa Jūs, Baloža kungs, par to
loša starpsauciens.)
vēlaties pārliecināties, paprasait budžeta komisijas,
lauksaimniecības komisijas un kara lietu komisijas
techniskiem darbiniekiem, tad Jus redzēsit, ka
mūsu likumprojekts jau iesniegts 1927. gada. ('<?
Balodis no vietas: «Jau 1926. gada karavīru kongresā pieņēma šo prasību! Prasīja 2000 J ātus!»)
Gluži pareizi, Baloža kungs, 1926. gada beigas karavīru kongress to prasīja, un Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija bija pirmā, kas šo prasību ievēroja un uzstādīja Saeima.
Kas attiecas uz tā saukto tālāko zemes fonda
naplašināšanu, tad man šeit jārunā pretim Kiršteina
kungam. Viņš aizrādīja, ka nevarot pieķerties
muižu centriem. Man jāaizrāda, ka Latvija vel ir
tiešām laba tiesa muižas centru, kuri tjek apsaimniekoti nelietderīgi, un šie centri nav tādi, kas valstij atnestu kādu labumu. Muižu centros ne viena
vien vietā ir nosēdušies dažādi spekulanti, par ko
jūs varat pārliecināties, apbraukājot lauku apvidus..
Tāpēc mūsu prasība ir uņ paliek, lai nelietderīgi
apsaimniekotie muižu centri, kas neizpilda tās prasības, kādas viņiem uzstādījusi valdība, bez kavēKrājumS Saeimas stenografiskā
birojs, RlgS, Saeimas laukumS.
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šanās tiktu pārņemti atpakaļ valsts zemes fondā,
nenogaidot tos 12 gadus nomas līguma iztecēšanai,
jo bieži vien centru nomnieki formāli līgumus izpilda, bet faktiski šie centri neko nedod. Bieži vien
muižu centros brīvības cīnītāji spiesti iet un par
norentēto zemes pūrvietu maksāt 1000 līdz 2000
rubļu. Šādas ziņas, starp citu, ir ienākušas no Baunu muižas Valmieras apriņķī, tāpat no Valmiermuižas pie Valmieras; man nav bijis iespējams tas
pārbaudīt, bet šīs ziņas ir ienākušas no apkārtējiem
bezzemniekiem, un būtu laiks mūsu lauksaimniecības lietu komisijai pārbaudīt, cik mums ir tādu
muižu' centru, kas netiek kārtīgi apsaimniekoti un
kas tikai vārda pēc saucas apr kultureliem centriem.

Kas attiecas uz tā sauktām mežu zemēm, tad
neviens taču negrib iznīcināt augošu derīgu mežu.
Varbūt tas savā laikā ir noticis Latgalē, bet Vidzemē. Kurzemē un Zemgalē tādi gadījumi nav notikuši; gluži pretēji ir novērots, ka dažas vietas nav
nekāda meža, bet ir lauksaimniecībai noderīga zeme, apklāta alkšņu un paegļu krūmiem. Tomēr šie
zemes gabali netiek ieskaitīti valsts zemes fonda,
bet skaitās mežos. Mūsu _pienākiums ir šos mežus
ieskaitīt va'sts zemes fonda, lai mes varētu apmierināt savus brīvības cīnītājus. Starp citu man ir
ziņas no Elkšņu pagasta, Jēkabpils apriņķī, ka tur esot
it kā kāda birstaliņa — meža saliņa. Ta netiekot
ieskaitīta valsts zemes_ fonda, tadeļ ka noderot ka
tilts meža zvēriem, pāriešanai no viena meža uz
otru. Visas mežu zemes, kur faktiskļ nav mežu,
būtu jāpārņem, lai mēs varētu apmierināt pec iespējas vairāk savu brīvības cīnītāju. Ja tagad mums
ir vēl ap 23.000 neapmierinātu karavīru, _ ja nesen
ari lauksaimniecības lietu komisija izstrādājusi likumprojektu, ar ko mums vel ieplūdīs viena_ daļa
objektu, kurus vārēsim sada'īt brīvības cīnītajiem,
tad tomēr droši vien paliks kādi 15.000 brīvības
cīnītāju, kas nebūs apmierināti ar zemi. Tapec
mums gan vajadzētu but objektīvākiem, nenodarboties ar partejisku demagoģiju, bet vairāk censties
saprasties, lai tiešām nāktu pretim mušu brīvības
cīnītājiem: Par visām lietam, tas _tiesības, pareizāki
sakot, virstiieslbas, kas ar centrālas zemes ierīcības
komitejas atzinumiem ir izvestas _dzīve, katra ziņa
ir atceļamas, lai mēs reiz atsvabinātos no tas demagoģijas, no tās veltīgās kliegšanas, kādu te taisa
kreisā puse.

Ievērojot augšā minēto, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija iesniegs pie šī likuma attiecīgu
Pārejas formulu, kas paredz centrālas zemes_ ierīcī-

bas komitejas pārsteidzīgo un neapdomāto lēmumu
atcelšanu. Ja jūs tiešām esat_ gribejuši but objektīvi
un panākt kādu labumu, tad jus, bez šaubarm balsosit par mūsu pārejas formulu. (V. Bastjānis <no
vietas: «Mēs to liksim pašā likumā iekša, bet redzēsim, vai jūs par mūsu priekšlikurnubalsosit!»)
Likums komisijā ir jau izstradāts,_ un tapec mes pie
šī likuma liekam priekša tikai pārejas formulu. , un
proti
sekojošā veida: «Saeima uzdod centrālai
zemes ierīcības komitejai 3 dienu laika atcelt papildinājumus Nr. 3 un Nr. 4 pie noteikumiempar
zemes piešķiršanu brīvības cīnītajiem, pub'icetus
<-Zemes Ierīcības Vēstnesī» 1929. gada Nr. 315 un
Nr316, kas dod priekšrocības starp citu tādam pilsoņu grupām, kurām šis priekšrocības nepienākas.»
— Es paļaujos, ka jūs šoreiz būsit tik godīgi un balsosit par mūsu priekšlikumu. (Starpsaucieni pa
kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Es lūdzu nesarunāties! — Man jākonstatē, ka, iepazīstoties ar
26
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deputāta Mīlberga stenogramas saturu, redzams, ka
deputāts Mīlbergs lietojis tādu izteicienu, kas versts
pret kreiso spārnu, ka kreisais spārns ir apzināti runājis nepatiesību. Šāduizteicienu nevar atzīt par Saeimas deputāta cienīgu; tāpēc es saucu deputātu Mīlbergu pie kārtības. — Vārds deputātam Bumeisteram.

K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Iepriekšējie runātāji nav noskaidrojuši jautājumu, kāpēc mums vajadzīgs šī likuma_ pagarinājums un vai tas vispāri ir vajadzīgs. Tapec
atjaujiet man apstāties pie šī jautājuma pēc būtības.
Kad pagājušā gada maija mēnesī tika pieņemts
likums par zemes piešķiršanu brīvības cīnītājiem,
tad tas tika pieņemts galvenā kārtā uz karavīru
organizāciju prasjbu pamata, lai apmierinātu viņus
ar zemi izcilus kārtībā. Uz agrārās reformas likuma pamata izdotā instrukcija Nr. 5 gan paredzēja
zināmas priekšrocības karavīriem, tomēr ne izcilus
priekšrocības. Tāpēc, lai varētu apmierināt ar zemi
vairāk karavīru, pagājušā gada janvāra un februāra
mēnesī Saeimā tika apspriests likumprojekts. Jau
toreiz sociāldemokrātu frakcija norādīja, ka šis
likumprojekts nebūt neapmierinās visus karavīrus,
jo pirmā kārtā no karavīru saraksta tika izslēgtas
visas tās grupas, kas nebija piedalījušās kaujās, bet
tomēr dienējušas kara dienestā ne tikai tos 6 mēnešus, kādus prasa attiecīgā instrukcija, bet pat- vēl
vairāk.
Otrkārt, pēc mūsu pārliecības, tā asā situācija,
kāda bija radusies ar karavīru prasībām, ar šo likumprojektu bija it kā samazināta. Tāpēc mēs ka
pērngad, tā ari šogad stāvam par to, lai visas karavīru grupas tiktu apmierinātas vai nu ar zemi, vai
ar balvu. Likumdevējai iestādei vajadzēja rast
veidus, kā šīs prasības visplašākā _ mērā apmierināt. Pēc mūsu pārliecības, jau pagājušā gadā vajadzēja pieņemt attiecīgu likumprojektu un otrām
kārtām vajadzēja domāt par pārējo karavīru kategoriju apmierināšanu. Ir pagājis jau gads, kamēr
likums stājies spēkā, un tagad mēs stāvam viņa
rezultātu priekšā. Rezultāti ir tādi, kla karavīrus
uz šī likuma pamata esam apmierinājuši ļoti maz.
Tās ziņas, ko te sniedza referenta kungs, ir gan
oficiālas ziņas, bet kad tās tiks realizētas, tad aina
būs loti bēdīga. Te man jāpaskaidro, ka nebūt nebūs, pirmkārt, to negrozīto _ listu, par kurām te runāja referenta kungs, jo no tām ziņām, kādas ir mušu
rīcībā par pagājušo mēnešu darbību, ir skaidrs, ka
apmēram kāda ceturtā daļa listu ir tādas, kas neatbilst dokumentiem. Tā tad apmēram ceturtā vai
piektā daļa no šiem 28.000 vai 30.000 zemes pieprasītāju kristu nost. Pārējās 4 /5 būs t_ādu, _ kas
mums būtu ar zemi jāapmierina. Vai _tās bus 1.,
2. vai 3. kategorijas, bez šaubām, tās būs personas,
kas ir piedalījušās kaujās un šīm personām tiesības
uz zemi ir. Tāpēc, lai varētu turpmāk vairāk apmierināt karavīrus ar zemi, bez šaubām, vajadzētu
šo likumu pagarināt.
Pirmkārt tas vajadzīgs jau vienkārši aiz techniskiem iemesliem, tādēļ ka ar 1. maiju likums ir
jau notecējis, centrālā zemes ierīcības komiteja_ uz
šī likuma pamata zemi nevar piešķirt un ir jāstājas
spēkā agrākam likumam jeb instrukcijai Nr. 5. Otrkārt to zemes platību novērtēšana, kas izsludināta
«Zemes Ierīcības Vēstnesi», nav vēl notikusi, un
centrālā zemes ierīcības komiteja nevarēs piešķirt
zemi bez šī likuma pagarināšanas. Projektus sastāda tikai šogad, mērniecības-darbi notiek tikai
šogad, un tā tad piešķiršana būs šoruden vai nākošo
ziemu. Izejot no šiem momentiem, kas varētu ap-
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mierināt izcilus stāvoklī nostādītos zemes pieprasītājus, un, otrkārt, lai dotu iespēju centrālai zemes
ierīcības komitejai izpildīt to darbu, kas bija paredzets mušu frakcija mēnesi atpakaļ nāca ar šo ie^
rosinājumu
pagarināt likuma termiņu.
Tālāk vēl jāaizrāda, kļa šinī likumprojektā bija
vesela rinda tādu noteikumu, kas iziet uz dažu kļūdu
un nepilnību izlabošanu pērngad pieņemtā likumā.
Vispirms, ja salīdzinām brīvības cīnītāju likumu ar
instrukciju Nr. 5, tad redzam, ka likums ir labvēlīgāks, pret kaujas dalībniekiem, bet pret pirmiem
mūsu celmlaužiem, 1905. gada dalībniekiem, nav tik
labvēlīgs, jo no šī likuma ir izslēgta vesela rinda
personu, kuras ar instrukciju Nr. 5 baudīja tiesības
uz zemi. Pirmām kārtām tas attiecas uz 1905. gadā
nošauto pakaļpalikušiem ģimenes locekļiem. Ievērojot šos momentus, sociāldemokrātu frakcija pie
šī likuma pagarināšanas bija paredzējusi ari attiecīgu pantu šis kļūdas izlabošanai. Kad lauksaimniecības komisijā tā lieta nāca pārrunāšanā, tad
mēs redzējām, ka nekas daudz no mūsu likumprojekta
vairs nav palicis pāri. Lauksaimniecības komisijā
pirmkārt ir nodarīta liela netaisnība tiem, kas cīnījušies 1905. gadā, izslēdzot šo cīņu dalībnieku pārpalikušos ģimenes locekļus. Lauksaimniecības komisijā balsis par šo priekšlikumu dalījušās vienlīdzīgi. Mēs ceram, ka augstais nams tiešām atradīs,
ka šis lauksaimniecības komisijas viedoklis nav bijis pareizs. Ja jau mēs dodam brīvības cīnītājiem'
pirmtiesības uz zemi, tad mēs no šīs kategorijas
nevaram izslēgt tās personas, kuras nošautas 1905.
gadā, mēs nevaram izslēgt šo nošauto personu pakaļpal'icējus. Tiem ļaudīm ir vislielākās tiesības uz
kādu balvu, jo tās personas bija tās, kas visvairāk
cietušas un kam vajadzēja radīt izcilus balvu. Ja
salīdzināmi šo kritušo ģimenes locekļu stāvokli ar
tagadējo stāvokli, tad iznāk, ka landesvers, kas ir
no tiem spēkiem, kas 1905. gadā aktivi cīnījās pret
revolūciju, kas 1905. gadā šāva un kāra latviešu
zemniekus, tiek nostādīts izcilus stāvoklī, bet nošauto ģimenes locekļi paliek ārpusē. Tādi gadījumi
ir mākuši priekšā centrālā zemes ierīcības komitejā,
kur 1905. gadā cietušo intereses saistītas ar landesvēra personu darbību, kas 1905. gadā cīnījušās pret
Latvijas demoklratiju; pret agrāro revolūciju un kas
ari 1918. un 1919. gadā cīnījušies pret to. Ja vispārīgi atzīst, ka ir nodarīta kāda netaisnība, tad netaisnība kas pagājušā gadā nodarīta, šogad jāizlabo.
Ja to neizlabos, tad tiešām likumprojektam, kas palicis pāri, nav lielas vērtības.
Ko tad demokrātiskais centrs un jaunsaimnieku
grupa liek priekšā, nerunājot par landesvēru? Jūs
sakāt, ka vajaga atgriezties pie instrukcijas Nr. 5,
t. i. pie agrākā stāvokļa. Kas tad paliks pāri no
šī likumprojekta, jo ari pēc instrukcijas Nr. 5 šie
ļaudis baudīs tādas pašas tiesības, kā uz šī likumprojekta pamata. Ja jūs gribat atzīt to par pareizu,
negribat apmierināt aktīvos cīnītājus un pateikt, ka
landesvēram zeme nav jādod, tad mums šis likumprojektsnav vajadzīgs. Tad vilksim krustu Pāri šim likumprojektam, lai paliek! agrākais stāvoklis, kad
landesvers bija otrā kategorijā, kā visi, kas _ bijuši
Latvijas armijā, nevis izcilus stāvoklī. Tāpēc pirmām kārtām vajadzētu būt skaidrībā par to, vai
šis likumprojekts ir vajadzīgs, vai nē. Pēc mūsu
pārliecības tas ir vajadzīgs, lai tās kategorijas, kas
dabū zemi piegriezumu vai citādā veidā, pagaidītu
un lai pirmā kārtā tiktu apmierināti brīvības cinī- .
tāji.
Tas ir viens moments.
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Otrs moments ir tas, ka no brīvības cīnītāju
interešu apmierināšanas jāizslēdz landesvēristi. Tā ir
mūsu noteikta politika. Te Mīlberga kungs un Kiršteina kungs šim landesvēristu jautājumam uzlika
punktu, nepateikdami, kā viņi skatās pēc būtības,
vai zemi ir vajadzīgs dot, vai nē, bet mēģināja jautājumu izlobīt tā, ka izcilus stāvokli nevajaga radīt,
bet jāpaliek pie vecās kārtības. Mīlberga kungs te
uzstājās itin kā par lieta jaunsaimnieku interešu
aizstāvētāju. Pasakait, Mīlbeirga kungs, vai Ir jūsu
Latvijas sīksaimnieku un bezzemnieku intereses,
lai zeme nonāktu ne bezzemnieku rokās, ne karavīru rokās, bet to grupu rokās, kas cīnījušās par
muižniekiem. Vai Jūs domājat, ka tas ir jaunsaimnieku interesēs? Vai tālāk, pēc Jūsu_ domām, tas
Ir pareizs viedoklis, ka spēkā jāatstāj instrukcija
Nr. 5, vecā kārtībā, lai tādā kārtā zemi saņemtu
vienādi tie, kas cīnījušies pret Latviju, un tie, kas
cīnījušies pret muižniecību, par šo Latvija _s zemi.
Ja, Mīlberga kungs, Jūs sakāt, ka landesvēristiem
ir kauns par to, ka viņi ir cīnījušies pie Cesim pret
latviešiem, tad jāsaka, 'ka latviešu pilsoņi kaunas
mo tā, ka viņi 1918. un 1919. gadā ir cīnījušies pret
landesvēristiem
Ja jūs gribat šo jautājumu apiet
un nolikt punktu uz i, t. 1. ja jums nav kauns par
savu darbību 1918. un 1919. gada, ja jus atzīstat šo
savu darbību, ja jūs atzīstat tas asinis_ par taisnīgi
izlietām, tad jums šodien vajadzēja nak — it sevišķi jaunsaimniekam un demokrātiskam centram
- un kopīgi ar mums teikt: tiem, kas ir cīnījušies
pret revolūciju 1905. gadā, tiem, kas ir cīnījušies
pret Latvijas valsts tapšanu, nav vietas šeit. Bet
to jūs nepasakāt; jūs sakāt: mes atcelsim tos
priekšlikumus, tās virskategorijas, ka Jus sakāt,
Mīlberga kungs. Kur tās virskategorijas ir? Vai
mēs tās esam radījuši ? Centrāla zemes ierīcības komiteja pagājuša gada vasara ir pieņēmusi instrukciju,
kas nav radījusi nekādas _virskategorijas. bet ir_ sadalījusi karavīrus noteiktas grupas: I kategorija, II
kategorijā un III kategorija; un tļkai novembra un
decembra mēnešos, kad centrāla zemes ierīcības
komiteja stājās praktiski pie darba, br!vpratgie,
galvenā kārtā ikalpakieši, studentu rota un skolnieku
rota, kas bija pirmie celm'auži 1918. un 1919.gada
kaujās, ierosināja pielīdzināt viņus_ Lāčplēšiem.
Pasakait, Mīlberga kungs, vai tie Lāčplēši visi ir
tādi, kas ir bijuši kaujas, un vai _studentu_ rota un
kalpakiešos nav tādu, kas. _varbut, _ vairāk asinis
lējuši nekā Lāčplēši. Vai Jus domājat, ka tas ordenis dod tiesību cilvēkam pacelties pāri visam
kategorijām? Tāpēc ari centrāla zemes ierīcības
komiteja pagājušā gada novembra un decembra mēnešos nav radījusi nekādas virskategorijas, bet vienkārši sadalījusi taisnīgāk kategorijas karavīru
starpā.

Tālāk, kungi, ja runā par to, ka šīs virskategorijas it kā vajadzētu iznīcināt, tad man liekas, ka
jautājums par brīvības cīnītāju izcilu apmierināšanu
— un man liekas, ka Jus stāvat par to — uz in-

strukcijas Nr. 5 pamata netiks atrisināts — tur nebūs vairs brīvības cīnītāju izcilus apmierināšana,
bet tur jau nāks vispārēja kartība. _ Tur nāks rozā
līgumi tur nāks piegriezumi, tur nāks pieprasījumi
dot tikai Lāčplēšiem un invalidiem, bet brīvprātīgie
tiks izslēgti no šīm kategorijām. Ja grib nostāties
uz šīs sastingušās instrukcijas Nr. 5, tad nevar
vairs runāt par brīvības cīnītāju jzcilus apmierināšanu; tad stāvoklis paliek tāds, kāds tas bija. pirms
šī likuma izstrādāšanas. Ja jus, kungi, nostātos uz
tāda viedokļa un pasacītu, ka brīvības cīnītajiem
zeme nav vajadzīga, ka viņu Intereses nav jāapmie-
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rina, tad tas būtu skaidri un gaiši pateikts. Bet jus
^
to nedarāt, jo jums ir bailes no brīvības cīnītajiem,
no tās armijas, kas vēl nav apmierināta ar zemi.
Un šī armija ir liela, tā ir 40.000 vīru liela, pec ļistem
skaitot, varbūt, 30.000. Jums ir bailes no tas armijas. No vienas puses jūs gribat viņu apmierināt,
no otras puses atkal negribat.
Reiz par visām reizēm, Mīlberga kuugs.ir jāizgaisina tas nepareizais uzskats, kas valda jūsu cilvēku starpā un ari jūsu pašu galvas par to, ka _sooialdemokrati landesvēra jautājuma nav izturējušies visu laiku vienādi. Tas, kungi, nav pareizi. Sociāldemokrātu pārstāvji centrālā zemes ierīcības
komitejā vienmēr uz viskategoriskāko ir pateikuši,
ka viņi ir, paliek un būs vienmēr pret landesvēra
izcilus apmierināšanu. Jau tad, kad šis jautājums nāca pārrunas kārtībā, sociāldemokrātu partija izteicās pret landesvēra apmierināšanu. Sociāldemokrātu stāvoklis vienmēr ir bijis vienāds un pareizs,
bet man, kungi, ir jāsaka, ka ne tā ir rīkojušies daži pilsonisko frakciju pārstāvji. Kad šīs jautājums
nāca komisijas nobalsošanā pirmo reizi, tad stāvoklis bija tāds, ka landesvēra jautājumu noraidīja ar
6 balsim pret 4 balsim. Kas bija to 6 starpa, kas
balsoja pret landesvēra interesēm? Tur bija sociāldemokrātu karavīru pārstāvji, tur bija Mīlberga
kunga partijas pārstāvis, demokrātiska centra partijas pārstāvis un, ja nemaldos, ari Latgales partijas pārstāvis. Visi nobalsoja pret, un, Mīlberga
kungs, jūsu partijas pārstāvis pateica, ka, rīkojoties pēc sirdsapziņas, viņš nevarot dot landesvēristiem zemi. Pēc tam — Mīlberga kungs, klausaities —, kad vācu frakcija bija kategoriski uzstājusies par savu interešu apmierināšanu, Alberinga
kungs bija izdarījis attiecīgu spiedienu un nākoša
sēdē pret landesvēru palika tikai 3, -divi sociāldemokrāti un karavīru pārstāvis. Pasakait tagad, Mīlberga kungs, kuri tad nu ir tie pārstāvji, kuri visu
laiku uzstājušies pret, un kuri ir tie, kas dažreiz bijuši par un dažreiz pret. Tie ir bijuši jūsu pārstāvji. Es vismaz Jūs skaitu par_ godīgu pilsoni, kas,
varbūt, ir cīnījies pret landesvēru, un ka Jus un tāpat centra partijas esat pret_ landesvēru. Bet atro-

doties vienā koalicijā ar vaou frakciju, jus tiekat
piespiesti balsot par. Lūk, tas ir tas ļaunākais, un
te, Bļodnieka kungs, ir tas kauna traips, kas krīt uz
jūsu galvām. Andelešanas politika ir ta, kas jus
piespieda nobalsot pret jūsu sirdsapziņu un pārliecību. Lūk, te ir tas kauna traips, par kuru Jums ir
kauns runāt, Bļodnieka kungs.
Mēs, sociāldemokrātu frakcija, šinī jautājuma
stāvam uz tā viedokļa, ka karavīriem jādod izcilus
stāvoklis. Šinī izcilus stāvoklī vajaga ietilpināt ari
kādu citu kategoriju, kas bijusi izslēgta — 1905.
gadā nošauto ģimenes locekļus. No šo brīvības cī-

nītāju rindām mēs uz kategoriskāko prasām izslēgt
landesvēristus. Šos priekšlikumus mes, kungi, iesniegsim un gribam redzēt, ka _ jus balsosit. Vai
jūs balsosit par to, ka landesvēram dod_ šīs tiesības, vai pret. Brīvības cīnītāji, kungi, jāapmierina
ar zemi, izcilus kārtā. Ja jūs nobailsositpret mušu
priekšlikumu, tad tas skaidri radīs, ka jus esat nodevuši savu sirdsapziņu un pārdevuši savu pārliecību, ka jūs esat pārdevušies labajai koalīcijai, un
ka tā melnā vara, tas spēks, kas stāv par šo jautājumu, jūs piespiedīs pie sienas. Jūsu priekšlikums
ir apmierināties ar pārejas formulu vien. Šī pārejas formula vēl neko nedos. Ar šo pārejas formulu
jūs gribat tikai aizmiglot acis saviem veletajieim bet
negribat noskaidrot jautājumu pec butības, _ tapec
pie pantu lasīšanu mes iesniegsim savus pārlabojumus. 1. pantu mēs iesniegsim atjaunota redakcijā un tad redzēsim, kuri bus tie kaunīgie pilsoņi,
26*
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kas kaunēsies par savām izlietam asinīm 1918. un
1919. gadā. Tāpat es gribu redzetkuri no pilsoņiem būs tie, kas uzdrošināsies uzstāties pret 1905.
gadā kritušo ģimenes locekļiem, jo, pilsoņu kungi,
ani starp jums ir tādi, kuru radi ir 1905. gada nošauti. Ari starp zemnieku savienības un centra_ vīriem ir tādi. Es gribu zināt, vai jūs gribat apgādāt
ar zemi šo mocekļu ģimenes, kas pirmiegaja ugunīs, vai jūs gribat šos mocekļus salīdzināt ar tiem,
kas ir, varbūt, raidījuši lodes uz Latvijas revolucionāro tautu. Mēs uzstādām šo jautājumu, mes
iesniegsim attiecīgus pārlabojumus un tad redzēsim, kuri būs tie nodevēji.
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jekts — dārzsaimniecība, 7 ha liela; tur Mērsraga
zvejnieki protestēja un prasīja šo zemi -sadalīt zvejniekiem. Bet no Rīgas tika dots rīkojums, ka šī
dārzsaimniecība jāieprojektē, un to piešķīra Eglīša
tēvam. Tādas lietas ir notikušas ari Vidzeme un
Kurzemē. Te man ir saraksts par Latgali. _ Mes
zinām, ka Latgalē nav zemes, ko piešķirt brīvības
cīnītājiem, un viņiem pēc tādas jābrauc uz Vidzemi
un Kurzemi. Te ir vesels saraksts, apmēram 23
personas, kas saņēmušas 3 un 4 objektus, šis saraksts iesniegts zemkopības ministra biedrim Ivbuļa kungam, lai viņš šos faktus noskaidro, bet Ivbuļa kungs šim sarakstam nav devis likumīgu virzienu, jo sarakstā minētās personas stāv tuvu Rubuļa un Dzeņa kungiem. Starp tām ir viens bijušais augstā nama loceklis Francis Logins, kas saņēmis 3 objektus: Viļakā apbūves_ gabalu Nr 1169,
Zilupē — F. 48, Viļakas muižā jaunsaimniecību
Nr. 126, un viņa sievai piešķirts Vecuma stacijā apbūves gabals. Bez tam šis kungs ir zemes

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Opyncanam.
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Ir jau diezgan daudz
runāts par šo jautājumu, un, bez šaubām, tuvāk es
pie tā vairs nepakavešos. Mūsu priekšlikums ir,
ja mēs pieņemam šo (likumprojektu, tad, bez šauīpašnieks, jo viņam Logina sādžā pieder zeme. Tābām, vajaga pieņemt ari pārejas formulu, t. i. tiem lāk Dzeņa grupas rajona un centrālkomitejas locebrīvības cīnītājiem, kuri nav zinājuši, ka viņiem ir klis Sigismunds Pēteris saņēmis 4 objektus: Viļatiesība dabūt zemi un nav iesnieguši listes noteiktā kā dārzsaimniiecību un pļavas gabalu Nr. 189,
termiņā, vajaga pagarināt iesniegšanas termiņu līdz Balvu pagastā jaunsaimniecību un Vecumos amat1. augustam. Tādā kārtā tie, kuri nav vēl iesnienieku gabalu. Sigismundam Rubulim ir divi objekguši savas (listes — apmēram 12.000, jo no reģistrēti: Jaunlatgalē apbūves gabals 7 ha lielumā un Pitiem 40.000 zemi ir pieprasījuši 28.000, tā tad 12.000 talovas muižā jaunsaimniecība. Tā tad runāt par
vēl nav pieprasījuši —, vasaras laikā varētu vēl divkāršu zemes piešķiršanu sociāldemokrātiem ir
zemi pieprasīt. Jāievēro, ka daži nav ari reģistrēti
pilnīgi nevietā. Te taisni ir pierādījums, ka pilsoņi
biedrībās un tāpēc šis skaits būs lielāks. Tiem viir bijuši tie, kas ņēmuši, cik spējuši. Tagad, kad
siem iesniegšanas termiņš būtu jāpagarina līdz 1. lieta jānoskaidro pēc būtības, tam nepiegriež neaugustam. Pa vasaras laiku centrālās zemes ierīkādu vērību.
cības komitei-as technisfcie darbinieki varētu sakārPakavēsimies vēl pie Mīlberga kunga, ka.s
tot listes, sakārtot kategorijas, un tad pēc 1. 'auguvienmēr
un visur uzsver, ka viņa frakcija esot ta,
sta centrālā zemes ierīcības komiteja objektu piekas aizstāvot jaunsaimniekus. Pēc viņu konfešķiršanā varētu ievērot ari šos vēlākos iesniedzējus.
renču lēmumiem tā iznāk, bet kad nāk pie likumu
Tāpēc es (lūdzu augsto namu pieņemt šopārejas forapspriešanas, tad viņš runā citu valodu. Mīlberga
mulu: «Uzdot centrālai zemes ierīcības komitejai
kungs ari šoreiz no šīs katedras pateica pavisam
izstrādāt instrukciju, ar kuru zemes pieprasītāju
pretējo. Viņš gan teica, ka viņi esot tie, kas izveiesniegšanas termiņš pagarināts līdz 1. auguduši agrāro reformu. Bet kāpēc tad viņš pats nostam. » — Starp citu šo pārejas formulu ir parakstīstājas pret agrārās reformas izcīnītajiem? Jaunjis sociāldemokrāts Eduards Dzelzītis un ari es.
saimnieku kongresā pieņemtas rezolūcijas, ka viņi
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam protestējot pret zemes piešķiršanu landesvēristiem.
E. Dzelzītim.
Bet kad jautājums nāca komisijā apspriešanā, tad
viņu pārstāvis Eglīša kungs neieradās uz sēdi, lai
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Likums par
zemes piešķiršanu brīvības cīnītājiem sadalās divās izvairītos no nobalsošanas par šo jautājumu. Mīlberga kungs nāca un teica, ka karavīri, kas sastādaļās. Viena lieta būtu tā, ka likums tiek pagarivējuši ilandesvēristos, neesot bijuši vainīgi, bet
nāts uz vienu gadu, un otrs būtu jautājumspar lan«oberštabs» viņus piespiedis cīnīties pret -Latvijas
desvēristiem, kuri bauda tiesības uz zemes piešķiršanu. Sociāldemokrātu partijas ierosinājumā landesvers galīgi izslēgts no zemes iegūšanas. Šo mūsu ierosinājumu pilsoniskais vairākums komisijā noraidīja, tāpat noraidīja to vietu, kur bija runa par
dažu priekšrocību došanu 1905. gada dalībniekiem,
un tāpat ari to, kas attiecās uz landesvēristiem, ka
tie galīgi jāizslēdz.
Tagad, pakavējoties tuvāk pie pirmā jautāju-

ma, par zemes piešķiršanas likuma termiņa pagarināšanu, jāatzīmē, ka šeit sevišķu domu starpību
nav un tāpēc cerams, ka to ari pieņems.
Pakavējoties tālāk pie Mīlberga kunga runas,
kurš teica, ka sociāldemokrātu frakcijā esot daudz
tādu, kuri saņēmuši pa divi objektiem, man jāatzīmē, ka viņš vārdā nevienu nenosauca. (A. Bļodnieks no vietas: «Piemēram Liepājā Rožkalns!»)
Nav mūsu frakcijai tādi gadījumi zināmi. Piegriežoties jūsu partijai, gan redzam, ka ir darbinieki,
kuri saņēmuši vairāk nekā pienākas; tāds, starp
citu, tagadējais ministra biedrs Eglīša kungs. (A.
Bļodnieks no vietas: «Viņam piešķirts tikai viens
Objekts!») Mērsragā Eglīša tēvam piešķirts ob-

karavīriem. Tā Pusuļa kungs piespiež ari Mīlberga
kungu balsot. Mēs, kungi, redzēsim, kad likums
nāks nobalsošanā, vai jūs balsosit par landesvēristu
izslēgšanu, vai nē.
Tālāk pāriesim pie landesvēristu jautājuma.
Par to jau ir izrakstījušies loti plaši visi laikraksti,
un šis jautājums ir sacēlis ļoti (lielu protesta vētru
atvaļinātos karavīros un kara invalidos. Ministru
prezidents bija izteicies laikrakstos, ka koalīcijā valdot vienprātība un landesvēristiem tiesības jāatstājot uz centrālās zemes ierīcības komitejas lēmuma
pamata. Attiecīgais
pants jāpieņemot tādā
redakcijā, kāda pieņemta agrarpolitikas komisijā.
Kungi, mēs gribam redzēt, vai ari Mīlberga kungs,
kurš teica, ka viņi, jaunsaimnieki, nostājoties pretim, aizstāvēs šoreiz šo koalicijas jautājumu, vai
aizstāvēs brīvības cīnītāju intereses. Kad šis likums tika apspriests komisijā, tad Alberinga kungs
teica, ka loti plaši varot tulkot jautājumu, kam esot
lielākas Jiesibas. Ari zemniekiem, kuri 1919. gadā
esot_ izradījuši lieta aktivitāti armijas stiprināšanā,
apgādājot to ar produktiem, esot lielas tiesības. Tāpēc nevarot lepoties, ka nopelni būtu tikai brīvības
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cīnītājiem. Mēs iesniedzām priekšlikumu tās zemes,
kuras netiek apstrādātas, atpirkt un sadalīt brīvības cīnītājiem. Toreiz Eglīša kungs nostājās pretim un teica, ka tā esot privātīpašuma aizskaršana
un apdraudēšana; bet ja paskatāmies viņa kongresu
atzinumos, tad tur gan ir teikts, ka šīs zemes jāatpērk un jāsadala brīvības cīnītājiem.
Tagad pāriesim pie tiem nopelniem, kādļ bijuši
1919. gadā tiem saimniekiem, kurus aizstāvēja Alberinga kungs. Man ir kāds raksts no 1919. gada,
un to nav rakstījis kāds sociālists,, bet gan kāds atvaļināts karavīrs, un tur redzams, kādu stāvokli
ieņēmuši lauksaimnieki 1919. gadā. Šis _ dokuments
skan šādi: «Valsts un tēvijas nodevēji! Kamēr
armija atkāptas un, cīņas vezdama ar Latvijas ienaidniekiem, cer galu galā piespiest pie zemes visus savus pretiniekus, visnekrietnākie nodevēji cenšas tai izraut pamatu zem kājām. Tie ir latvieši,
lielākā daļa lauksaimnieku, kuri, būdami zemes
īpašnieki, tur rokās visas pārtikas vielas un_ nostāda atkarībā no sevis visus tos, kuriem nav ta laime
būt māju īpašniekiem. Tagad Bermonts dauzās
Rīgas vārtos. Lauksaimnieki, kuru rokas atrodas
lielas ražas, liedzas pieņemt Latvijas naudu. Viss
Latvijas valsts mechanisms, pilsētu un lauku inteliģence, kuri saņem savu algu nauda, tiek nostādīti bezizejas stāvoklī. Kamdēļ? Tamdēļ, ka lielajiem zemes īpašniekiem ir nepatīkama Latvijas valdība. Armija cīnās uz dzīvību un nāvi, sala un tumsā, bet viņi ņem katru iespēju viņai palīdzēt; viņi
smejas par asimim, kas lejas uz Daugavas krastiem.» — Šeit ir raksturojums, kas rada, ka tādu
nopelnu, kādus zemnieku savienība grib pierakstīt
lielsaimniekiem, absolūti nav. Šo dokumentu nav
parakstījis kāds sociālists, bet kāds zemnieku aprindām ļoti tuvu stāvošs cilvēks. Viņš ir sastādījis
dokumentus par to, kādi nopelni ir bijuši lielsaimniekiem 1919. gadā. (G Reinhards no vietas: «Vai
Jūs tam ticat?») Šo dokumentu ir parakstījis jūsu
galma dzejnieks Virzas kungs.
Mīlberga kungs starp citu aizrādīja, ka landesvers, lūk, esot tas nevainīgais, ka tam bijuši lieli
nopelni pie sarkano bandu likvidēšanas Latvija kopā ar Latvijas karavīriem. _ Sakait, kungi, vai šeit
augstajā namā būs daudz tādu, kas varēs apgalvot,
ka ir tāds landesvērists, kas nav karojis pret Latvijas armiju. Tāda landesverista nav. Mūsu frakcija nebūt neuzstājas pret vācu karavīriem ka tādiem,
bet mūsu frakcija un atvaļinātie karavīri uzstājas
tikai pret tiem, kas ir kar ojuši pret Latviju un ir
Latvijas ienaidnieki. Man atkal ir dokumenti, kas
raksturo, kādā stāvoklī 1919. gada ir atradusies
mūsu armija un bijušais mušu armijas virspavēlnieks Baloža kungs. Šeit raksturojums ir tāds, ka
vācieši nostādījuši Latvijas armiju tāda stāvoklī, ka
tai nav bijis iespējams darboties. Šeit nu toreizējam armijas vadītajam vajadzēja izšķirties. Ja gribēja stāvēt par Latviju, tad vajadzēja pievienoties
tiem spēkiem, kas cīnījās pret vāciešiem pie vēsini un Juglas, un nevajadzēja palikt kāda nogaidošā lomā.
Tālāk komisijā Firksa kungs teica, ka šo landesvēristu, kas zemi saņemšot, neesot jau diezinculk
daudz. Tāpēc neesot ko strīdēties par šo jautājumu. Zemi esot saņēmušas kādas 35 personas, materiālās prasības neesot lielas un tapec par šo jautājumu karavīriem nebūtu ko uztraukties. Es domāju, ka šeit nav svarīgas materiālas prasības
bet gan tā morāliskā prasība, ka nevar musu_ bijuatbrīvotajiem.
šos pretiniekus pielīdzināt Latvijas
par to,
Es jums došu vienu mazu raksturojumu
kad ar
pec
tam,
iegūt
zemi
kā landesvēristi cenšas
komitejas
lēmumu
ierīcības
zemes
centrālās
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ierindoti pirmā kategorijā. ' Cēres painvalids
piemēram,
ir
kāds
kara
pie Cēsim, , tur
Jānis Līcis,
kurš
karojis
ievainots un kuram uz pirmās kategorijas pamata piešķirta jaunsaiminiecība. Tagad šinī pat pirmā kategorijā top ierindots arī kāds Ludvigs Mantiks, kas ari dzīvo Cēres pagastā, 1919. gadā sastāvējis landesvēra un karojis pie Cēsīm — varbūt pat
ievainojis šo Jāni Līci —, pēc tam, kad landesvers
sakauts, aizbēdzis mājās kā dezertiers, no Talsu
komandanta Tauriņa arestēts 19. septembrī un ieskaitīts Tukuma pulkā. Viņš pārsūdz šīs tiesības
un senāts anulē zemes piešķiršanu Līcim, bet centrālā zemes ierīcības komiteja otrreizējā piešķiršanā piešķir zemi šim Mantikam. Tas ir viens piemērs, kas raksturo, kādā veidā mūsu bijušie ienaidnieki cenšas izmantot savas privilēģijas.
Ja tālāk pakavējamies pie tiem raksturojumiem, kā landesvēristus ir novērtējuši mušu toreizējie brīvības cīņu dalībnieki, tad ari viņi pilnīgi
skaidri izsakās, ka tiem nav bijuši nopelni _pie Latvijas atbrīvošanas, bet gan tie ir bijuši mūsu pretinieki. Tā piemēram ģenerālis Bergs saka: «Visiem ir zināms, ka landesvers uzbruka Ziemeļlatvijas armijai, kas smagās cīņās ar lieliniekiem
nespēkā asiņoja. Mūsu armijas un tautas sašutums
ir vērsts pret landesvēra varmākām, kas centas aptumšot mūsu austošo brīvības sauli... Tagad, pec
10 gadiem, viss ir padots aizmirstībai... _ Patiesības labā jāsaka, ka mūsu armija landesvēram neuzticējās.» Bijušie pulkveži Ozols un Ramats izsakās tādā pat garā pret zemes piešķiršanu šiem
toreizējiem pretiniekiem. Te ir daudz dokumentu,
kas liecina, kādi nopelni ir bijuši landesvēra karaspēkam un ari toreizējai Bermonta aronijai, kas karojusi pret Latviju; ne tikai benmontieši, bet ari
Baltijas muižniecība ir _ šais cīņās aktīvi piedalījusies. Ari tālākās cīņās, kas uzliesmoja oktobra
mēnesī, Baltijas muižniecība ir spēlējusī zināmu
lomu. Te ir vēl daudz dokumentu, no _kuriem visiem skaidri redzams, kādu lomu ir spēlējusi Šais
cīņās muižniecība. Muižniecība ir cīnījusies ieročiem rokās par savu lietu. Landesvers, kas karoja
pret Latviju, bija ierīkojis savu štābu firsta Anatola Līvena Mežotnes pilī. Landesverauzbrukumos
savu lomu spēlēja ari muižniecība. Mūsu atvaļinātos karavīrus šis jautājums ir stipri aizskāris morāliskā ziņā, ir aizskāris tas, ka tagadēja koalīcija,
kas balstās uz dažiem vācu deputātiem, kuri ir piespieduši dot šīs priekšrocības ^ landesvēristiem, ir
piekāpusies. Šeit ari ir zināma mēra. raksturojums:
visus šos 10 gadus viņi kaunējās nākt ar prasību,
lai viņiem dotu izcilus stavoklli._ Bet tagad kad ir
^
ronosvinēti 10 gadu_ Latvijas _ pastāvēšanas svētki,
das šie pieprasītāji, uzsvērdami, ka ari viņiem ir
zināmi nopelni.
Jāsaka, ka tagad ari mācītāji, kas toreiz svētīja karavīrus, kuri gāja. pret mušu ienaidniekiem,
meklē tagad landesvēra karaspēku, kurš nekad nav
bijis Latvijas karaspēks, cenšas tagad sadabūt kopā visus cietušos, tos, kuri cietuši no lieliniekiem,
un sūta delegācijas izteikt viņiem pateicību. _ Latvijas strādniecība to nevar pieņemt. Šī mācītāju rīcība ir jānosoda. Visiem ir jānosoda ta slepkavošana, ko izdarīja taisni landesvers, it sevišķi, kad
tas ienāca Rīgā, kad noslepkavoja vairāk ka 3000
Latvijas strādnieku. Te man ir viens _ dokuments,
kurš ļoti spilgti attēlo toreizējo landesvēra darbību
pret mūsu Latvijas armiju, attēlo vienu no vācu
landesvēra darbiem Pārdaugava. Te ir spilgts raksturojums tam, kas toreiz tika nodarīts latviešiem.
Vai tagad atradīsies_ ļaudis, kas gribēs šiem
landesvēristiem dot vienādas tiesības ar Latvijas
viņi

gastā,
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brīvības cīņu dalībniekiem? Mēs nevaram gaidīt iespēju šādā vai tādā veidā šo brīvību izveidot, rodas slāņi, kas šeit Latvijā un tāpat citas valstīs
no zemnieku savienības un labā spārna nostāšareklamējas, ka viņi itin kā esot tie, kas izcīnījuši šo
nos Latvijas armijas pusē, bet gan tas mums jāprasa no centra aprindām, no jaunsaimnieku frakcijas. brīvību. Šeit uzstājās Bruno Kalniņa kungs ar plaŠodien šīm frakcijām būs jāparāda, vai viņas savus šu runu, kurā vērsās pret landesvēristiem, ka tie
esot nostājušies itin kā pret brīvības cīnītājiem, izlēmumus pilda, vai nepilda. Latvijas cīnītāji un
pildījuši žandarmērijas lomu, apšāvuši strādniekus.
Latvijas atbrīvotāji interesējas, vai jus šoreiz noir uzstājusies ari
Ir pareizi, līdzīgi žandarmērija
stāsities bijušo baronu kalpība, vai armijas puse.
Oktobra revolūcijā. Tāda pati žandarimerija ir apZem šī dokumenta ir ari vesela rinda pilsoņu no
jūsu aprindām, kas šo dokumentu parakstījušas un šāvusi strādniekus, un landesvēristi bija tie, kas nesaudzīgi izrēķinājās ar strādiniekiem. Tagad, šinī
kas bijušas liecinieki. (Sauciens no centra: «Tas
bija leitenants Vitenbergs Bermonta laikā!») Tāpat laikā, kad ir pagājuši 10 gadi pēc landesvēra kaujūs zināt, ka ministru kabinets _ šī leitnanta atraitnei jām, mēs redzam to pašu ainu. Tā pati žandarmēun četriem pakaļpalikušiem bērniem ir atradis par rija, tikai zem citas maskas, ar citu nosaukumu atiespējamu piespriest pabalstu. Tāpēc šodien jūs nekal apspiež strādniekus, slepkavo strādniekus, piekauj strādniekus; vai nosaucam viņu par policiju,
drīkstat uzstāties pret šiem faktiem. Mes šo jautājumu esam plaši pārrunājuši ne tikai kreisās kavai nosaucam viņu par ««Strādnieku Sports un
ravīru organizācijās, bet visās pilsoniskās karavīru Sargs», kas pašreiz ir parādījis savas spējas taisni
organizācijās. Visi vienbalsīgi ir piekrituši sociālstrādnieku piekaušanā — vienalga, visos laikmetos
strādniekam ir nācies ciest un ari tagad nākas ciest
demokrātu frakcijas iesniegumam, ka bijušie landesvēristi no zemes piešķiršanas galīgi izslēdzami, jo no šīs žandarmērijas, lai viņa sauktos, kā saukdalandesvēra armija ir cīnījusies pret Latvijas kamās. (A. Veckalns no vietas: «Nesajauciet strādtad
mēs
neceltu
iebilniekus ar nedaudziem huligāniem!») Tā strādnieraspēku. Ja zeme atliktos,
dumus, ka pēc tam, kad apmierināti Latvijas atbrīcība novērtē stāvokli, bet nevis citādi.
vošanas cīņu dalībnieki, dod zemi ari tiem, kas pieBet ko mēs tagad dzirdam no mūsu jaunsaimdalījušies cīņās pret Latviju. Mūsu pusē ir nostāniekiem?
Šeit jaunsaimnieki vispirms deklarē, ka
jušies ari toreizējie cīņu vadītāji, ģenerāļi, kas paši
piedalījušies cīņās. Viņi saprot stāvokli un prasa, šī jaunsaimnieku frakcija esot agrārās reformas prolai netiktu pieņemts tāds apkaunojošs lēmums, ka dukts; otrkārt viņi pārmet sociāldemokrātiem, ka
sociāldemokrāti esot tie, kas radījuši šādu agrāro
brīvības cīnītāji tiktu nostādīti sliktāk par mūsu toreformu, par ko tagad esot strīdi, neskaidrība un
reizējiem ienaidnieikiem. Tad visus Lāčplēša ordekur zemes dalīšana un strīdi par šo zemi
nezinot,
ņus vajadzētu nosūtīt atpakaļ, jo mūsu karavīri tos
novedīšot;
pati agrārā reforma ir atzīta par pilnebūtu cienīgi valkāt. 15 karavīru un invalidu ornīgi
nederīgu.
Tā tad jūs, jaunsaimnieku frakcija,
ganizācijas vienbalsīgi ir pieņēmušas lēmumu, ka
jūs
atzīstat,
esat
tāds produkts, kas ir radies no
ka
no zemes piešķiršanas jāizslēdz mūsu bijušie ietamdēļ tas produkts, ko jūs
nepareizas,
rīcības,
un
naidnieki. Ja augstais nams to neievēros, tad mēs
griezīsimies pie Valsts Prezidenta, lai šo likumu stādāties priekšā, ir tikai nepareizas agrārās reformassekas. Tālāk šodien novērojams tāds chaotisks
nepublicē. Ja ari tas nelīdzēs, tad mēs prasīsim
^
ka ari jaunsaimnieku frakcijas pārstāvis—
stāvoklis,
gan
ir
tautas nobalsošanu. Koalicijas vairākums
pilnīgi
ka muivarbūt
zināmā
mērā
pareizi—aizrāda,
izteicies, ka neesot tāda likuma, uz kura pamata
jau ari
žu
centri
netiekot
lietderīgi
izmantoti.
Mums
varētu izvest tautas nobalsošanu šinī jautājumā Un
tagadējā
muižu
centru
aizrādīt,
vairākkārt
nācās
ka
tāpēc viņiem šinī ziņā nekādas briesmas nedraudot.
nederīga;
tas
apsaimniekošana
pilnīgi
varbūt,
ir
Es domāju, ka mūsu invalidi un karavīri, kas 1919.
nolūku,
parādītu,
ka
tās
valsts
tiek
darīts
ar
lai
gadā cīnījās pret Niedru pie Jūgtas un Bermontu
saimniecības, kuras patiešām varētu nest valstij laDaugavimalā, pratīs ari šoreiz savu stāvokli aizsarbumu,
nekur neder, ka tās ir vajadzīgs likvidēt un
gāt. Aiz mums stāv ne tikai invalidi un karavīri,
vajadzīgs
ka
ir
tās sadalīt tagad starp tiem, kas
bet ari bijušie ģenerāļi un daudzi tagadējie armijas
zemi apstrādā. Strādnieku un zemnieku frakcijai
vadoņi. Aiz mums stāv ari simtiem tūkstošiem lauku jaunsaimnieku, kuri, ja Mīlberga kungs nodos nav nekas pretim, ka sadala neracionāli apsaimnieviņu intereses, nāks kopā ar mums. Aiz mums stāv kotās zemes un muižas starp jaunsaimniekiem un
ari lauku darba ļaudis un pilsētu strādniecība. Mēs, tiem, kas grib zemi apstrādāt. Bet jāatzīst, ja grib
karavīri, piespiedīsim šo likumu kā tādu atcelt, lai pareizi un lietderīgi apsaimniekot zemes, kas nav
vēl sadalītas, tad iedzīvotāju vairākumam būs lieneviena pēda zemes netiktu piešķirta Latvijas delāks labums, nekā sadalot tās atsevišķās sīkās viemokrātijas ienaidniekiem.
nībās un tādā veidā it kā apmierinot to nemierīgo
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam iedzīvotāju daļu, kurai nav, kur savu darba spēku
Zllaugotnim.
izlietot, kura rūpniecības iestādēs nevar atrast noJ. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
darbošanos. Tāpēc ari tagad metas kur nu kurais,
frakcija):
Sodiem, kad dienas kārtībā ir pārgrozī- lai kaut kā tiktu pie zemes, kur izlietot savu darba
jumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem, dažādas grupas mēģina izcelt sevišķus nopelnus dažiem, kas tik un tik esot darījuši šinī lietā, lai patiešām brīvā Latvija kādreiz
taptu. Man šķiet, ka nepareizi strīdēties par to,
cik lieli nopelni tam, lai Latvija taptu brīva valsts,
ir jaunsaimniekiem, zemnieku savienībai un ari
socialdemokratieim; te galvenā kārtā, aizmirst to,
ka šī brīvā demokrātiskā Latvija ir auglis no tā, ka
1917. gadā Krievijā izcēlās oktobra revolūcija un lika pamatus visai tai kustībai, kas tagad ir novedusi
pie tā, ka i Latvija, i plašā Krievija, i citas valstis,
kuras senāk smaka zem carisma jūga, ir tapušas
brīvas valstis, demokrātiskas valstis. Tagad, pēc
tam, kad šī revolūcija ir devusi iespēju, mazākais

spēku. Tas nu ir tāds laikmets, kur patiešām nav
citas izejas.
Piegriežoties likumam par zemes piešķiršanu
brīvības cīnītājiem, jāzin, ka viss šis likums ir jau
stipri nokavējies, ir nācis stipri par vēlu. Šeit jau
deputāts Dzelzītis sīki raksturoja, kam zeme ir piešķirta. Tā ir piešķirta bijušiem deputātiem, ministrijai tuvu stāvošāmpersonām, un pat vairāki objekti piešķirti vienai personai, tādām personām,, kurām nav nekādu nopelnu Latvijas brīvības izcīnīšanā. Tie visi zemi ir dabūjuši.Bija laikmets, kad zemi
varējadabūtkurš katrs. Vislabākās zemes izķēra tie,
kas stāvēja tuvāk valsts vadībai. Kas tad nu ir
palicis pāri Latvijas brīvības cīnītājiem? Šodien
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas deputāts
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teica, ka Elkšņu pagasta esot kāda birstalliņa, kuru
taču ari vajagot izmantot, sadalīt un piešķirt karavīriem. Es ari pazīstu Elkšņu pagastu, un man liekas, ka Mīlberga kungs domā to Elkšņu pagasta
vietu, kur ir dumbrajs un purvs, ko nevar nosusināt. Tādas nu ir tas zemes, ko tagad grib piešķirt
Latvijas brīvības cīnītajiem. Es domāju, ka no šī
viedokļa visi īstie brīvības cīnītāji pateiks, ka būtu
kauns, ka tie, kuri šeit saucas par jaunsaimniekiem
un mazsaimniekiem, uzrada un grib pieaāvāt šādas
vietas Latvijas brīvības cīnītājiem, kā balvu, par to,
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karavīros dr radusies tāda tik elementāra, kā krievi
sacītu — stichiska kustība, ka izdot pārlabojumu,
kas landesvēru apbalvo ar zemi, ir galīga latviešu
tautas psiches nesaprašana. Tika aizrādīts uz Igauniju. Jā, Igaunijā no paša sākuma bija nacionāla
armija, tur nekāda landesvēra nebija. Tā ir tā starpība, bet Latvijā, pateicoties vēsturiskiem apstākļiem un Ulmaņa kunga mēģinājumam uzvarēt ar
diplomātijas palīdzību, radās landesvers. Kad nodibinājās Latvijas valsts, es toreiz novembrī rakstīju
savam svainim vienu vēstuli pēc otras, kāpēc Ulmaņa kungs neaicina latviešu karavīrus, gūstekņus
no Vācijas atpakaļ. Vācijā toreiz bija ap 15.000
latviešu karavīru, kas bija nometināti Berlīnes tuvumā. No tiem varēja saformēt pietiekoši lielu armiju. Jūs to nedarījāt un tāpēc jums safoimējās
landesvers. (K Ulmanis no vietas: «Kur tie 15.000
palika?») Atļaujiet, to var katrs vēsturiski konstatēt, cik tur bija gūstā. Neviens viņus toreiz atpakaļ
neaicināja. (Starpsaucieni.) Toreiz gāja vilcieni no
Berlīnes uz Rīgu un atpakaļ. Katrā ātrvilcienā varēja paņemt līdz ap 1000 cilvēku un tā jums iznāktu

ka viņi tagad radušies ka produkts no agrārās reformas un sež šim centra.
Tālāk, ja jau reiz tiek piešķirtas balvas tiem,
kas, _ atrazdamies Latvijas teritorijā, cietuši 1905.
gada, kas ari piedalījušies Latvijas brīvības cīņās
iepriekšējos gados, nerunājot par tiem tagadējiem
beidzamiem gadiem, par_ kuriem var būt dažādās
domas, tad mums nav jāaizmirst, ka pirmtiesības
uz zemi un citam balvām ir gan latvju strādniekiem,
kuri bija pirmie1 kas lika pamatus visai šai Latvijai.
Būdami Krievijā, viņi gāza veco iekārtu un nelaida
tas skaitlis. Tas būtu bijis toreizējos apstākļos pienākt atpakaļ carismam. Tādā kārtā viņi palīdzēja
tiekoši liels karaspēks, kas Latviju būtu varējis aizradīt brīvu Latviju. Latvju strēlnieku nopelni ir
pret lielinieku iebrukumu līdz ziemassvētstāvēt
daudz vairāk vērti, nekā tie atsevišķie nopelni, par
kiem; bet jūs, lūk, neticējāt latviešu tautas dvēsekuriem šeit tik vareni strīdas un mēģina viens otram pieradīt, kuram ir lielāki nopelni. Latvijas lei, jūs domājāt, ka jums jūsu armijā sanāks atkal
lielinieki. Tāpēc jūs domājāt ar diplomātiju tikt gastrādnieki ir tie, kas ir likuši pamatus brīvai un delā i ar lieliniekiem, i ar jūsu landesvēru.
mokrātiskai Latvijai. Tikai viņi šo Latviju bija iedomājušies patiešām brīvu visai darba tautai un neBet kas notika, kas attīstījās vēlāk? Loti viegli
vis brīvu buržuāzijas šķirai, kā tas ir pašreiz. Tāvar saprast, ka sakarā ar to, ka latviešiem nebija
das pašas un ne mazākas tiesības ir ari tiem sarkankaraspēka, nekas netika formēts, radās tāds fon der
armijas karavīriem, kuri savas galvas ir nolikuši Golcs, kas saformēja i landesvēru, i dzelzs divīziju;
par to, lai aizstāvētu Latviju, Latvijas darba tautu, tā bija pirmā vienība, kas gāja cīņā pret lielinievarbūt, pret to pašu Bermontu un pret visiem tiem kiem, un no tās vēlāk viss attīstījās. Kad 16. apmelniem un tumšpelēkiem spēkiem, kuri mēģināja rilī Ulmaņa kunga valdība bija gāzta, landesvers,
Latviju apspiest. Tāpēc, nenostājoties pret šo lidzelzs divīzijas vācu daļas gāja uz priekšu. Viņas
kumu par zemes' piešķiršanu brīvības cīnītājiem, bija tās, kas ieņēma Rīgu 1919. gada 22. maijā. Ģemēs pastrīpojam, ka tādas pašas tiesības ir ari tiem,' nerāļa Baloža pulks ar saviem 1200 karavīriem
kuri tagad nav spējīgi' pieprasīt zemi, vai citas kāspēlēja te, ja tā varētu sacīt, tikai piedēkļa lomu,
jo vāciem bija piecreiz vairāk. Apstākļi grozījās,
das balvas. Viņiem ir tādas pašas tiesības un tās nevar atstāt šeit neminētas. Kas tiesās pēc 10 gadiem kad Ziemellatvijā radās armija un no turienes nāca
tos, klās tagad lepojas it kā ar to, ka viņi izcīnījuši pretsvars, zināms, ar igauņu palīdzību, kur igauņi
skaita ziņā bija līdzīgā daudzumā ar latviešiem.Pie
to brīvību, kas tagad apspiež strādniecību, tas vēl
ir jautājums. Mēs piedzīvojām Vācijā kuriozu gadīCēsim šo vācu armijas un landesvēra uzbrukumu
jumu, ka tur tika apbalvoti pat strādnieku bendes. atsita. Ja nu latvieši bija sakāvuši i vācu landesvēru, i dzelzs divīziju, tad nebija nekādas vajadzīTas ir pierādīts, un tagad visi par to ir uztraukušies. Nu, kungi, ko mēs varam zināt, ko tagad bas uzvārētiem dot tādas tiesības, kādas deva Ulmaņa kungs, kad tika noslēgts kļūmīgais Strazdudara viena otra grupa noslēptā garā. Varbūt, ka
muižas līgums, ar kuru landesvers tika uzņemts Lalīdzās tiem, kas -ir jāapbalvo ar zemi, zeme tiek piešķirta ari tādiem, kas ir bijuši strādnieku bendes tvijas armijā.
un kas var kādu reizi atklāties tā vai citādi. Mes
Šo kļūmīgo soli, izlaboja Bermonts ar savu neneliekam cerības uz to, ka tagad netiek piešķirtas
prātīgo,
varētu sacīt, ārprātīgo uzbrukumu. Sazemes strādnieku slepkavām, kuriem nebūtu vietas šeit uzturēties, nemaz nerunājot par kādas balvas piešķiršanu.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam Kaļlistratovam.
M. Kallistratovs (vecticībnieks; runā krieviski. )*)
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam K. Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man šeit mazliet jāuzkavējas pie šī jautājuma, bet
pūlēšos būt īss.
Dažas mazākās partijas domā, ka viņas ir tās
vienīgās, kas atradušas īsto izejas punktu, un, protams, lielākā kreiso partija to nevarēja paciest. Tā
ir saprotama lieta. Bet viens jāatzīst — tā, ka lietas ir attīstījušās Latvijā, tautā un par visām lietam
*)

Runas atrefeirēlium's nav iesniegts.

i-

kās uzbrukums, kur vadoņiem nebija ne mazākās
Sajēgas par antantes, vispār Eiropas psicholoģiju.
Kāda avantūristu banda iedomājās, ka viņa varēs
vēlreiz apgriezt pasaules likteņus. Viņu, vismaz
slepeni, atbalstīja vācu toreizējais kara ministris
Noske. Kad vācu neatkarīgo sociālistu vadonis Haze ar plašiem dokumentiem gāja uz reichstagu, lai
atmaskotu Noskes rīcību, viņu nošāva pie reichstaga durvīm kāds dzelzs divīzijas piekritējs. Tā reichstagā šī lieta palika neatmaslkota. Es labi saprotu
vācu pilsoņu, sevišķi vācu muižniecības psicholoģiju,kas negribēja ar agrākiem! kalpiem sēsties pie
viena galda. Tas ir psicholoģiski saprotams.

Divas reizes tika izmēģināta ieroču laime: tiklab pirmā uzbrukumā pret latviešu nacionālo, armiju pie Cēsīm, kas neizdevās, un otrreiz, kad landesvers bija ierindots it kā latviešu pulkos; bet kad
nāca Bermonts, tad visi sacīja: ja ari landesvers
cīnās pret lieliniekiem, tad sirdī tas jūt līdz Ber-
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montam. Te ir tas psichoiloģiskais. pamats, kāpēc pēc
Bermonta sakaušanas tika izdots bargais zemes
atsavināšanas līkums. Nevar būt ne mazāko šaubu,

ka zemes atsavināšanas likums nebūtu iznācis uz
pusi tik bargs, ja būtu pieticis ar Cēsu kauju, ja
nebūtu nācis klāt vēl Bermonta kara gājiens. Latvietis vispār ir daudz mīkstāks nekā igaunis. Tas
izskaidrojams ar viņa rasas piederību. Latvietis
galu galā pieder pie tās pašas rasas, pie kuras pieder vācietis, t. i. āriešu rasas. Igauņi turpretim
pieder pie ugrufiimnu rasas. Viņi tāpēc izveda zemes
atsavināšanas likumu asākā veidā, lai gan viņiem
nebija jācīnās pret landesvēru.

Es negribu mūsu vācu līdzpilsoņiem viņu izturēšanos pārmest. Tā ir psicholoģiski labi izskaidrojama. Tā ir bijusi viņu nelaime, ka viņi īstā lai-

kā nezināja, ko stundeniis sitis. Iedomāties pēc tam,
kad antante bija vāciešus sakāvusi, par iespējamu
likteņu ratu pagriezt otrādi, bija dīvaini. Anglija
un Francija bija jau atzinušas Latvijas valsti. Francijas sūtnis jau bija nacionālo padomi Pēterpilī ar
sajūsmu
apsveicis. To jau vajadzēja
zināt.
Es
kas
domāju, ka to ari zināja. Bet daudzi kungi,
vadīja vācu-baitiešu muižniecību, domāja, ka Latviju varēs ieņemt. Viņi domāja, ka tā tā lieta ies, kaut
gan Anglija un Francija bija Latviju atzinušas. Lai
nu būtu kā būdams, ko nu vecu rētu uzplēst; es ari
to nebūtu domājis darīt, ja nebūtu šī kļūmīgā centrālās zemes ierīcības komitejas lēmuma. No manas partijas viedokļa nekas cits neatlika, kā prasīt
agrāko noteikumu restaurēšanu, lai landesvēristiem
nebūtu nekādu priekšrocību.
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Tad mēs varētu drīzāk saprasties; bet attiecībā uz
landesvēru būtu kategoriski jāprasa agrākā, pirms
marta mēneša centrālās zemes ierīcības komitejas
stāvokļa restaurēšana.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

Vārds de-

putātam Sīmanim.

P. Sīmanis (vācu-bal tiešu partija; runā vāciski)*): Deputātu kungi! Atļaujiet man teikt tikai
dažus vārdus par šodien tik daudz pārrunātām
vācu karaspēka daļas prasībām pēc zemes, kas piedalījās brīvības cīņās. Šim jautājumam ir tiesiska
un politiska puse, un tāpēc gan nav pareizi, ja tiesisko pusi pavisam neievēro.
1919. gada jūlijā Baltijas landesvers kļuva Latvijas armijas sastāvdaļa. Kā Latvijas armijas locekļi mūsu vācu karavīri ir sargājuši valsts robežas, izpildot uzņemtos pienākumus, ir gājuši nāvē un
ir izšķiroši līdzdarbojušies Latgales atbrīvošanā. Ja
tagad Latvijas armijas locekļiem, kas piedalījušies
brīvības cīņās, ir piešķirtas tiesības uz zemi, tad ir
tiesiski pilnīgi Izslēgts desimit gadus pēc tam piepēži paskaidrot, ka landesvers, ieiedams Latvijas
gan
armijā, ir
uzņēmies
visus tās
pienākumus,
turpretim
nedrīkstot
baudīt viņlas' tiesības, ievērojot iepriekšējos notikumus, kas minētās ieiešanas laikā nekādā ziņā nebija nezināmi.
Tiesiski mūsu karaspēka daļas prasības ir pilnīgi bez iebildumiem, tāpēc ir skaidrs, ka šīs dienas debatēs tiek ievēroti talkaipolitiskie motivi.

Te aizrādīja,ka maz landesvēristu esot palikuši,
kuriem tās tiesības pienāktos. Bet tā jaunu ir tā nelaime, ka ir palikuši vēl 37.000 brīvības cīnītāju
neapmierināti ar zemi. (Starpsauciens.) Te saka —

Man, saprotams, nav iespējams tagad no šīs
tribīnes atspēkot visus tos apvainojumus, ko Br.
Kalniņa, Dzelzīša u. c. kungi cēla pret landesvēru.
Bet ari Br. Kaimiņa kungam būs jāatzīst, ka viņš,
27.000. Tā tad itin kā 10.000 varētu apmierināt ar dodot šīs karaspēka daļas politisko novērtējumu,
zemes 'gabaliem. Bet no tiem zemes gabaliem 6000
ir šo to aizmirsis. Viņš ir aizmirsis
tā
jau ir apbūves gabali. Tiem nav nozīmes. Es dola i k a _ g a r u,_ kad nekādā ziņā ikvienam tēvijas
māju, ka var rēķināties tikai ar 4000 zemes gabaiedzīvotajam vēl_ nestādījās Skaidri acu priekšā kaut
liem, kas ir īsti jaunsaimniecību gabali,, t. i. no 15 kādi valstiski mērķi
un to ari nevarēja uzlikt viņam
līdz 22 ha.
Taisni tāpēc, ka šo jaunsaimniecību par pienākumu. Viņš
ir aizmirsis ari šo cīņu milizemes gabalu ir palicis tik maz, ir izcēlies tik ārtāro raksturu pret to necilvēcīgo ienaidnieku, par
kārtīgi liels sašutums mūsu brīvības cīņu dalībniekura _ briesmu darbiem, kas pastrādāti Rīgā pie lankos, ka vēl uz šiem atlikušiem zemes gabaliem desvēra
-tuvākiem piederīgiem, šai karaspēka daļai
pieteicas landesvēristi.
pienāca ikdienas jaunas ziņas. Viņš ir aizmirsis ari
pēckara
gadu psicholoģiju, kas neTe vidus partijas proponēja izlīdzināšanu. Kirvienu karaspēka daļu nav varējusi noturēt tanīs hušteina kungs proponēja naudas atlīdzību. Mīlberga
kungs uzsvēra, ka viņa partija bijusi itin kā tā, kas mānas kara vešanas rāmjos, kas mierīgā ikdienā ir
paši par sevi saprotami. Bet Br. Kalniņa kungs ir
pirmo reizi pieņēmusi lēmumu šo jautājumunokārtot
ar naudu; bet Mīlberga kungs karavīru kongresā
aizmirsis ari
to biedrisko
garu, kas
bija pret tādu lēmumu. Mīlberga kungs karavīru
vienoja _ un, laikam, ari
vēl šodien
kongresā bija kategoriski pret to, bet kad karavīvieno vācu un latviešu landesvēra
ru kongress tikpat kategoriski bija pieņēmis šonaubataljonus, pie kuriem ari viņš piederēja
das atlīdzību, tikai tad . šie kungi, laikam, atrada
priekš un pēc Rīgas atsvabināšanas.
savu sirdi. (Sauciens no vietas: «3 gadus!») 3
Kalniņa kungs noliedz, ka viņa frakcijas viegadus šo jautājumu kustināja ari jūsu karavīri (Rudoklis izskaidrojams ar šovinistiskiem motiviem.
na paceltā balsi; zālē smiekli.) Smejieties, bet es
lūdzu daudzmaz restaurēt vēsturi. Ir jau fakts, ka Cik tālu ir jautājums par Kalniņa kungu pašu, gribu
viņam labprāt ticēt, bet vai viņš var apstrīdēt,
vēsturi Latvijā uz visšausmīgāko vilto. Ir jautāpēdējo
mēnešu rīdīšana
presē
jums, kā tad būs ar to naudas atlīdzību. Es pirmais ka
uti
sa p u (1 c ē s pret landesvēru
(G.
Mīlberga
Jautas
aizrādīju, kur tie līdzekļi atrodami.
starpsauciens.) Mīlberga kungs, Bļodnieka partijas apelēja pie tīri šovinistiskiem masu instinktiem. Šī
kungs, nesmejieties — es biju pirmais, kas aizrādīja, rīdīšana, kurā sociāldemokrātu partija lielā mērā
kur tie līdzekli ir ņemami; mums viņi ir — tie ir piedalās, pie kuras viņu, saprotams, ir noveduši pozemes bankas un hipotēku bankas ķīlu zīmes. Ja litiski iemesli, ir no jauna atmodinājusi tautā to agpar to var smieties, tad var tikai brīnīties par šo resīvo nacionālisma garu, kas valsts mieru un dronezināšanu vai negribēšanu zināt. Tā tad tas jautā- šību apdraud vissmagāk un, protams, stāv krasā
jums tā paliek. Es domāju, ka no Saeimas vācu pretrunā ar sociāldemokrātijas internacionāliem pamata principiem.
frakcijas kungu puses būtu pareizāk, ja viņi padomātu par šo naudas atlīdzības jautājumu un ari par
agrāko naudas noguldītāju uzvērtēšanas jautājumu.
*) Runātāja atreferējums.
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Pretim šādiem šovinistiskiem izpaudumiem atļaujiet man paskaidrot to mierīgo nacionālo viedokli,
ko ieņem pret landesvēru vācu.frakcija, kā vācu iedzīvotāju pārstāve Latvijā. Baltijas landesvers reprezentēja visas mušu zemes vā cietības
j a u nātni, _ kas draudošo briesmu brīdī bija saradusies kopa, iedvesmota no vienas vēlēšanās —
atsvabināt dzimteni no austrumu ordām. Par šo
mērķi mušu tautības jaunatne ir cīnījusies, ir nolikusi
dzīvības un ir spēlējusi izšķirošu lomu abos lielākos
Latvijas brīvības cīņu darbos — Rīgas un Latgales
atsvabināšana. Tā Baltijas landesvers ir visai vāciērtībai uz d-a r b i e m gatavas
tēvijas
mīlestības
simbols, no kuras vienīgi varēja izaugt mīlestība un uzticība valstij.
'Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Laicenam. Deputāta Laicena nav zālē. — Vārds deputātam Eglītim.
A. Eglītis ('jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija):
Godātie deputātu kungi!
Pēc tām lielām
vēsturiskām pārrunām lai man būtu atļauts īsumā
atbildēt uz tiem pārmetumiem, kurus šeit raidīja
pret jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partiju, kā ari
parunāt par lietas būtību.
Visu laiku šeit bija tikai tukšu salmu kulšana,
un politiska kapitāla kalšana. Pēc būtības pats jautājums tika ļoti maz pārrunāts. Dzelzīša kungs, lai
to mākoni izpūstu vēl lielāku, aizrādīja, ka, lūk, Eglītis devis rīkojumu piešķirt savam tēvam zemi u.
t. t. Tas ir galīgi nepareizi. Manam tēvam Mērsragā zeme nav piešķirta, bet viņš 27 gadus no vietas ir nomājis 70 pūrvietas un pats labprātīgi, lai
zvejnieki dabūtu zemi, atteicās no tās un paturēja
sev tiesību uz plaša stādīto dārzu. Mērnieks Ivanovs, kas sēž jūsu aizmugurē, ir jūs nepareizi informējis. Bet jūsu partijas cilvēki gan ir dabūjuši zemi un, jāsaka, ir dabūjuši pat vairākus objektus.
Mīlberga kungs šeit jau aizrādīja uz to, un es tagad
nosaukšu to vārdā. Tā ir kāda Rozentāla jaunkundze, kurai Lubezerē piešķirta lieta dārzsaimniecība ar
augļu kokiem un ari pie Talsu pilsētas kāds īpašums; tā tad viņai vienai piešķirti divi objekti. Minēsim vēl otru piemēru. Dundagas pagastā, Dundagas muižas robežās — šī muiža tiek vēl iznomāta
nav pārgājusi zemes fondā — ir piešķirts Objekts
jūsu pašu lielā partijas lidera Buševica māsai, zobārstei Buševic. Tie, kungi, ir tikai pāris piemēru,
bet tādu ir vēl vesela rinda. Es negribu tos visus uzskaitīt, lai jūs nevarētu teikt, ka es jums gribu atmaksāt ar tādu pašu maksu, ar kādu jūs mums esat
maksājuši. Lai to izpūsto mākoni padarītu mazāku,
es biju spiests nākt ar šiem pāris piemēriem, lai parādītu, kādi ir īstie apstākli.
Iesim tālāk un runāsim par lietas būtību. Jūs
nostādījāt jautājumu tā, it kā landesvēristu jautājums zināmā mērā būtu jau valsts nodevības akts.
Kas par to balso, tas ir Latvijas valsts nodevējs. Tā
jūs to tulkojat. Vēl vairāk! Tautas sapulcēs Jus
šo jautājumu esat apgaismojuši citādi. Tur ļus esat
stāstījuši, ka, lūk, pilsoņi grib dot landesvēristiem
zemi. Cilvēki ir nesaprašanā, kas tie landesvēristi
tādi ir. Tie braukšot no Vācijas iekšā. Vāciešiem
zemi dos! Tādā garā jūs tulkojat šo likumu. Ar
tādiem lozungiem jūs izejat pie tautas. Jūs jau parasti izdomājat vārdus, ko tauta nesaprot. Jūs runājat par fašismu, par reakciju, par landesvēristiem
u.t. t. Jums vienmēr ir Vajadzīgs kāds bubulis, ko
varētu izpūst un grabināt. Tā jūs, sociāldemokrātu
kungi, rīkojaties jau no 1917. gada. Ari toreiz jums
bija lozungs: „Mnp 6es anneKcta h kohtphovujh". Krievu
īnužiks nemaz nesaprata, ko tas nozīmē, bet jūs tikai
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kliedzāt: mieru bez aneksijām un kontribucijam.
Vai kāds slaprata šos vārdus? Neviens! Tā ir jūsu
taktika, un pie tās jūs ari tagad pieturaties.
Jūs
ejat pie tautas ar šādiem bubuļiem un pūšļiem un
skanīgi tos grabināt, stāstot par tādām lietām, kuru
patiesībā nav.
Tālāk pieiesim lietai vēl tuvāk. Jūs teicāt, ka
jaunsaimnieki, tāpat demokrātiskais -centrs un visas
pilsoņu centra grupas piespiestas balsot, lai dotu
zemi landesvēristiem tādēļ, ka koalicijā ir vācieši.
(J. Opyncans no vietas: «Pareizi!») Bet tas nav
pareizi, Opvncana kungs! Vācieši nav prasījuši to
koalīcijai, nedz ari zem viņu spiediena tas darīts.
Bet atceraties, kā jums gāja 1927. gadā ar žīdu
likumu. Tur gan bija koalīcijas noruna, un Nuroks
jau nesa vekseli oie notāra un sacīja: tūlīt protestēšu — valdība būs gāzta. Un jūs toreiz šo likumu
pieņēmāt. Bet nu tagad, runājot: par landesvēristiem,
jūs ari aizrādāt, ka jūs gribat restaurēt veco stāvokli, proti, lai landesvēristi netiktu nostādīti privileģētā stāvoklī. Pilnīgi pareizi! Tas ir viedoklis, kas
atbilst ari mūsu domām. Ja landesvēristiem dod 'iespēju iegūt pirmo kategoriju, tad tas ir nepareizi,
ja mums ir Lāčplēši, ja mums ir kara invalidi, kuriem
ir dota I kategorija, un beidzot ari tiem, kuri brīvprātīgi pieteicās pirmajās izsludināšanas dienās —
visiem šiem ir dota iespēja baudīt I kategoriju. Tad
mēs sakām: pietiek! Šī ir tā daļa, kas ir pierādījusi,
ka viņai ir tiesības baudīt I kategoriju. Citiem I kategorija nav piešķirama. 1928. gada 20. decembrī
instrukcija ir grozīta.
Bet tas ir nepareizi.
Tāpēc mēs liekam priekšā atcelt visus instrukcijas
papildinājumus, kas izdoti pēc 1928. gada 20. decembra. Un tad nu šeit būs tas vecais stāvoklis,
tas stāvoklis, ka landesvērists, ja viņam ir Lāčplēša
ordenis, iegūs 1 kategoriju, ja nav — viņš pielīdzināms pārējiem kareivjiem. Tālāk ir vēl papildinājums: ja kāds ir cīnījies pret Latvijas armiju,
tad zeme viņam nav piešķirama. Tāds ir mūsu viedoklis, ko mēs aizstāvam. Tāds priekšlikums ir
iesniegts.
Tālāk ir jūsu priekšlikumi, bet tos jūs neesat
pārdomājuši. Jūs iesniedzāt ari tādu priekšlikumu,
ka landvēristiem zeme nav dodama. Bet sakait, ko
jūs darīsit ar tādiem landesvēristiem, Kuriem piešķirts Lāčplēša ordenis. Vai viņiem zeme dodama,
vai nav dodama? Te atbildes nav. Otrs priekšlikums ir tāds, ka tiem landesvēristiem, kuriem zeme piešķirta pēc 6. marta, visiem piešķiršana atceļama. Bet kur tad nu ir robežas? Ko darīsim ar
tiem, kuri zemi dabūjuši no 1920. gada? Vai tiem
ari to atņemsim? Atkal jūs neesat to izdomājuši
līdz galam. Jūs iesniedzat priekšlikumus un pārlabojumus, par kuriem apzinīgi nevar balsot. Neapzinīgi viņus var iesniegt, un jūs, ari paši zināt, ka
tos nepieņems. Tad ari jūs nebūtu laimīgi, ja šos
priekšlikumus pieņemtu. Jūs tomēr tādus priekšlikumus iesniedzāt, tikai lai parādītu, ka,, lūk . jus esat
iesnieguši priekšlikumus, bet pārējie _ ir ballsojušli
pret tiem, tā tad — lai varētu grabināt to pūslīti.
(Starpsaucieni.)
Tagad jūs uzstājaties pret landesvēristiem un

aizrādāt, ka karavīri nav dabūjuši zemi. Bet Šterna kungs, vai tas nebija jūsu partijas valdības laikā, kad Lindiņa kungs izgudroja savu instrukcijuNr. 5
par tām rozā listēm, visām tām dārzsaimniecībam un
visām citām lietām. Šotaktu (jūs nevarat noliegt, ka
uz tā pamata ari šie objekti piešķirti bez kategorijām. Mēs savā laikā iekustinājām jautājumu par
šīs instrukcijas atcelšanu. Bet šāda mūsu pārejas
formula nedabūja balsu vairākumu. Talak mes do-
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mājam pacelt jautājumu par atlīdzību un tāpēc ari
likām priekša aplikt ar zināmu nodokli visus tos,
kas ieguvuši zemi uz rozā listēm, lai mums būtu ko

maksāt karavīriem.
Še profesoram Baloža kungam vēl jāaizrāda, ka viņš gribēja noliegt
patiesību, ka
atlīdzības
jautājums jau sen apskatīts Saeima Pirmo reizi mūsu frakcijā šo jautājumu ieku^ _ 1926: - gadā, bet tad šo prasību noraidīja. Gastinajji
du vēlāk mūsu frakcija iekustināja šo jautājumu pārlabota veidā, un tad to pieņēma.
Tas bija mūsu
otrais 1927. gada 21. janvāra ierosinājums, kuru
pieņēma. Tagad nu jūs savos kongresos kliezat,
ka atlīdzība vajadzīga un ka jūs stāvat par. to, ka
bankas vajagot dabūt naudu. Visa šī jūsu bļaustīšanas neko nenozīmē, jo jūs neesat pirmie, kas to jautājumu iekustinājuši.
Beidzot man vēl jāaizrāda uz Dzelzīša kunga
lepno aizrādījumu un jāsaka, lai Dzelzīša kungs
vairāk rūpējas par to, kas notiek invalidu savienībā
un karavīru biedrībās, bet mazāk par to, ko lemj
jaunsaimnieku kongress. Karavīru savienībā ari
ir opozīcija. Turieties paši, lai varētu noturēties,
un nebēdājieties par citiem. Tagad laikam Jūs taisījāt to lielo šāvienu, lai varētu noturēties. Mair
jāsaka, ka tur jau būs Laicens un Jankus, kas Jums
krēslu noliks sānis un paši iesēdīsies tanī krēslā.

Jūs aizrādījāt, ka Jūs griezīšoties pie jaunsaimniekiem. Man jāsaka, ka tauta vairs nedancos
pēc Jūsu stabules. Zinu kādu mērnieku Ivanu, kas
zemes dalīšanā šķiroja, piešķirdams zemi tiem, kas
ir jūsu partijas biedri, un citiem nepiešķirdams
neko. Ir ienācis par to viens raksts, kuru ir parakstījuši ari jūsu arodbiedrību pārstāvji. Viņi ar
šo rakstu lūdz mani aizstāvēt viņu intereses. Starp
parakstītājiem ir ari jūsu Upesgrīvas nodaļas vadītājs _T. Vītols. Viņi lūdz, lai pasargājot viņus no
tam pārestībām, ko jūsu cilvēki viņiem visu laiku
darījuši. Tāpēc par to ir lieki runāt.
Nevajaga šeit pacelt vecu vēsturi. Es paskaidroju ari mūsu viedokli un pastrīpoju vēl, jo tas
ir ļoti_ skaidrs. Landesvēristiem, kuriem piešķirts
Lāčplēsis, dodamas I šķiras tiesības zemes iegūšanā, un tiem, kas nav cīnījušies pret Latviju, bet
par Latviju, pienākas II kategorija. Tāds ir
mušu iesniegums jeb pārejas formula. Jūs to varat likt ari kā atsevišķu pantu. Mēs par to balsosim,
bet nevajaga taisīt tādu seju, ka visi citi ir Latvijas
naidnieki un tikai jūs esat īstie Latvijas aizstāvji.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:

putātam Vinteram.

Vārds de-

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija) : Godājamā sapulce! Ja šeit nāca
minoritatu frakcijas, nāca vācu frakcija, nāca deputāts Kallistratovs un deklarēja savu viedokli, tad
tadsviņu viedoklisbija visiem pilnīgi saprotams. Bet
ja vel dažas no mūsu latviešu pilsoniskām partijām
nav tikušas noteikti pie skaidrības šinī landesvēristu jautājumā, tad tas ir ļoti nožēlojami, un šis stāvoklis ir izskaidrojams no vienas puses ar kādu partiju gribu izpatikt tagadējai koalīcijai un no otras
puses izpatikt saviem vēlētājiem, Latvijas atbrīvotajiem un latviešu nacionālai tautas daļai. Bet, runājot par šo landesvēristu jautājumu, mēs nekādā
gadījumā to nevaram nostādīt kā tīri šauru nacionālu jautājumu, kā Šīmaņa kungs uzsvēra, tīri šovinistisku jautājumu, bet gan ir' jāsaka, ka tas ir tiešām
latviešu tautas pašcieņas jautājums.Kā nu jūs varat
gribēt, lai mēs, latviešu tauta, apbalvotu tos cilvēkus kas mēģināja iznīcināt mūsu valsti. Vēl tika
^
aizrādīts
uz tēvijas mīlestību. Šīmaņa kungs nāca
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un runāja, ka landesvēristi esot karojuši no Liepājas līdz Rīgai un no Rīgas līdz Latgalei pret lieliniekiem; tā esot bijusi īsta tēvijas mīlestība. Kāda šī
tēvijas mīlestība viņiem bija 16. aprilī Liepājā un
pie Cēsim 1919. gada jūnijā? Man liekas, ka to par
tēvijas mīlestību nosaukt nevar.

Šīmaņa kungs saka, ka viņš nostājoties uz likumības viedokļa, un no otras puses norāda uz politisko viedokli. Jūs nostājaties uz šaura likumības
viedokļa, bet jums vajadzētu rēķināties ari ar taisnības viedokli, ar Latvijas tautas nacionālās pašapziņas un Latvijas tautas .pašnoteikšanās tiesībām.
No otras puses te minoritatu jautājumā nāca un
runāja Kaļļistratova kungs; viņš uzsvēra, kla viņa
priekšlikums būtu — Līvena nodaļas karavīriem zemi piešķirt. Kaļļistratova kungs par ārkārtīgi lielu
šis Līvena nodaļas nopelnu uzskatīja to, ka viņa atnākusi no Liepājas līdz Rīgai; tas esot bijis galvenais faktors Latvijas tapšanā. Man jāaizrāda, ka
krievu karavīri, kas ir piedalījušies brīvības cīņās,
zemi ir dabūjuši. Bet kāds ir šīs Līvena nodaļas nopelns? Viņas uzdevums bija — spiesties par katru cenu uz Rīgu, lai tad tālāk varētu nokļūt Krievijā un
karot par vienoto nedalīto Krievijas valsti. Tas
pats ceļš no Liepājas uz Rīgu bija landesvēram, lai
sasniegtu vācu varas nodibināšanu, lai iestātos par
muižniecību. Tāpēc runāt šodien par to, ka šim
grupām vajadzētu piešķirt izņēmuma tiesības uz zemēs iegūšanu, ir par daudz bērnišķīgi un naivi. Mēs,
latvieši, nebūt neesam šovinisti un par tādiem negribam nostāties ari šinī zemes jautājumā; bet mes
gribam vienkārši pateikt, ka tie sveštautieši - karavīri, kas piedalījušies atbrīvošanas cīņās, zemi var
dabūt, un daļa mo tiem ir jau zemi dabūjusi.
Šeit, runājot par zemes piešķiršanu landesvēristiem, bija divas domas par to, kādi ir landesvēra
nopelni Latvijas tapšanā. Daži kungi no centra grupām saka: atjaunosim agrāko stāvokli tamdēļ, ka
šis agrākais stāvoklis ari ir bijis tāds, ka landesvēristi dabūja zemi vispārējā piešķiršanas kārtībā. Tagad šis jautājums nāk atkal priekšā tāpēc, ka landesvēristi ir pieprasījuši I kategorijas tiesības; bet sabiedrība un lielākā daļa karavīru līdz šim nezināja,
ka tie landesvēra karavīri, kuri cīnījušies pret demokrātisko Latviju, Ir jau zemi saņēmuši; atvaļinātie karavīri bija pārliecināti, ka tāds juridisks aklts
nemaz nevar Latvijas valstī notikt. Tagad par to ir
pirmā dzirdēšana, un ir savādi, ka viena otra partija savos kongresos dabū direktivas rīkoties pret šo
landesvēra jautājumu, t. i. izslēgt šo landesvēra daļu
no zemes piešķiršanas tiesībām. Šīs pašas partijas
savu vēlētāju sapulcēs, savos laikrakstos liekulīgi izklāsta savas partijas lietas, lai parādītu saviem vēlētājiem, ka, lūk, mēs esam uz visnoteiktāko uzstājušies, ka landesvēram zeme nav jāpiešķir, kurpretim Saeimā un Saeimas komisijās notiek pavisam kas
cits. Tur jūs balsošanā pierādāt pavisam ko pretēju. Iepriekšējais runātājs, Eglīša kungs, jau skaidri
pateica, ka landesvēristiem Pirmā kategorija ir dodama, tāpat ari otrā kategorija. Šis likums, kurā ir
runa par brīvības cīnītāju apmierināšanu ar zemi, ir
(A. Eglīša
taču domāts tikai brīvības cīnītājiem.
starpsauciens.) Nu, ja šie landesvēristi ir ieguvuši
Lāčplēša ordeni par nopelniem cīņā pret lieliniekiem
un līdz ar to cīnījušies ari pie Cēsīm pret Latvijas
nacionālo armiju, tad viņiem zemi nevar dot. (A.
Egāša starpsauciens.) Tas ir jautājums, kas šodien
nav izšķirams, un ko mēs šodien neizšķiram. Tā
pārejas formula, ko šeit iesniedza jaunsaimnieku un
sīkgruintnieku frakcija, nav nekas cits, kā tikai mazs
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plāksterītis, un tas nekādus reālus sasniegumus šai
lietā nevar dot. (A. Bļodnieka starpsauciens.) Ir zināms, Bļodnieka kungs, ka pārejas formulas valdība
bieži vien nepilda. Ari šinī gadījumā šī pārejas formula ir iesniegta ar aprēķinu, un es varu teikt, ka
ar šo pārejas formulu valdībai ir dota iespēja nepildīt šo augstā nama lēmumu, un tas, lūk, ir tās pakaļdurvtiņas, pa kurām jūs atkal skaisti ieejat iekšā savā
koalicijā, bet no otras puses saviem vēlētājiem paskaidrosit, ka, lūk, mēs esam iesnieguši pārejas formulu par to un to. (A.Bļodnieka starpsauciens.) Jā,
kāpēc jūs neiesniedzāt likumprojektu? Bet Mīlberga kungs ir nācis ar pārejas formulu, kas patiesība
it neko nevar dot. Šinī gadījumā jānostājas uz tāda
viedokļa, uz kāda ir nostājušās visas atvaļināto karavīru biedrības, neraugoties uz viņu politisko pārliecību. Pat labā spārna karavīru biedrības, tāpat
centra atvaļināto karavīru biedrības un ari kreisa
spārna karavīru biedrības visas ir nostājušās uz ta
viedokļa, ka landesvēristi zemi nevar dabūt Ari
sabiedrības un latviešu tautas nospiedošā vairākuma
doma ir tāda. ka tiem, kas apdraudējuši un. gribējuši
iznīcināt Latvijas valsts patstāvību un neatkarību,
nepienākas piešķirt privilēģijas zemes balvas veida.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kunMūsu
paceltais jautājums par landesvēristu tiegi!
sībām uz zemi ir nostādījis dažas Saeimas frakcijas ārkārtīgi neērtā stāvoklī. Viņas te pinas kapa
pakulām un nevar atrast noteiktu atbildi uz jrnusu
jautājumu. Sevišķi Mīlberga kungs sava runa tā
sapinās, kā viņš pats nesaprata, ko teica. Pakavēties pie viņa runas tāpēc nebūtu nozīmes un_ vērts.
Eglīša kungs gribēja stāvokli labot un _ mēģināja
stāstīt, ka dažiem sociāldemokrātiem it ka esot piešķirti pāris fonda objekti. Viņš aizmirsa tikai pateikt,
kas bija tie piešķīrēji. (A. Eglitis no vietas:
«Bungšs!») Vai tad Bungšs varēja piešķirt, vai viņš
ir visa centrālā zemes ierīcības komiteja? Mīļie kungi, vai jūs šovakar pavisam esat sajukuši .Ja aizmirstat ka centrālā zemes ierīcības komiteja ir 11 locekļu un ka nebūt nevar piešķirt... (A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša kungs, vai tad centrālas zemes
ierīcības komitejas plenārsēde neapstiprina šos lēmumus ? (A. Eglīša starpsauciens.) Es zinu ļoti labi
un ari Jums to vajadzētu zināt, ka piešķiršanas komisiju lēmumus apstiprina centrālas zemes ienc.bas
komitejas plenārsēde, kura piedalās 11 locekļi, no
kuriem tikai 2 ir sociāldemokrāti. Ka tad šim stāvokli sociāldemokrāti var (izdabūt cauri pretlikumīgu
piešķiršanu? Tad ari Eglīša kungs varēja pateikt,
vispār
kāpēc
Dundagas muižas .sadalīšana
un tomēr dažiem cilvēkiem tur zemi piešķir? Ka nopelns tas ir, vai Jūs to nevarat pateikt ? _ (Starpsauciens.) Jā, es gribu, lai Jus saucat vārda centrālas
zemes ierīcības komitejas locekļus, ķas to ir darījuši, kā Jūs apgalvojat. (A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša kungs, es lūdzu Jus mani to pateikt, bet nenākt
ar tukšiem apgalvojumiem. (A. Eglitis no vietas:
«Tas ir fakts!») Es zinu, ka tas ir fakts, bet sakait,
kur ir tas pilsoniskais vairākums, kas to ir iedrošinājies izdarīt. Es prasu Jums atbildi, bet Jus man
Eglīša
neatbildat. (A. Eglīša starpsauciens.) Nu,
jau
Satversmes
Sakungs, Jūsu vectēvs Bļodnieks
(Starpsauar
baroniem.
pierādīja,
ka
iet
kopa
pulcē
cieni.) Jā, te jau, Bļodnieka kungs, Jūsu vārds ir nodrukāts 1920. gada 7. septembra sēde. Toreiz balsoja zemnieku savienības iesniegto priekšlikumu —
neatsavināt muižniekiem tādu zemes normu, kas līdzinās zemnieku saimniecības vidējai platībai.
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Sociāldemokrāti pieprasīja šo priekšlikumu nobalsot vārdiski. Un tad ņu Bļodniieka kungs toreiz
nobalsoja p a r šo priekšlikumu, t. i. nobalsoja, ka
muižnieki ir laižami vispirmā kārtā uz zemes un tad
tikai bezzemnieki. Un tā Jūs esat laipojuši visus

šos 10 gadus. Tad nu nesūdzieties, Bļodnieka kungs,
kā Mīlberga kungs izteicās, ka tas «produkts» ir iznācis ar sapuvušu vidu. (G Mīlbergs no _vietas: «Jus
esat vienīgais, kas Satversmes Sapulcē neatzināt
satversmi!») Es, Mīlberga kungs, par satversmi esmu jau pateicis. Ja Jūs par šolietu neesat skaidrībā,
tad es varu pateiķst to ari šodien. (Starpsauciens.)
Ja Jūs vēl ilgāk balsosit par valdību, kas strādniekus apstrādā ar pipkām, tad nevar teikt, ka mums ir
Tādu
demokrātiska republika. (Starpsaucieni.)
Latviju nevar saukt par demokrātisku republiku.
(Starpsauciens: «Kas tad bija 1. maija?») Kas tad
bija 1. maijā? Strādnieki uzturēja kārtību, un ja tur
kam ir nodarīta pārestība, tad tā ir nodarīta huligāniem, kas kārtību traucēja.
Tālāk Eglīša kungs norādīja, ka mūsu priekšliir
kumi neesotpārdomati. Mūsu priekšlikumi^ pārak
labi pārdomāti, un tāpēc, ka tie pārak labi pārdomāti,
jautājuma nokārtošanai, kur jums jādod .noteikta _atbilde, jūs nākat ar savām pārejas formulām. Mūsu
priekšlikums ir skaidrs, ka landesvēristiem pec šī
likuma nav tiesības uz zemi. Kāpēc lauksaimniecības komisijā jūs nenācāt aizstāvēt mūsu priekšlikumu? Tagad jūs nākat ar pārejas formulu tur, kur
mums' ir jau noteikts likuma pants. Redziet, Eglīša kungs, mūsu priekšlikumi ir ļoti labi pārdomāti,
jūs bez kādām šaubām varat par tiem balsot. Visas zemes piešķiršanas, kas pēc 6. marta izdarītas
landesvēristiem, ir atceļamas. Še jums atbilde un
izeja no tā nepatīkamā zemes piešķiršanas stāvokļa.
Šinī jautājumā šovakar ari citas partijas, tāpat
kā Bļodnieka kunga partija, ir parādījušas vēstures'
nepazīšanu. To, starp citu, man vel gribētos noradīt Cukura kungam uz viņa runu, kur viņš savas
frakcijas vārdā atzina tikai tos no Latvijas strēlniekiem, kuri Krievijā cīnījušies pret Kolčaku un Deņikinu. Tie strēlnieki, kas cīnījušies še Latvija, vipam
nav sevišķi svarīgi. Es gribētu šeit atgādināt vienu faktu no 1919. gada. Kad Bermonts uzbruka Latvijai, Sarkanā Krusta delegācija atradās Maskava,
un te nu Padomju valdība piedāvāja Latvijai palīga
karaspēku pret hermontiešiem. Tas ir viens ļoti raksturīgs apstāklis, kurš rāda, ka Padomju valdība toreiz sapratusi politisko situāciju . pareizi, sapratusi,
ka tie, klās cīnās Latvijas robežas, cīnās par to pašu, par ko cīnās dienvidos pret Deņikina un Kolčaka
armijām. Padomju valdība bija labi sapratusi, ka visas šīs armijas: Benmonta, Judeņiča, Kolčaka un Deņikina cīnās pret revolūciju, pret revolūcijas iekarojumiem, pret demokrātijas iekarojumiem. Šinī gadījumā Padomju valdībai bija interese, lai Latvijas
robežās neatrastos tādas karaspēka daļas, kas ir
naidīgas demokrātijai, bet gan lai tas tiktu atrak sakautas. No šī viedokļa jzgjot, mes redzam, ka P _adomju valdība ir pareizāki sapratusi latviešu štrelnieku 'stāvokli nekā strādnieku un zemnieku frakcija.
(Starpsaucieni.) Jūs, Mīlberga kungs, negribat izdzīt
ne velnu, ne Belcebulu. Jums abi labi, J _us abus gribat paturēt. Mīlberga kungs, par Jo Jus varat padomāt līdz nākošai sēdei, kad mušu priekšlikums
nāks nobalsošanā.
Par šovinismu, par ko runāja Šīmaņa kungs, es
negribu runāt, tas, man liekas, bus pietiekoši skaidrs
mūsu priekšlikumā. Mes liekam priekša, ka visas
zemes piešķiršanas landesvēristiem, kas notikušas
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pēc 6. marta, ar šo likumu jāatceļ. (G. Mīlbergs no
vietas: «Kā- ar tām agrākām?»)_ Šo jautājumu mes
nemaz nebūtu pacēluši, ja nebūtu nācis kļūmīgais
centrālās zemes ierīcības komitejas lēmums par I
1 kategorijas piešķiršanu landesvēram. No ta laika
mēs šo jautājumu pacēlām un uz to dodam skaidru
atbildi. Par agrākiem mēs nerunājam.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam J. Balodim no strādnieku un zemnieku frak-

cijas.
(strādnieku un zemnieku frakcija):
Šovakar tiešām ir ļoti interesanta sēde, ļoti interesanta tai ziņā, ka nāk dažādas grupas, dažādas
frakcijas un partijas un sāk pašas sevi_ slavet, ka,
lūk, viņas ir tās īstās_ demokrātijas aizstāvētajās, ar
vārdu sakot, sāki lielīties tautas, galvenā kārta laucinieku ' priekšā. Man gribētos jautāt šiem- it ka
īstajiem demokrātijas aizstāvjiem: ko tad jus esat izkarojuši? Vai tad jūs_ neesat izkarojuši to pašu, kas
bija iepriekš landesvēra, iepriekš Bermonta ?_ Vai
nenotiek tas pats? Ir pagājuši 10 gadi. un pec 10
gadiem sāk atjaunot veco stāvokli. Patiešam tas
tā iz. Man liekas, ka neviens no jums_, kungi, nav tik
dumjš (jautrība), ka ticētu tam. ko jus stāstāt. Jus
sakāt, ka jūs esot demokrātijas aizstāvji u. t. t. bet
patiesībā šeit ir tikai vecā stāvokļa atjaunošana. Šeit
notiek tas pats, kas arvienu ir noticis vēsture: vajaga paiet zināmam laika sprīdim. kamer tauta nomierinās, un tad var atgūt veco stāvokli. Ja agrāk
galvenie noteicēji Latvija bija baroni, tad tagad ir
citi baroni un vienas šķiras diktatūra. Tagad tāpat
ir bagātnieku un nemantīgo šķira. Nekas nav grozījies. Ja tad kāra vācieši — tagad apspiež latvieši.
Tikai tas ir mainījies un vairāk nekas.
Eglīša kungs domā, ka. viņš ir patentēts jaunsaimnieku aizstāvis, ka, luk, Eglīša kungs ir tas
īstais. Eglīša kungs pateica, ka gribot grozīt pārejas formulu. Vai Jūs domaļat, ka Jūs varat apmānīt citus? Tam es neticu! Jus nolasījāt pārejas formulu ka tiem landesvēristiem, kas esot apbalvoti ar
Lāčplēša ordeni, zemi vajagot piešķirt. (A. Eglitis
no vietas: «Es pārejas formulu neesmu nolasījis!»)
Tos Lāčplēša ordeņus var pagatavot, cik grib, un piešķirt, kam grib. (Starpsaucieni.)— Man liekas, ka Jus
nav
zābakus neprotat iztaisīt, un tapec Jums par to
ir
kādas
ko runāt. — Ja jau var notikt Lādas lietas,
likumus
iztulkot
notikušas tagad, ja jau senatsvar
pēc vajadzības, ja jau centrāla zemes ierīcības koJ. Balodis

landesvēristiem I kategorijas
miteja var piešķirt
tiesības vai tiesības ārpus kategorijām, tad_ jus ari
varat prasīt, lai Lāčplēša ordeņus piešķir pec vaja-
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dzības. Tāpēc ari jūsu pārejas formula te neko negroza. Ja Eglīša kungs grib nomazgāties balts jaunsaimnieku priekšā, ka viņš tikai dara to labu, tad
jūs patiešām esat tikai baronu rokas puisis, un baronu uzdevumā, jeb koalicijas uzdevumā taisāt šos kumēdiņus vienkārši savu vēlētāju jaunsaimnieku apmānīšanai. (Starpsaucieni.) — Es esmu taisījis zābakus un varbūt taisīšu, bet man no tā nav kauns!
Jūs ražojošu darbu neesat strādājuši, bet mēģināt tikai šmaukt. Tas ir Jūsu darbs. (Starpsauciens.)
Jā, sociāldemokrāti,, var teikt, ir diezgan nožēlojamā stāvoklī, vai, kā to lai saka ... Bet Šterna
kungs taču slavēja, ka Bruno Kalniņš bijis galvenais
komandiers u. t. t. Un ko tad Bruno Kalniņš ir izdarījis? Melnā koalīcija galu galā _ panāks savu.
Bruno Kalniņa kungs, vai Jūs nezinājāt, ka pec gadiem, kad nostiprināsies mantīgā pilsonība, viņa
centīsies visiem spēkiem atgūt savu stāvokli? Tāpēc nevajaga šeit nemaz taisnoties, bet vajaga atklāti tās lietas pateikt. Ja baroniem tiek restaurēts
ari
vecais stāvoklis, tad zināma vaina krīt
uz sociāldemokrātiem', un ja 1905. gadā sociāldemokrāti aicināja sacelties pret baroniem, tad redzēsim,
vai tagad, kad baroni saņems atpakaļ šīs zemes, sociāldemokrātiem būs dūša pacelties pret tiem. vai
nebūs. Tagad ir tā, ka pasaka: nobalsojiet tikai par
mums, un viss būs labi. Man liekas, ka talak tā neies, un būs vienkārši tā, kā bija ari pagājušo svētdien Arkādijā, kad Veckalns jau sāka runāt par nākošām vēlēšanām. Strādnieki tiešam jāorganizē,
lai parādītu, ka demokrātija ir tikai mantīgiem pilsoņiem un strādniecībai šīs demokrātijas nav, jo ar
katru dienu tā paliek mazāka; strādniekam nav vairs
nekādu tiesību, viņam nav ne vārda, ne preses, ne
sapulcēšanās, ne organizēšanās brīvības, citiem vārdiem — viņam nav to brīvību, par kuram rakstīts
konstitūcijā. Un jūs vēl sakāt: mums vajaga aizstāvēt demokrātiju! Taisni šeit slēpjas ta nodevība,
šeit slēpjas tā pakalpība baroniem.

Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Uz kārtības
ruļļa 62. panta pamata vārds vel deputātam Laicenam. Deputāta Laicena nav zāle. Runātāju saraksts izsmelts. — Referenta atsauksme im_pareja uz
likuma lasīšanu pa pantiem, būs nākoša se_de.
Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Nākošā sēde bus rit pīkst. 10 no
rīta. Dienas kārtībā: valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam.

(Slēgta pīkst. 11.30

Sēde slēgta.
vakarā.)
f
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Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
V. Gulbis, referents
M. Kallistratovs
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....
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Priekšsēdētājs P. Kalmiņšj Saeimas sēde at>klāita.
Dienas kārtībā: valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. Iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta. _ —_ Referents V. Gulbis.
Turpināsies debates par kārtējo izdevumu X daļu —
zemkopības ministrija. Vārds deputātam Kaļļistratovam.
M. Kallistratovs (vecticībnieks; runā krieviski.)*
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.
J. Vinters (agrāklo naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Ir mums_ ļaudis un
atsevišķas politiskas partijas, kuras katra teikuma
ņem-is atgādināt, ka Latvija ir lauksaimniecības zeme un lauksaimniecībā Latvijas nākotne. Neskatoties uz to, ka šo_partiju cilvēki, kuri mīl šos vārdus
tik bieži atgādināt, ir atradušies valdība un ari pie
zemkopības resora vadīšanas, tomēr pa visjem
šiem 10 valsts pastāvēšanas gadiem neesam novērojušine kaut kādu uzlabošanos attiecībā uz lauksaimniecību, nedz ari kaut kādu radikālu soļu speršanu
lauksaimnieku labklājības pacelšana. Izradās, ka
šie skaistie vārdi ir vajadzīgi tikai vai nu tautas sapulcēs, vai savos partijas kongresos, bet darbos šīs
partijas neatrod par vajadzīgu tos pieradīt.
Piegriežoties zemkopības ministrijas budžetam

un salīdzinot to ar citu resoru budžetiem, mums būtu
jānāk pie slēdziena, ka šis budžets mušu valstī ir
samērā par mazu, ka lauksaimniecībai šinī budžeta
nav dāvāta nepieciešama uzmanība. Otra raksturīgā pazīme ir tā, ka taisni šinī budžetā, kur vislielā-

kās sumas vajadzētu atvēlēt lauksaimniecības veicināšanai un tās ražības pacelšanai, 60% no visiem
kārtējiem izdevumiem aiziet pārva'dei un atalgojumiem. Šis procents ir par daudz liels. Ar to pa daļai
izskaidrojams ari pašreizējais mūsu lauksaimniecības
grūtais stāvoklis. Es negribu runāt sakarā ar zemkopības ministrijas budžetu par jautājumiem, kas
attiecas uz agrārās reformas izvešanu, kur ir trūkumi, pielaistas nelikumības, kļūdas u. _t. t. Gribu
tikai mazliet pakavēties pie viena jautājuma, kam,
man šķiet, ir ļoti liela nozīme mūsu valsts dzīve un
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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ari zemkopības ministrijas budžeta, t. i. pie atsevišķiem posteņiem, kur atvēlētas sumas lauksaimniecības veicināšanai.
Lauksaimniecības veicināšanas principos un politikā, kāda ir valdījusi līdz šim un saskatāma arī
šī gada budžetā, valda pilnīgs chaoss. Mēs neredzam
tur nekāda plāna, nekādas sistēmas. Pabalstu sumām ir pilnīgi šaurs, lokāls raksturs bez kaut kādas tālākas plašākas vispārējas nozīmes. Lauksaimniecības veicināšanas uzdevums taču zemkopības
ministrijai jāstāda pirmajā vietā. Še ir liela nozīme
diviem lieliem momentiem: ražošanas pacelšanai un
tirgus nokārtošanai.
Piegriežoties pirmajam momentam — ražošanas pacelšanai, zemkopības
ministrijai vispirms
būtu jāgādā, lai lauksaimnieki - ražotāji varētu iegūt
par pieņēmīgām cenām ražošanas līdzekļus, mākslīgos mēslus, lauksaimniecības inventāru, lai par
tiem lauksaimniekiem daudzkārt nebūtu jāpārmaksā.
Bet zemkopības ministrija šinī virzienā nav spērusi nekādus solus, un mūsu lauksaimniekiem jāpārmaksā par ražošanas līdzekļiem apmēram 20% līdz

30%.
Nākošais faktors ražošanas pacelšanā ir — zemes kultivēšana, meliorācijas jautājums.Ari šim jautājumam nepiegriež tādu vērību, kādu tas pelna. Meliorācijai šī gada budžetā ir gan atvēlētas zināmas
sumas. Ari iepriekšējo gadu budžetos bija atvēlētas mazākas sumas. Šis sumas nav pietiekošas, lai
nokārtotu šo svarīgo faktoru ražošanas pacelšanā.
Ari meliorācijas jautājumā zemkbpības ministrijai
nav izstrādāts noteikts plāns. Liela nelaime rodas
ar meliorācijas jautājuma nenokārtošanu sakarā ar
valsts zemēm. Valsts zemes, valsts meži, purvi un
pļavas bieži vien noslīcina apkārtējo lauksaimnieku
zemes. Ir zināms, ka mežu nosusināšanai līdz šim
budžetā nav tikušas atvēlētas absolūti nekādas sumas. Šī gada budžetā tādas sumas ir pirmo reizi.
Visi tie meliorācijas darbi, kurus savā laikā izdarījuši agrāko privāto muižu īpašnieki un bijušā Krievijas valdība, ir iznīkuši, un tagad tīri neizbēgami
mēs esam nonākuši pie tāda stāvokļa, ka valsts meži
apslīcina apkārtējās lauksaimnieku zemes. Zemkopības ministrija nav pietiekoši domājusi par citu
saviem
plašāku meliorācijas darbu sarīkošanu ar
līdzekļiem. Šo darbu sarīkošana būtu jāstāda pirmā

vietā.
Tālāks ražības pacelšanas faktors būtu — lauksaimniecības zinātnes izmantošana mūsu lauksaimniecībā. Tas ir jautājums, kas ari prasa no zemkopības resora stipru gribu. Ir pareizi, ka valsts uztur skaita ziņā diezgan daudz zemāko lauksaimniecības skolu un ari vidējās lauksaimniecības skolas,
izsniedz vajadzīgos pabalstus; tikai nozīmes nav
šim skaitam, bet gan tam, kā tās nostādītas, kā tas
. nostādītas tieši praktiskā ziņā. Praktiskā zinātnes
nostādīšanā, priekšzīmīgā skolas nostādīšanā gan
jāsaka, ka šīs skolas neatbilst tiem uzdevumiem, kādiem tās domātas. Bieži vien viena otra_ skola nonāk tādā stāvoklī, ka uz kādiem 10 skolēniem ir 3
vai 4 skolotāji, un, protams, tie ari patere galvena
kārtā tos izdevumus, kurus vajadzētu izlietot citiem
nolūkiem. Tā ir pilnīgi greiza, aplama politika lauksaimniecības skolu ziņā, ka zemkopības _ ministrija
ir atradusi par vienīgo gudrību nodibināt pec iespējas
vairāk, gandrīz vai katrā pagasta lauksaimniecības
skolu. Ja atceramies agrākos laikus un apvertejam
mūsu apstākļus, visu mūsu teritorijas platumu, tad
varētu nākt pie slēdziena, ka ar dažām skolām un. vidusskolām lauksaimniecībai mūsu apstākļos pietiktu.
Tad to sumu. ko mēs tagad izlietojam ēku uztureša-
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nai, skolotāju algošanai, inventāram, varētu atvēlēt
priekšzīmīgas lauksaimniecības fermas Ierīkošanai,
no kuras apkārtējie lauksaimnieki varētu gut zināmus labumus. Otrs apstāklis, kas še būtu svarīgs,
ir parauga saimniecības, gan valsts muižu centru,
gan dažādu kulturelu centru veidā. Ari šīs_ parauga
saimniecības neatbilst tam uzdevumam, kādam tas
ir domātas. Bieži vien šīs narauga saimniecības noder nevis par paraugu apkārtējiem lauksaimniekiem,
bet rāda, kā nevar saimniekot un ka nevajaga rīkoties; un jo vairāk tā nevajaga rīkoties speciālistiem
ar augstāko lauksaimniecības izglītību.
Vēl viens svarīgs faktors ražībaspacelšanā ir
tā sauktā agronomiskā palīdzība. Zīmējoties uz agronomisko palīdzību, man noiteikti_ jāsaka, ka ta mav
vis agronomiskā palīdzība, bet ta ir viena no vislielākām nejēdzībām, kāda mušu valsti pastāv. Ja
jūs izbrrauksat kaut kur uz laukiem un apjautasaties
pie lauksaimniekiem par šo agronomisko palīdzību,
par to, ko valsts nosauc par agronomisko palīdzību,
tad jūs dabūsat atbildi, ka neviens lauksaimnieks par
tādu agronomisko palīdzību neka nav dzirdējis, lai
gan valsts izdod miljonus. Šie miljoni, kas tiek atvēlēti agronomiskai palīdzībai, neaiziet lauksaimniekiem, tamdēļ ka šī agronomiskā palīdzība nav nostādīta tā, kā tai vajadzētu būt nostādītai. Princips,
kādu lieto agronomiskās palīdzības realizēšanai, ir

^
mūsu apstākļos izvērties par visļaunāko no dažādiem
agronomiskās palīdzības veidiem. Mes šo agronomiskās palīdzības veidu mēdzam saukt par sabiedriskās agronomiskās palīdzības izvešanas veidu.
434.000 latu, kas atvēlēti agronomiskai malīdzībai,
tiek sadalīti atsevišķu biedrību starpa. Šīs atsevišķās biedrības, kurās ir apvienoti atsevišķu organizāciju, pareizāki saklot, atsevišķu po'itisku partiju
biedri, šaurā nozīme ņemas realizetšo agronomisko
palīdzību uz vietas. Stāvoklis iznāk tāds, ka lielsaimnieki, kas apvienoti šais biedrības, saņem vienu
otru pabalstu vai nu lielākas naudas sumas veida,
vai dārgu ārzemes sugas lopu ievešanas veida, vai
citādā veidā. Viss lielais vairums lauksaimnieku nesaņem nekā. Agronomiskās palīdzības tagadējais
veids ir izvērties vairāk par savstarpīgu partiju tirgošanās objektu nekā nopietnu agronomiskās pa'īdzības sniegšanu lauksaimniekiem.. Šīs dažādas biedrības, kuras jau tieši sastāv no atsevišķam politiskām partijām, par agronomisko palīdzību nopietni
nemaz nedomā. Ja salīdzinām to palīdzību, ko sniedza pirms kara 2 lielākās lauksaimniecības organizācijas, t. i. lauksaimniecības centralbiedrība un latviešu lauksaimniecības ekonomiska sabiedrība, ja
salīdzinām viņu darbu dažādu kursu, priekšlasīiurnii,
izstāžu sarīkošanas ziņā. tad redzam, ka ar lielam
sumām, ar to pabalstu, ko sniedz valsts, netiek padarīts vairāk, kā tanī laika ar niecīgiem pabalstiem
Šīs valsts sumas un paba'sti iziet pa lielākai daļai
biedrību darbinieku atalgošanai un atsevišķu iestāžu kancleju uzturēšanai pie šīm biedrībām. Te nu
šī palīdzības sniegšana nekavējoties būtu jāpārveido
un tādā veidā, ka to uzņemtos vai nu tieši valsts no
sevis sniegt līdzīgi, k!ā valsts sniedz ārstniecības
palīdzību lauku iedzīvotājiem, vai šo agronomiskās
palīdzības sniegšanu uzņemtos pašvaldības, vai ari
to noorganizētu piemērojoties lauksaimniecības kameru sistēmai. Varbūt mēs gūtu labākus rezultātus,
jo jāievēro tas. ka tām sumārm ko- atvēl valsts, jāsasniedz visi Latvijas iedzīvotāji un visi lauksaimnieki. Te nevar būt nekādu privileģētu grupu, kas
iestājas dažādās biedrībās, lai no palīdzības kaut ko
dabūtu, bet pārējās neko nedabū.
Tālāk jānokārto ražojumu tirgus jautājums. Va-
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rētu varbūt teikt, ka valstij nebūtu jāiemaisās šī
jautājuma nokārtošanā. Bet zemkopības resors no
otras puses (to ir uzņēmies un ir iecēlis lauksaimniecības atašejus ārzemēs. Ar to ari viņš ir .ierobežojies, bet pie ražojumu tirgus jautājuma inokāirtošanas
iekšzemē nav ķēries. Tagad ir tāds stāvoklis, ka
lauksaimnieks par saviem ražojumiem saņem, augstākais, 70%, vai, pat tikai 50%,bet pārējie 50%_ aiziet starpniekiem. Lai gan pie šī jautājuma nokārtošanas strādā dažādas organizācijas, pat kooperatīvi, saņem pabalstus, tomēr rezultāti ir ļoti bēdīgi,
cieš kā ražotāji, tā patērētāji. Ņemsim piemēram
piena produktus. Piena produktu tirgus regulēšanu
un eksportu ir uzņēmušās kooperatīvas organizācijas, bet lauksaimnieks saņem par vienu litru piena
tikai 17 santimus, kamēr patērētājs par šo litru piena samaksā 32 santimus 34 santīmus, pat .vēl vairāk.
Tas pats ir ar sviestu: Ari šī jautājuma nenokārtošana atstāj ļoti smagu iespaidu uz lauksaimnieku grūto
stāvokli un uz lauku saimniecību ienesības pacelšanu. Nav nekādas intereses un prieka' lauksaimniekam ķerties pie darba nokārtošanas un lielākas peļņas iegūšanas, ja viņš redz, ka starpnieks paņem to
daļu no šīs vērtības, kas pienāktos viņam par savu

darbu.
Ja tagad piegriežamies tiem atsevišķiem posteņiem, klās paredzēti šī gada zemkopības resora budžetā lauksaimniecības veicināšanai, tad redzam tādus posteņus, kā: lauksaimniecības būvniecības veicināšana, sacensības, vaislas lopu, iegādāšana, vaislas ērzeļu reģistrācija, agronomiskā palīdzība, būvtechniskā palīdzība, lopu pārraudzības biedrības,
lauksaimniecības kooperācijas veicināšana, biškopības veicināšana, sēklkopības veicināšana u. t. t.;
bet, kā es Jau aizrādīju, visiem šiem veicināšanas
veidiem ir tikai šaurs vietējs raksturs, Šinīs biedrībās, kuras saņem no valsts attiecīgas subsidijas, ir
organizēts ļoti niecīgs procents mūsu lauksaimnieku, un tamdēļ, ka šis procents ir stipri niecīgs, tas
ari nevar dot lauksaimniekiem to, kas ir domāts, izlietojot šīs valsts sumas. Šeit būtu jāieved, būtu
jāizstrādā viens noteikts plāns, zināma noteikta sistēma, lai tās sumas. kas iziet no valsts kases, sasniegtu visus lauksaimniekus. Ja stāvoklis turpmāk
būs tāds pats kā līdz šim, tad ar tiem skaistiem vārdiem, kurus mēdz teikt partiju vīri arvien uzsverot
pirmā vietā lauksaimniecību, nekas nebūs līdzēts un
ar to nepacelsies mūsu lauksaimnieku materiālais
stāvoklis, nedz ari visas valsts un tautas labklājība.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku

frakcija;

runā krieviski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vai re-

ferents vēlas vārdu? Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Godātie deputātu kungi!
Pēc visa tā. kas teikts debatēs par zemkopības ministrijas budžetu, es īsumā gribu apstāties pie sekojošiemiebildumiem.
Pirmkārt runāja par agronomis-Ko palīdzību.
Protams, katru lietu var kritizēt un vajaga kritizēt,
bet tad ir jāpieiet ar lietišķu kritiku. Ja pie agronomiskās palīdzības pieiet ar tādu kritiku, ka visu
agronomisko palīdzību nosauc par lielāko nejēdzību
un ačgārnību, kāda mūsu valstī pastāvot, kā to nosauca Vintera kungs, tad tādu kritiku vairs nevar
nosaukt par lietišķu. Nevar šādu nosaukumu veltīt
tam darbam, kas gadudesmitiem pie mums ir attīsti?
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.
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jies, kurā piedalījusies taisni mūsu lauksaimnieku
kuturelākā daļa, kuram pirmsākums meklējams jau
pirms kara, kur |ī pati agronomiskā palīdzība ir novedusi mūs pie tiem sasniegumiem lauksaimniecībā,

uz kādiem mūsu valsts tagad var atskatīties; šādu
nosaukumu šim darbam nekādā ziņā nevar vētīt.
Neskatoties uz visām tām grūtībām, ar kādām lauksaimniecībai ir nācies cīnīties, mēs tomēr novērojam tendenci, ka vidējā lauksaimniecības raža pie
mums pakāpeniski pieaug, kaut ari mazā mērā. Tāpat pieaug lopu caurmēra ražība. Ja nebūtu agronomiskās palīdzības, vai tad mums tagad būtu savā
ziņā tik pilnīgi izveidots lopkopības pārraudzības
biedrību tikls, kopmoderniecību tīkls, dārzkopības
pārraudzības biedrības, mašinu koplietošanas punkti u. t. t.? Tas viss ir kultūras darbs, kam bijusi neapšaubāma nozīme mūsu lauksaimniecības attīstībā
un kura nozīmi nevar novērtēt pārāk zemu.
Agronomiskai palīdzībai pārmet, ka tā esot politiskā agronomija. Man gribētos teikt, kungi, ka ari
šis izteiciens ir pārspīlēts. Es vismaz nezinu nevienu lauksaimnieku organizāciju, kura, izvedot agronomisko palīdzību, būtu spraudusi par savu mērķi politiku. Ja te saka, ka agronomi esot politiski
aģitatori, tad es gan nevaru pateikt nevienu agronomu, kurš tāds būtu. Rozentāla kungs šeit nenosauca nevienu vārdā. Tā tad, acimredzot, ari viņš
šādus agronomus nezin. Un beidzot es gribētu tomēr jautāt, vai tad ir pareizs tāds uzskats, ka agronomiem 1 galu galā nemaz nav brīv runāt par politiku. Vai tad šo patenti, runāt par politiku būtu izņēmis tikai Rozentāla kungs, kura pašlaik, diemžēl,
nav klāt? Es saprotu, ka būtu nepareizi, jaagronoms nodotos po'itiskam darbam darba laika, kad
viņam jāveic savi tiešie uzdevumi. Bet ja viņš,
izbraucot uz vietas, savus kārtējos uzdevumus ir paveicis, kādēļ tad viņam atņemt tiesības. kādas _ ir
katram Latvijas pilsonim, runāt par politiku? Šādas
tiesības ir katram Latvijas pilsonim un tāpat ari agronomam.

Tālāk šeit pārmet, ka no agronomiskās _ palīdzības uz vietām, sevišķi Latgalē, it nekā nejūtot. Patiešām jāsaka, ka tas ideālākais būtu, ja katrā lauksaimnieka mājā katrā laikā būtu pieietams _ agronoma padoms. Ja tas mums pašlaik nav iespējams,
tad galvenā kārtā tāpēc, ka agronomu skaits ir par
mazu. Ja apriņķī ir tikai viens agronoms, sakait,
kā viņš var apkalpot visas saimniecības, kā viņš

var būt katrā saimniecībā uz vietas. Bet nepareizi
ir teikt, ka ir tādi lauksaimnieki, kas nemaz nezin,
ka tāda agronomiskā paīdzība ir, un ka ir ari agronomi, kā to Vintera kungs apgalvoja. Ja Vintera
kungs būtu painteresējies_ par agronomiskās palīdzības fiarbību, tad viņš zinātu, ka katru gadu tiek sarīkoti simtiem priekšlasījumu un kursu, kur ierodas
ne tikai biedrību biedri, bet var piedalīties un papildināt savas zināšanas visi lauksaimnieki. Bez tam
mums ir zināms agronomiskās palīdzības veids, kas
apkalpo tieši visas lauksaimniecības; tās ir lopkoLopu pārraugi
biedrības.
pības pārraudzības
iebrauc katrā mājā, savas biedrības saimniecības, izlietas.
dara lopkopības kontroli un nokārto citas
Šis agronomiskās palīdzības veids dod visreālākos
un jūtamākos panākumus.

Bez tam šī gada budžetā paredzēts jauns pasākums, kas organizēts pēc tā paša veida — laukkopības pārraudzības biedrības. Jau sari bija novērojama šādas organizācijas vajadzība. Tā ir dibināta
pēc Rītprūsijas parauga, kas izkopj lauku ražību un
to pārrauga. Mums jau ir kādas 3 šādas biedrības,
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un šī gada budžetā šim nolūkam ir paredzēti ari
līdzekļi. Tas būs pirmais pasākums tieši lauku ražības pacelšanā.
Es negribu noliegt, ka mūsu agronomiskā palīdzībā ir ari zināmi trūkumi. Šie trūkumi galvena
kārtā pastāv iekš tam, ka mūsu agronomiskā palīdzība ir organizēta divējādos veidos. Pirmais
veids apkalpo zināmu rajonu; otrais veids — rūpējas par agronomiskās palīdzības sniegšanu zināmam
nozarēm. Piemēram, mums ir lopkopju centrāla
savienība, kas veic tikai zināmus uzdevumus lopkopībā. Tāpat mums ir biškopības centralā_ savienība, kas pārzin tikai savus speciālos jautājumus.
Tanī pašā laikā ir ari rajonu biedrības kas nodar^
nodibibojas ar to pašu. Protams, šādos apstākļos
par ziJautājums
nāt noteiktu sistēmu ir loti grūti.
nāmas sistēmas ievešanu agronomiskās palīdzības
lietā pārrunāts jau gadus 3—4 atpakaļ. Par šo jautājumu ļoti plaši runāts toreizēja agrarlietu komisijā. Te mēs uzduramies uz to, ka noārdīt pastāvošo
jadoma,
sistēmu
ir ļoti viegli, bet tanī pat laikā
vietā likt, jādomā, vai jaunais projekts bus labāks
par to, kas mums ir pašlaik. Še ir dažādi ieskati:
ir uzskats par valsts agronomiju, bet ari te varētu
būt iebildumi, vai tas būtu lietderīgāki, ja visi agronomi būtu valsts ierēdņi. Tagad viņi sabiedrības
dienestā, un tāpēc pati sabiedrība ir vairāk ieintepalīdzības sniegšana. Viņa
resēta agronomiskās
ari interesējas, lai darbs būtu ražīgāks. Starp citu
es varu minēt, ka tāds lauksaimniecības lietu speciālists kā profesors Laurs izsakās, ka vispiemērotākā agronomiskā palīdzība ir sabiedriska agronomija, kas pienācīgi jāizveido. Neviens cits veids
nevarētu veikt šo komplicēto darbu tik ražīgi un
lietderīgi.
Ka agronomiskās palīdzības jautājums nav tik
viegli nokārtojams, to redzam ari citas valstīs. ne
tikai pie mums. Neviena valsts nevar atrast tādu
veidu, kas būtu bez iebildumiem, nevar atrast pilnīgi ideālu sistēmu. Man būtu jāmin Somijakura jau
ilgāku laiku strādā pie šī jautājuma nokārtošanas,
bet vēl nav atradusi īsto veidu. Pati_ dzīve izstrādā
pieņemamāko veidu un palīdzšo jautājumu nokārtot.
Mēs nešaubāmies, ka pamazām tuvojamies šī jau-

_

tājuma atrisināšanai.

Par meliorāciju teica, ka tai piegriežot mazu
vērību. Šinī budžetā melioracijas_ sarīkošanai sumas pavairotas, salīdzinot ar pērno gadu, par
1.200.000 latiem. Bez tam vel jāpieskaita šim postenim 1.000.000 latu, kurus atvēlēja ar šī gada
marta mēnesī pieņemto likumu par palīdzības sniegšanu plūdos cietušienr To-mer nevar sacīt, kā šīs
sumas būtu pietielkošas. Meliorācijas sabiedrību
dibināšanās iet ļoti strauji uz priekšu, un tagad šādu
sabiedrību ir jau vairāk par 700. Projekti ļr izstrādāti par tik lielām sumam, ka to realizēšana
prasītu mo valsts piemaksām _vien apmēram 10 mijoinis latu. Vai šo sumu mēs varam _atrast viena
gadā, 2 gados? Te mums vispirms jārūpējas par
avotiem, kur ņemt līdzekļus, lai varētu tos meliorācijā ieguldīt. Bet ar tagadējiem līdzekļiem zemkopības resors ari tagad ir darījis visu iespējamo, lai
meliorācijas darbus paplašinātu un meliorāciju lauksaimniekiem darītu pieieitamu. Tā piemēram šinī
budžeta gadā ir pavairots kulturtechnisiko darbinielku
skaits, paaugstinātas piemaksas visam lauksaimnieku kategorijām, kas izved meliorāciju, ievestas
piemaksas drenām, pie kam tas pasūta valsts un
piemaksā 25% no vērtības. Tāpat paredzētas pirmo reizi prēmijas par izvestiem meliorācijas darbiem tiem saimniekiem, kas meliorācijas darbus* iz-
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veduši līdz galam. Tāpat vairākus gadus tiek praktizētas piemaksas par meliorācijas projektu sastādīšanu. Ja pieskaita klāt zemes bankas kredītus meliorācijas sarīkošanai, ko saņem par ļoti zemiem procentiem — uz 2 gadiem- bez procentiem, pēc tam
par 2% utu vēlāk pārvērš 4%—6% aizdevumos, —
tad jāsaka, ka meliorācijas lietai piegriež nepieciešamo vērību, ka meliorācijas attīstībai un veicināšanai izstrādāta ir zināma sistēma un tālākais ir
tikai laika un līdzekļu jautājums.
Vēl bija iebildumi, ka netiekot piegriezta vērība
jaunsaimniecībām uz nekultivētām zemem._ Pirmām
kārtām gribu aizrādīt, ka šīm saimniecībām jau no
1926. un 1927. gada izsniedz pabalstus (ēku celšanai.
Līdz šim tādus pabalstus saņēmušas 3334 jaunsaimniecības. Pagājušā gadā bez pabalsta palikušas 2977
gadu tiek apmierinātas
jaunsaimniecības. Katru
jaunsaimniecības.
Vai viena sezona ie1000—1300
spējams izbūvēt vēl lielāku skaitu jaunsaimniecību,
tas ir jautājums; paturot šim nolūkam līdzšinējos
līdzekļus, t. i. 400.000 latu, _ mušu apstākļos tas būtu
pietiekoši šī jautājuma nokārtošanai. Bez tam jaunsaimniecības uz nekultivētām zemēm saņem pabalstus celmu laušanai un spridzināšanai, kam atve'eti
50.000 latu, kas izrādās ļoti lietderīgs,- un labs pasākums. Te vēl varu pievienot zemes bankas aizdevumus jaunsaimniecībām, kasj tieļki izsniegti tam
saimniecībām, kurām nav kultivētas zemes.
Attiecībā uz rentnieku un graudnieku pabalstīšanu man jāsaka, ka taisni šinī gada šinī ziņa ir
sperti pirmie soļi, un tapec nesaprotams bija Rozentāla kunga pārmetums, ka te nekas netiekot
darīts. Rentniekiem un graudniekiem zemes banka
ir iesākusi izsniegt aizdevumus par tādiem pat procentiem, par kādiem aizdevumi ir izsniegti citiem
lauksaimniekiem. Ja prasa, to, ko prasīja Rozentāla kungs, ka vajagot izsniegt aizdevumus bez galvojumiem, tad jāsaka, ka izsniedzot aizdevumus jāievēro ari nodrošināšana, kāda vajadzīga katram
aizdevumam.
Ja netiktu prasīta nodrošināšana,
tad tas nebūtu aizdevums, bet gan pabalsts. Sie
aizdevumi tiek izsniegti tā. ka viņi graudniekiem
un rentniekiem ir pieietami.
Te vēl tika aizrādīts uz valsts muižu saimniecībām, izteicot zināmu nemieru ar to stāvokli, kādā
šīs saimniecības atrodas. Es te gribētu paris vārdos teikt, ka valsts muižu saimniekošana bija jāsāk -grūtos apstākļos; ēkas bija 'nolaistas, dzīva
un nedzīvā inventāra nebija, pati zeme pa kara
Tādos apstākļos uzsākt
gadiem bija neizkopta.
saimniekošanu nebija viegli. Ja mes tagad salīdzinām dzīvā inventāra skaitu ar to, kāds bija_ saimniekošanas sākumā un kāds ir tagad, tad ir jāsaka, ka
dzīvais inventārs ir stipri pieaudzis, pieaudzis gan
skaita ziņā, gan uzlaboi-ies labuma ziņa. Tomēr jāsaka, ka valsts muižu saimniecības cīnās ar lampasam grūtībām, ar kādām cīnās mušu pārejas saimniecības. Tas pats apgrozības kapitāla trūkums, zemās cenas un dārgie ražošanas izdevumi, kasir
nārējās saimniecībās, ir ari jmuižu saimniecības.
Tāpēc ir nesaprotama Rozentāla kunga prasība paaugstināt valsts muižu strādniekiem algas. Pirmkārt valstis muižu strādnieki nav nostādīti sliktāki
nekā pārējie strādnieki; viņi ir vēl labāka stāvoklī,
jo valsts muižās strādnieku trūkums nekad nav
bijis.
Beidzot Būmeistera kungs izteicās, _ ka neesot
noteikta plāna lauksaimniecības veicināšanai. Ta
ir ļoti apsveicama doma, jo tāds plāns patiešam
būtu vajadzīgs, kas nodrošinātu lauksaimniecības
attīstību uz ilgāku laiku; bet es izsaku lielas šau-
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bas: ja tāds plāns tiks izstrādāts un likts priekša,
vai Būmeistera kunga, frakcija pati par šādu plānu
balsos. Kā sociāldemokrāti skatās uz lauksaimniecības veicināšanu, to vislabāk pateica Rozentāla
kungs, kurš teica, ka lauksaimniekus vajaga pieradināt kārtīgam darbam, (lai (lauksaimnieki necerētu tikai uz pabalstiem. Ja jus meklējat ļaudis,
kuri pieradināmi kārtīgam darbam, tad es jums ieteiktu viņus pameklēt tepat Torņa iela, vai 1. maija
pie Griziņkalna, bet ne pie lauksaimniekiem, jo
lauksaimnieki tikai ar savu kārtīgo darbu ir sasnieguši to, kas viņiem tagad ir.
Es atrodu šo budžetu par piemērotu un lūdzu
to pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
kārtējo izdevumu X daļa — zemkopības ministrija.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret X daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par X daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par X daļas pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret — 40 balsis. Kārtējo izdevumu X daļa pieņemta. — XI daļa — satiksmes ministrija.
Ls

(Tek. Nft

XI.
a. Šoseju

Satiksmes ministrija.
un zemesceļu departaments.

337.V.53. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma
gaidu darbinieki

340

4'5.— 650.045.—

§2. Pārvaldes izdevumi.

338.

339.

ffiO.OOO.—

pa-

1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izd _evumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
uzturē2. Satiksmes
līdzekļu
šana
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošais remonts
§4. Inventarajauniegādāšana.

1. Iestāžu

iekārta

un

meti

342.
343.

66. Šoseju un zemesceļu departamenta ēkas visos apriņķos
§8. Dienesta apģērbi.
1. Dienesta apģērbu iegādāšana
§53. Ceļu remonti.
sagatavo1. Akmeņu un ķīļu
šana
2. Remonti

,344.

darba

rjki
§5. Ēku pamatremonti.

341.

un uzturēšana
§54. Tiltu remonti. _
1. Remonti un uzturēšana

Kopā XI daļai

46.000.—

130.000.—

30.000. —

30.000.—
90.000.—

4.000.—

154.000.-

saim-

niecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš4. Satiksmes līdzekļi
un
5. Mašīnas , , ierīces

84.000.—

8.000.—
1.000.74.000.—
30(X'0'00.—

383.000.—

20.000.—
80.—

800.000.—

1.050.000.— 1.85-0.000.—
200.000.—

3.387.125.-)

Vārds deputātam Opyncanam.
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Es domāju, ka visam
runām šinī augstajā nama, par budžetu nav sevišķi
lielas nozīmes, jo koalicijā viscaur izved savu gribu.
Tāpēc es ilgi neuzkavēšos ari pie satiksmes resora.
Es gribētu aizrādīt tikai uz vienu, proti uz
to, ka budžetā ir atvēlētas lielākas sumas ceļu remontiem ari Latgalē. _ Bet mes ainām, ka vietējie
ceļu inženieri ir stiprā mēra novilcinājuši plāna izstrādāšanu, nav rūpējušies par darba veicināšanu,
un tāpēc mēs neesam pārliecināti, ka Latgalei paredzētās sumas visas tiks izlietotas, ka tas sumas,
kas paredzētas tiešā budžetā, tā ari tas kas paredzētas papildu budžetā. Sevišķi man jāaizrāda uz
vienu parādību, proti — sakara ar to, ka laba
spārna koalicijā ir ļoti neapmierināta ar to, ka
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Latgalei no sabiedriskiem darbiem paredzētās sumas atvēlēti 75%, ir dots mājiens ceļu inženieriem,
lai visas paredzētās sumas netiktu pienācīgi izlietotas, lai darbi paliktu neizpildīti un lai valsts
kasē atliktos lielākas sumas. Tāda parādība ir
novērojama, un to var redzēt ari no tā, ka plāni
tiek novilcināti un darbi, kā grants piegādāšana
labā ceļā, netiek izdarīti laikā.

Bez tam vēl jāaizrāda, ka ir bijuši tādi gadījumi, kur ari grants pievešanas maksa ir bijusi
ļoti savāda. Tā maksā vienu un to pašu cenu par
granti, kas pievesta no 2 kilometru attāluma, un
par to granti, kas pievesta no tālākiem attālumiem, pat līdz 20 kilometriem. Šāda, lūk, ir ceļu
inženieru darbība. Ja mēs patiešām gribam, lai
Latgales ceļi tiktu uzlaboti, lai paredzētās sumas
sasniegtu savu mērķi un dotu vajadzīgos panākumus, tad ir jāsper visi soļi, lai šādas parādības no^
novērst ar
vērstu. Man liekas, vislabāk to varētu
to, ka tanīs gadījumos, kad valsts vai pašvaldības
iestādes ar saviem spēkiem nebūtu spējīgas izlietot šīs sumas, atļautu šos darbus sarīkot, varbūt,
caur torgiem atsevišķiem uzņēmējiem. Es _baidos,
ka atvēlētās sumas, sevišķi Latgale, patiešam netiks izlietotas. Man liekas, kašeit kreisajam spārnam un ari latgaliešiem būtu jābalso par to pārejas
formulu, kura pasaka, ka satiksmes ministrijai tanīs gadījumos, kur sumas netiks izlietotas un kur
valsts pati ar saviem spēkiem nevarēs noorganizēt
darbu, būtu tiesības atļaut izdot šos darbus privātiem uzņēmējiem. Tāpēc es iesniedzu šo pārejas
formulu. Es ari lūdzu satiksmes ministri piegriezt
vairāk vērības ceļu izlabošanas darbībai, lai šie
darbi tiktu sarīkoti sekmīgi un sistemātiski, bet
ne tā, kā līdz šim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam
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dažus kilometrus tālāk — Kofcmuižā maksājot 120
latus par kubikasi. Redziet, tikai dažu kilometru
starpība, bet vienā vietā par to pašu akmeņu pievešanu maksā vairāk un otrā — mazāk.

Zem-

turi ir nesaprašanā, kāpēc vienā vietā maksā 90
latus, bet otrā — 120 latus par kubikasi. Šāda
starpība nav pielaižama, un satiksmes resoram tas
jānokārto, lai neradītu nevēlamus precedentus un

sarūgtinājumu vietējos iedzīvotājos. Šādos apstākļos gluži dabīgi rodas dažādas pārrunas, baumas par kukuļošanu un tamlīdzīgām lietām. Protams, es neapgalvoju, ka tur būtu notikusi kāda
ļaunprātība. Bet nesamērība, nekonsekvence, bez
šaubām, ir konstatējama.
Vairākās vietās man personīgi ir bijusi izdevība redzēt, piemēram Beļavas un Mālupes pagastos — ari mūsu frakcijai iesniegtas vairākas sūdzības un aizrādījumi, — ka, būvējot jaunos tiltus,

neieturot nekādus samērus. Par kādu mazu attaciņu — upīti būvē tādu tiltu, kas izmaksā vairākus
tūkstošus latu. Mūsu partijas kongresos no vairākām pusēm atskanēja brīnēšanās, vai mūsu valstī
esot tik daudz naudas, ka tādus grandiozus tiltus
varot būvēt pat pār niecīgām upītēm.
Tās ir īsas piezīmes no mūsu frakcijas puses
par šosejām un zemes ceļiem. Ievērojot mūsu vēlētāju aizrādījumus, vajadzētu nesaudzīgāki _ ^turēties pret satiksmes resora vadītāju, vajadzētu balsot pret šo budžetu, jo vairāk ievērojot to, ka te
aiz zināmiem personīgiem iemesliem demokrātiskais centrs uzstājas pavisam nepiedodami pret
mūsu izglītības ministri. Bet, ievērojot to, ka mēs
ticam un paļaujamies, ka satiksmes ministris ievēros mūsu aizrādījumus, mēs negribam būt _ atriebīgi, negribam uzstāties ar personībām, kā to
darīja demokrātiskais centrs pie nobalsošanas, mes
balsosim par šo budžetu, paļaudamies, ka satiksmes

Mīlbergam.

ministris mūsu aizrādījumus ievēros.

G. Mīlbergs ('jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! _ Jautājuma par šoseju
un zemes ceļu stāvokli jāaizrāda, ka neraugoties
uz to, ka tagadējais satiksmes ministris devis dažādus solījumus steidzamības kārta novērst līdzšinējās nebūšanas,_ nekārtības un trūkumus, mēs
tomēr visā visumā to neesam sagaidījuši. Starp
citu, vēl arvien netiek piegriezta venba to ceļu izbūvei, kas būtu labojami pirmā kārta, proti — celi
apdzīvotu vietu un pilsētiņu tuvuma, pie dzelzceļu stacijām u. t. t, kur notiek lielāka kustība un
kur šos ceļus izbrauc ļoti stipri, ta ka _ ne ar kādiem vezumiem nevar tikt cauri. Tapec vispirma
kārtā mūsu satiksmes resora vadītajam jāliek pie
sirds, lai nākotnē pie _ ceļu labošanas un jaunlerīkošanas galvenā kārtā piegrieztu vērību tiem ceļiem, pa kuriem norit_ dzīvaka kustība. Tādas vietās nepietiek ar grantētiem ceļiem. Katru dienu arvien vairāk attīstās autobusu kustība. _ Autobusi
izgriež ceļus, un laucinieki, sevišķi ar vājākiem zirtriem vairs nevar na tiem izbraukt._ Šoseiu būve
tiek pielaistas ari nekonsekvences. Mūsu frakcijai iesniegtas sūdzības, piemēram., par Valmieras-Rujienas šosejas būvi. Pagājušā gadā kādam uzņēmējam esot maksāts 120—130 latu par kubikasi
akmeņu. Šis uzņēmējs turpretim zemniekiem maksājis par akmeņu pievešanu tikai_ ap 100 latus
par katru kubikasi. Ta tad uzņēmējs paturējis
Šinī
20—30 latu virspeļņas par katru kubikasi.
gadījumā uzņēmējiem nemaz nevajadzēja dot virspeļņu, jo akmeņu pievešanu varēja izdot tieši siksaimniekiem, jaunsaimniekiem un ari citiem zemturiem. No Valmieras pagasta ari iesūtītas sūdzības, ka vienā vietā par to pašu akmeņu pievešanu zemturiem maksājot 90 latus par kubikasi, bet

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds deputātam Vedkalniam.
A. Veckalns (socialdeimoknats): Tiešām būtu
vēlams, lai, sarīkojot šoseju un zemes ceļu darbus,
Piemēram,
vairāk ievērotu vietējos apstākļus.
tiek izbūvēta šoseja uz Rlgas-'Limbažu_ ceļa. Pagājušā vasarā un rudenī šo šosejas izbūvi _aptureja
šaipus Bīriņiem, purvā, kur absolūti neka. netiek
cauri. Tur lūzt rati, autobusi, satiksme pilnīgi neiespējama. Vajadzēja ceļu tikaidrusciņ pagarināt —
par kādu puskilometru, tad būtu līdz kalniņam un
vietējie iedzīvotāji varētu šo ceļu lietot. Tagad tas
ir pilnīgi neiespējami, un šopavasar! satiksme pašo
ceļu uz veselu mēnesi bija pat japartria.uc._ Tiešam,
jālūdz tai šādus apstākļus ievērotajai ieturētu darba
vadību tādā virzienā, ka vissliktākās, necaurejamas
vietās darbus nepārtrauktu. Par visam lietam iesāktos darbus vajadzētu novest līdz vietai, kur satiksme iespējama, un nevis atstāt nenobeigtus purva
vidū, lai tad uz pusgadu_ vietējos iedzīvotājus paspīdzinātu, lai radītu dibinātu nemieru un īgnumu vietējos iedzīvotājos, it kā tas darīts ar noluku, _ lai
vliņiem, -pārtrauktu katru satiksmes iespējamību.
Par tiltiem jāsaka, ja_ te Mīlberga kungs aizrādīja, ka tiltus būvējot pār_ak lielus, ka dažas vietās turpretim taupība ir ievērota pārak daudz. Cēsu
apkārtnē ir kāds jauns ceļš, un ceļu krusto daži
mazi grāvīši, pār kurieni uzbūvēti tiltiņi. Bet šie
tiltiņi uzbūvēti par trešo daļu šaurāki neka ceļš.
Tas stipri apgrūtina satiksmi. Šāda taupība ir nevietā. Vajadzētu pārbaudīt, vai no šādas taupības
mav jāatsakās.
Ir vēl viena lieta, uz ko jānorāda satiksmes ministra kungam, t. i., lai pie darbu izdošanas vairāk

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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ievērotu vietējos apstākļus, vietējo rūpniecību, lai
darbi netiktu izdoti ārzemniekiem. Te sevišķi gribu
norādīt uz mašīnām, ta sauktiem bruģējamiem ruļļiem, kas ir diezgan primitīvi, ko satiksmes ministrija
tepat iekšzeme, aizkavējot tāda
varētu pasūtīt
kārtā naudas aizplūšanu uz ārzemēm un mazinot
vietējo bezdarbu. Bezdarbnieku skaits, sevišķi metālrūpniecībā, ir liels. Tapec mes liekam priekša
vienkāršās mašīnas pasūtīt tepat iekšzeme, var nu
kādā valsts autonoma uzņēmuma, kas izdara diezgan lielus darbus, vai kāda cita darbnīca. Personīgās sarunās ministra kungs atzina, ka tas ir vajadzīgs, un apsolīja to turpmāk ieverot. Cerēsim,
ka satiksmes ministra kungs šos aizrādījumus ievēros un turpmāk šādus pasūtījumus izdos iekšzemē, nevis ārzemēs. Es iesniedzu pārejas formuilu: «Uzdot satiksmes ministrijai, izdodot dažādus materiālus un pasūtījumus sezonas darbiem,
ņemt vērā vietējo rūpniecību.» —

izlietoti.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.

Budžeta komisijas uzdevuma referents V. Gulbis iesniedzis priekšlikumu:

— akmeņu un
«Kārtējos izdevumos tek. Nr. 343, § 53. p. 1.
par Ls 80.000; —,
ķīlu sagatavošana — Ls 800.000.— samazināt
pārnesot šo sumu uz ārkārtējo izdevumu XI daju & 77. — eku
kopa Ls 90.000.—.»
jaunbūves — Ls 10.000.— Ls 80.000.

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
— Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu XI daļa pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XI
daļas pieņemšanu pārlabota veida. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par_ XI daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par XI daļas pieņemšant 1
pārlabotā veidā nodotas 42 balsis, pret _ — 30 balsis. Kārtējo izdevumu XI daļa pārlabota veida pieņemtā. — XII daļa — tautas labklājības ministrija
L

XII.

Tautas labklājības

..

..

ministrija.

"

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības departamenti.
Sociālo lietu centrālās iestādes un darba inspekcija.
345.V.31. §1. Atalgojumi.

~aaa
26im£.—
1. Algas un piemaksas
brīvā līguma pa2 Virsdarbi
4.000.—
gaidu darbinieki

346.

§2. Pārvaldes izdevumi.

347.

348.

1909.

gada

15. maijā

836 _
L"

13.876 —
1. Ceļa izdevumi
18.000.—
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
12.481.—
1. Ēku uri telpu uzturēšana
800.—
3. Citi saimniecības izdevumi
150.—
4. Eku un telpu tekošais remonts
§4. Inventaira jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

meti
7. Apģērbi, apavi un veļa
349.

350.

31.876 —

13.431—

1.200.—
100.—

108.—

1.408.—

§5. Ēku pamatremonti.
2,500 —
67. Ministrijas nams _
360.
68. Zentenes muižas ēkas
§11. Dalību naudas un konferences.

2.860.—

2. Ceļa izdevumi
351.V.33.§27. Kara un brīvības

10.393.—

kustības

dalībnieku pensijas.
1. Kara invalidu, brīvības kustības dalībnieku, aizsargu un
2.810.000.—
viņu dzimtu pensijas
2. Atalgojumi, pensiju komisin'u
352.

ārstiem
§281. CivilSerēdnu,
karavīru
sijas.

un

500.- 2.810.500.-

skolotāju,
kalpotāju pen-

1. Karavīru un viņu dzimtu pen-

180.000.sijas
2. Civilieredņu, kalpotāju un vi800.000.—
ņu dzimtu pensijas
1.200.000.—
3. Skolotāju pensijas
4. Bijušo Krievijas pensionapu
240.000.— 2.420.000.—
pensijas

kāja invalidiem
un viņu dzimtam
civilierēdņiem,
§30. Pabalsti
karavīriem, invalidiemun viņu

353.V.34. §1219. Pabalsti
354.

dzimtām.
3. Apbedīšanas pabalsti _
4. Karavīru dzimtu apgādāšana

ar brīvmaizi
izsniegšana
trūcī5. Malkas
un invalidu
gām karavīru

356.

356.

dzimtām
māksliniekiem,
§31. Pabalsti
zinātniekiem, rakstniekiem un

3.000.—

35.000.—
50.000.—

115.000.-

30.000.-

60.000.—

viņu dzimtām
§32. Pabalsti nespējniekiem un

trūcīgiem pilsoņiem.
1. Pārcelšanas pabalsti
2. Ārstēšanas un apgādības pa-

1.000.—

155,000.balsti
15.000.—
3. Uztura pabalsti
4. Trūcīgiem Latvijas pilsoņiem
17.000.—
ārzemēs
5. Dažādi pabalsti (uz ministru
10.000.—
kabineta lēmuma)
_
6. Trūcīgo bērnu audzināšanai
20.000.- 218.000.gimenēs
3.500.000.—
357.V.35. §33, 2% piemaksas slimo kasēm
358.V.34. §34. Valsts piemaksa sakroplošanas un arodu slimību gadījumos

nelai1. Pensijas
un pabalsti
mes gadījumos cietušiem darbiniekiem valsts uzjiemumos
2. Piemaksas pie agrākam pensijām
3. Piemaksas apdrošināšanas sa-

120.000.—

40.000.-

70.000.- 230.000.biedrībām
ārstēšana.
§37.
Lauku
iedzīvotāju
359.V38.
1.120.000.—
1 Algas
2,350.000.— 3.470.0O0.—
2. Ārstēšanas atmaksas
Kopā sociālo ietu centrālām iestādēm un dar13.153.130.—
ba inspekcijai
Patversme un neredzīgo institūts.
360.V.37. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
361,

266,662.-

sēde

Tek. Ni

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Gulbim.
V. Gulbis (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Sakarā ar paplašinātiem ceļu labošanas un izbūves darbiem, kādus sarīko šoseju un
ceļu departaments, ir radusies nepieciezemes
šamība iegūt un ari izbūvēt dažādas vietas telpas
un pajumtes, lai varētu novietot ceļu labojamas
mašinas un lai tās būtu iespējams remontēt un uzturēt labākā kārtībā. Ar satiksmes ministrijas un
budžeta komisijas piekrišanu e_ s lieku priekša atvēlēt telpu iegūšanai un izbuvešianai ceļu remonta
darbnīcām un mašinu uzglabāšanai 80.000 latu.
Šī suma gan būtu jāpieliek ārkārtējos izdevumos pie
§ 77., kur pašlaik paredzēti 10.000 latu, bet šo sumu
varētu ņemt no kārtēja budžeta izdevumu 53. panta
1. punkta, kur ir paredzti 800.000 latu. Materiālu
sagatavošanas vajadzība šoseju un zemes ceļu_ departamentam šinī gada ir _ apmierināta, un tapec
sumu par 80.000 latiem varētu samazināt. Darbnīcu
ierīkošanai domāti Liepāja 20X100 latu, Valmiera —
40.000 latu un Rīgā, atkarība no ta, vai mašīnas
varēs labot pasta un telegrāfa darbnīcas — 20.000
latu. Ja tur varēs labot, tad 20.000 latu paliks ne-

(Tek. Ni

24.

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

234.679.—

14.000.—

248.679.—

1.960.—

—

4.000.

5.950 —
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Tek. Ni

362.

Ls

'

monts
§4. Inventāra jauniegādāšana.

gaidu

87.696.—

5.529.—
382.
820.—

un ārstniecības pie-

1.690.—
200'.—
13.040.—
240,—

1.400.—
56.105,—

196.7'9'8.—

18.600.— 215.398.—
2.465.—

§51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem.
10. Neredzīgo institūta darbnīcas
(pielikums Nr. 23.)

385.
386.

2.960.—

3,000.—

tekošais re300.—

670.—
1.000.—

2.000.—

800.—

mulāri u. c.
§38. Ārstniecības materiāli
§39. Lipīgu slimību apkarošana

Psfchiatriskas

2.200.—
800.—
1.000.—

389.

629,821—

pa15.000.—

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi

2.400.—
4.700.—

2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
2. Satiksmes
līdzekļu
uzturē-

§2. Pārvaldes izdevumi.

374.

1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi
§3, Saimniecības izdevumi.

375.

273.108 —
4.010.—

415 —
2.157.—

uzturēlīdzekļu
2. Satiksmes
šana
3, Citi saimniecības izdevumi
4 Ēku un telpu tekošais .remonts
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimniecības piederumi
2. Zinātnes un mākslas priekš-

tiskai ārstēšanai

379.

640.—
2.600.—
23.070.-

1-400.-

valsts

34.000.—

10.000.— 251.726.—

saimnie9.000.—

§5. Eku pamatremonti.
75. Aleksandra augstumu

100-—

5.300.—

392.

24.060.—

9O.000.—

680.—

90,680.—

izdevumu

atmaksas.

1.500.—
1.168,000 —

darbinieku

un darba
aizsardzības
departamentiem

240.—

6.000.—
90.000.—
2.010.—

393.

10.000.—

15.583.362.—

8.000.—
7.000.—
5.40O.—

30.400.—

619.771.—

1. Pārtika
2. Pārējie izdevumi,

13.500.— 633.271 —
26.000.—

§38. Ārstniecības materiāli
Kopā psichiatriskām slimnīcām

1.708.968.—

Leprazorijas.
394.V.43. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas'
2. Virsdarbi, brīva līguma
gaidu darbinieki
359.

1.733.300.—

115.650.—

§7. Uztura izdevumi.

14.uuu.—

un citu ārstēšanai
Kapā sociālās apgādības

5.900.—

76. Strenču slimnīca
77. Ģintermuižas slimnīca
„
78. Daugavpils

4.600.—

500- -

2.500.—

slim-

nīca

3. Izdevumu atmaksas
viņu
4. Cietušo karavīru un
120.000.— 1.289.5O0.—
ģimenes locekļu ārstēšana
12.300.—
§38, Ārstniecības materiāli

Kopā

391.

13.560.—

rīki

378.

un

meti
3. Sanitārie un ārstniecības piederumi
4. Satiksmes līdzekļi
5. Mtašinas, ierīces un dairba
rīki _
7. Apģērbi, apavi un veļa
8. Dzīvais inventārs

.2.572 —

18.430.—

3. Sanitārie un ārstniecības piederumi
5. Mašinas, ierīces un darba

3,77

277.118.—

7.100.—.

200.000.—

2. Zinātnes un mākslas priekš-

1. Ēku un telpu uzturēšana

7. Apģērbi, apavi un veļa
§5. Ēku pamatremonti.
74. Ambulances ēkas
§7. Uztura izdevumi.
1. Pārtika
2. Pārējie izdevumi
§36. Ārstniecības pabalsti un
I. Pabalsti diētiskai un klima-

monts
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta
cības piederumi

pa-

meti

376.

390.

644.821.—

7.7i2'6.—

3. Citi saimniecības izdevumi
4. Ēku un telpu tekošai» re-

Valsts darbinieku un citu ārstēšana.

278.889'.—

slimnicas.

387.V.43. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva līguma
gaidu darbinieki
388.

21470.—

§6. Izdevniecību izdevumi.
3. Pārskati, instrukcijas,' for-

šana

373.

6,260.—

un mākslas priekš-

Kopā departamentiem un vietējām iestādēm

696.932.—

patversmēm

372.V.36. §1. Atalgojumi
1. Algas un piemaksas
2. Virsdarbi, brīva Ilguma
gaidu darbinieki

22.000 —

§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie-

550.—

1. Kursi

368.V.37. §17. Ekskursijas un izstādes.
100.—
1. Ekskursijas
50.—
150.—
,2L Izstādes
369.V.34. §3'2. Pabalsti nespējniekiem un trūcīgiem pilsoņiem,
1.620 —
5. Dažādi pabalsti
14.800.—
370.V37. §38. Ārstniecības materiāli

Kopā

7.000.—

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana
3. Citi saimniecības izdevumi

telpu

244.159.—

15.000 —

derumi
384.

3.00O.—

§7. Uztura, izdevumi.
1. Pārtika
2. Pārējie izdevumi
§15, Mācības materiāli
366.
?367.V.26. §16. Kursi un priekšlasījumi.

3.270.—

3. Sanitārie un ārstniecības pie-

48.705.—

365.

pa-

darbinieki

2. Zinātnes
meti

1.000.—
2.000.—

73. Neredzīgo institūts

240.889.—

līguma

cības piederumi

61.519.—

§5. Eku pamatremonti.

72. Bērnu patversme Majoros

brīva

monts

40.000.—'

70. Zīdaiņu patversme Kalkuņos
71. Zīdaiņu patversme Liepājā

838

departaments.

§2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi
2. Citi pārvaldes izdevumi

4. Ēku un
383.

?69. Zīdaiņu patversme Rīgā

maijā

Ls

2. Virsdarbi,
381.

iekārta
un
saimpiederumi
un mākslas priekš-

15.

Departaments un vietējās iestādes.

5.00O.—

4. Satiksmes līdzekli
5. Mašinas,
ierīces un
darba
rīki _
7. Apģērbi, apavi un veļa
8. Dzīvais inventārs

371.

gada

1929.

380.V.41. §1. Atalgojumi.
1. Algas un piemaksas

21696.—
20.000.—

derumi

364.

24. sēde

Tek. Mš

60.0'ŪO.—

šana

1. Iestāžu
niecības
2. Zinātnes
meti
3. Sanitārie

sesijas

b. Veselības

§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
2. Satik|smes līdzekļu
uzturēr
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Eku un telpu tekošais re-

363.

III

32.232.—
pa-

§2. Pārvaldes izdevumi.

1. Ceļa izdevumi
396.

2. Citi pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi.
1. Ēku un telpu uzturēšana
līdzekļu
uzturē2. Satiksmes
šana
3. Citi saimniecības izdevumi
4. Eku un telpu tekošais re-

monts

11.800.—

44.032.—

500.—
1.346.—

1.846—

20.000.—

L980.6.000 —

1.000--

28.980.—
27*

.
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§4. Inventāra jauniegādāšana.
saimiekārta
un
1. Iestāžu

950.—

niecības piederumi
2. Zinātnes
meti

un

mākslas priekš-

200.-

3. Sanitārie 1411 ārstniecības piederumi
4. Satiksmes līdzekļi
5. Mašinas, ierīces un

525.
120—

darba
o&t.—

rīki

13.500 —
810^-

7. Apģērbi, apavi un vēja
8. Dzīvais inventārs
398.
399

400.

i

Ls

Tek. Ni

397.

Zzd <^^ m
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16,429.—

§5. Eku pamatremonti
79. Rīgas leprazoīrija

4.UUU —

§7. Uztura izdevumi.

83.000.-

1. Pārtika
2. Pārējie izdevumi
§38. Ārstniecības materiāli

85.700.—

2.700.—

8.000.—
188.987 —

Kopā leprazoriiām
Kopā veselības departamentam
Kopā XII daļai

2.176.844.—
17.760.206.—

PIELIKUMS JMš 23
(pie valsts izdevumu budžeta tek.
Ni 371).

Neredzīgo institūtu darbnīcu budžets.

A.

Peļņa un zaudējumi.
I. Peļņa.

Kopa

2.000.—
3.350.—
5,350.—

§1. Administrācijas atalgojumi
§2. Administrācijas .pārvaldes izdevumi
Kopā

4.040.—
1.310.—
5.360.-)

§1. Valsts piemaksa
§2. Operatīvās daļas peļņa

II. Zaudējumi.

Vārds deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Tautas labklājības ministrijas budžets at-

spoguļo valdības politiku sociālos jautājumos, un
tāpēc šīs ministrijas līdzekļos ir saskatāma ta sociālā politika, kāda valdībai ir pre strādnieku šķiru,
pret nemantīgākiem valsts iedzīvotajiem. Arvien
reakcionārās aprindas mēdz aizrādīt uz to, ka tautas labklājības mmiistrijas_ budžets ar katru gadu
augot; tas raksturojot zināmu progresu, kādu valdība ieturot sociālos jautājumos. Ka šogad ir ar
Ja salītautas labklājības ministrijas budžetu?
dzinām to procentuāli ar iepriekšējiem gadiem, tad
redzam, ka tautas labklājības ministrijas budžets ir
audzis; bet ja iedziļinās tanīs posteņos, kas tagad
ir pavairoti un kas uzrada lielākus izdevumus, tad
redzam, ka no jauna ir nācis klāt tikai viens ievērojamāks postenis; turpretim visi pārējie izdevumi
tautas labklājības ministrijas budžeta ir p_ailikuši pilnīgi uz tā paša līmeņa,, ka visos iepriekšējos gados.
Neskatoties uz to, ka dažādo _socia!o jautājumukārtošanai bijia nepieciešami lielāki līdzekļi, kajlīdz ar
saimnieciskās dzīves attīstību auga ari dažādas sociālās prasības un vajadzības un to nokārtošanai
būtu nepieciešami lielāki līdzekļi, tautas labklājības
ministrijas budžetā tomēr sumasun līdzekļi šo dažādo sociālo vajadzību apmierināšanai ir palikušas
iepriekšējās, vai pat samazinātas; vienīgi no jauna
ir nākuši klāt divi posteņi: _ pirmkārt — lauku iedzīvotāju ārstēšana un otrkārt — uzņemti līdzekļi
bijušo priekškara pensionāru pensijnizmaksai. Tie
ir vienīgie jaunie līdzekļi, ķas visa šim budžeta
nāk kllāt. Saprotams, ka tādos apstākļos tautas
labklājības ministrija nevar veikt tos uzdevumus,
kādus viņai pienākas veikt.
Lai tikai pakavējamies pie tiem atsevišķiem
jautājumiem, kas tagad paliek nenokārtoti, un (kas
arvien vairāk un vairāk prasa nokārtošanu. Bet
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ministrijai ir tendence neieverot pastāvošos, kaut
pagājuša gada
ari cauros sociālos likumus. Es jau
aizrābudžeta
pie tautas labklājības ministrijas
parādību.
teikt,
epidēmisku
dīju uz vienu, varētu
Tā ir nopelnītās darba algas neizmaksāšana. Valdība solījās, ka rūpēšoties un darīšot visu iespējamo, lai šo sāpīgo jautājumu mokartotm Ir pagājis
vēl viens gads, un tomēr ari šodien, tāpat ka pagājušā gadā, pie tautas labklājības ministrijas budžeta ir jāprotestē pret algoto darbinieku sistemātisku aplaupīšanu, kas turpinās vel tagad. Ja ie. priekšējos gados šī epidēmiska parādība bija novērojama tikai rūpniecība, tad tagad tair novērojama visā saimnieciska dzīve, ka pilsētu rūpniecībā, tā lauku sīkajos uzņēmumos un beidzot ari
lauksaimniecības. Tagad visi uzskata par sistēmu,
par normālu parādību neizmaksāt savam algotam
kalpam vai strādniekam nopelnīto darba jailgu.
Tagad sūdzības par darba algas neizmaksāšanu
vienlīdz sāpīgi nāk ka no_ rūpniecības iestādēm, ta ari
no lauksaimniecības. Ta ir tāda parādība, kas bez
?
likuma ir ieguvusi sev likumīgas tiesības. Tautas
ir
spiesta
labklājības ministrijas darba inspekcija
ka
viņa
teikt
pirkstiejn
un
caur
vienkārši skatīties
ā
ziņā
Tie
šinī
parādību.
_
cīnīties
ar
šo
bezspēcīga
ir
ierobežojošie likumi, kurus pieņēma iepriekšēja Sa^
eima un uz kuriem pilsonība noradīja, ka uz_ -izsmeļošiem līdzekļiem, kas piespiedīs darba, devējus samaksāt nopelnīto darba algu, ir_ izrādījušies par
sīkiem un maz nozīmīgiem ielapiņieim.. Nelielie
atvieglojumi pie prasību celšanas, pirmtiesības, kas
piešķirtas pret citiem parādniekiem un darījumiem,
nav pietiekoši līdzekļi, Jo darba devējs tagad skatās uz saviem kalpotājiem ka uz bezmaksas algādžiem, kā uz vergiem. Darba devējs, kurš ir parādā strādniekam tikai nedaudzus desmitus latu, izlieto gadījumu, neizmaksa algu, jo no piedzīvojumiem viņš zin, ka procedūra, formālisms, kas ir
saistīts ar algas piedzīšanu, ir tāds, ka strādniekam
neatmaksājas to iesākt, un ta strādnieks bieži vien
tagad pat negriežas pēc juridiskas palīdzības attiecīga
iestādē, jo tas prasa no viņa daudz brīva laika'un
lielu līdzekļu patēriņu. Tikai tie strādnieki, kuru
prasības sniedzas vairākos desmitos vai pat simtos
latu, vēl atstāj sev šīs tiesības.
Kāds stāvoklis ir pašlaik algu neizmaksāšanas
ziņā, to raksturo viena sūdzība, kas ir nākusi manās rokās nupat šinīs dienas. Te, piemēram, viens
strādnieks ved sūdzību par algu no 1925. gada
Tagad mums, kungi, ir jau 1929. gads. Viņš sūdzas par 200 latiem. Jau 3 gadus viņam ir kabata
izpildu raksts, bet viņš aiz dažādiem formāliem ie-

mesliem nevar saņemt sev pienācīgo algu. lemesi ir daudz un dažādi. Pirmais lemesis ir tas,
ka viss tas formalisims, kas viņam jāizpilda, ir ārkārtīgi birokrātisks. Otra nelaime ir ta, ka tiesu
izpildītāji ne sevišķi ir ieinteresēti steidzināt algu
prasību piedzīšanu. Tas viņiem personīgi nav izdevīgi, jo ir saistīts ar samēra lieliem izdevumiem un ne sevišķi atalgojas. Tāpēc algu_ prasības pie tiesu izpildītājiem arvien tiek nostādītas
jā nu ne otrā, tad vismaz trešā un pat ceturta vieta.
Tāpēc ir dabīgi, ka paiet ilgi gadi un ilgs laiks,
pirms strādnieks saņem nopelnīto un ari tiesas atzīto un piespriesto darba algu.
Ir vēli viens otrs raksturīgs gadījums no laukiem. Vairāki strādnieki Jelgavas apriņķa Ozolnieku pagastā ir strādājuši pie kāda saimnieka. Viņiem pienākas alga, bet saimnieks to nemaksa.
Viņi griežas pie tiesas, un tiesa pieņem lēmumu
jau 1927. gadā. Tagad, 1929. gadā, tā tad ari vairāk kā 2 gadu laikā šie cilvēki nevar saņemt viņiem
piespriesto darba algu, jo darba devējs ir pietiekoši
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veikls un viņa rīcībā ir visi pietiekoši knifīgie juridiskie padomnieki, kuri dod viņam iespēju slēpties aiz dažādiem taisnības iemesliem un izvairīties no savu pienākumu pildīšanas pret algotiem
darbiniekiem.
Šīs parādības ir iesakņojušās tik dziļi, ka ari
valsts iestādes uz tām skatās caur pirkstiem. Nupat mēs pieņēmām šoseju un zemes ceļu departamenta budžetu. Tā ari ir viena no tām iestādēm,
kas ļoti labvēlīgi skatās uz tiem uzņēmējiem, kas
viņai vairākus gadus no vietas pazīstami kā nekārtīgi darba algu maksātāji. Jau pagājušā gadā ienāca sūdzības no tiem strādniekiem, kas izpilda dažādus valsts pasūtījumus. Privātie starpnieki, kas
saņem dažādus privātus valsts darbus, veikli prot
iekārtoties tā, lai beigās labi nopelnītu ari uz strādnieku rēķina.
Kā izturas tautas labklājības ministris šinī jautājumā? Pret algu neizmaksātajiem šī ministrija ir
ārkārtīgi saudzīga. Tagadējā valdība ir solidarizējusies ar šādu rīcību un ir nostājusēs algotu darbinieku aplaupītāju pusē. 1927. gada, kad arodbiedrību centralbirojs griezās pie toreizējas valdības ar prasību izdot stingrus noteifcumus_ par to,
ka valsts darbi nav izdodami tādiem uzņēmējiem,
kas strādniekiem neizmaksā darba _algas, kreisā
valdība izdeva šos noteikumus un nolēma prasīt ari
zināmu drošības naudu no uzņēimējiem,_ kas piedalās valsts darbu izsolēs. Bez tam pieņēma sevišķi
radikālu lēmumu, kas uzlika par pienākumu publicēt «Valdības Vēstnesī» visus tos darba devējus,
kas pieķerti darba algu neizmaksāšanā, kas ļaunprātīgi izvairījušies no algu izmaksas strādniekiem.
Nodibinoties Celmiņa kunga valdībai, šos noteikumus pārgrozīja. Tagad notiem nekas vairs nav
palicis pāri. Tāpēc attiecībā uz valsts darbiem tagad atkal ietur to pašu veco kārtību, ka pie valsts darbiem tiek Māt visi nesolīdie uzņēmēji, ari tādi, kas
pazīstami kā nekārtīgi algu izmaksātāji, kais jau
saņemot valsts darbus un pasūtījumus apzināti rēķinās ar to, ka zināmu daļu deficīta varēs segt
ar ieturētām darba algām.
Par šo jautājumu uz arodbiedrību pieprasījumu
tautas labklājības ministrijā ir notikušas apspriedes.
Apspriedēs tiešām atklājas drausmīga aina. Ari
pašu' uzņēmēju pārstāvji bija spiesti atzīties, ka
notiekot nevēlamas parādības. Toreiz dažādi organizāciju pārstāvji vienbalsīgi atzina un nolēma,
ka tādas parādības ir neciešamas un steidzīgi likvidējamas. Šis lēmums kā velējamies ir apgulies
tieslietu ministrijā, jo tieslietu ministrija ir ta iestāde, kas nobremzē un noliek zem zaļa galda katru
strādniekiem, algotiem darbiniekiem labvēlīgu un
nepieciešamu ierosinājumu un likumprojektu. Ta
tas ir ne tikai šinī jautājumā vien. Es brīnos, ka
tautas labklājības ministris, kurš_ pats nak no tas
Latvijas daļas, kas dzīvo_ visgrūtāko dzīvi, netur
par vajadzīgu izradīt lielāku aktivitāti taisni šinī
jautājumā. Un taisni Latgales st_radnieks _ ir tas,
uz kura rēķina notiek visnekaunīgākā iedzīvošanas
pie dažādiem valsts darbiem, pie dzelzceļu buvem,
taisni pie tiem' darbiem, kuros liela mēra nodarbina
Latgales strādniekus, tāpēc ka viņi ir Ietāks darba
spēks un zemes darbos ir izveicīgāki. Dažādie
darbu izpildītāji sevišķi spekulē _uz Latgales strādniekiem, vienkārši tāpēc, ka pēdējiem vismazāk pazīstamas tās formalitātes _ un tas iestādes, kuras
viņi varētu meklēt zināmu aizsardzību šādos
jautājumos. Tagad Latgales strādnieks ir pārvērties par to objektu, kuru visnekaunīgaki izmanto. Sevišķi pie dzelzceļu jaunbūvēm mums nācās piedzīvot neciešamu stāvokli, un sevišķi pagājušā gadā bija daudz gadījumu, kur strādniekiem ie-
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turēja algas lielos apmēros, pat vairāk ka 10.000 latu
Pērngad pie Liepajas-Gludas dzelzceļa
apmērā.
jaunbūves darbiem tika sarīkoti pat streiki pret
uzņēmējiem, kuri nodarbināja vairāk par 1000 Latgales strādniekus un palika viņiem parada lielākas
naudas sumas. Pēc liela konflikta, pec protesta
streika izdevās piespiest darba devēju nopelnīto
darba algu samaksāt. Tautas labklājības ministris,
kā latgalietis it labi zinādams tos drausmīgos ap-

stākļus, kādi Latgalē valda, klusi ciešot sankcionē
visas šīs nelikumības. Saprotams, ja ari turpmāk
šinī ziņā nekas netiks darīts, šīs parādības ies vel
plašumā. Vienīgais, kas atliek strādniekam — ar
streika palīdzību piespiest samaksāt nopelnīto darba algu. Būs jāsastāda pat vesela_ streiku statistika
par neizmaksāto algu. No tagadējas valdības nevar cerēt kursa maiņu šinī jautājuma. Viņa ja ne
ar savu aktivu līdzdalību, tad ar savu bezdarbību
šo nelikumīgo uzņēmēju rīcību sankcionē.
Saprotams, stāvoklis nav labāks ari darba laika
jautājumā. Ja jau valdība neuzskata par vajadzīgu
sekot kārtīgai algas izmaksai strādniekiem,_ tad, saprotama lieta, valdība nepiegriež lielu vērību ari
darba laika kontrolei. To še jau vairākkārt ir de-

monstrējuši lielākas valdības partijas, zemnieku savienības, runātāji, kas nekautrējas pie jaunatnes
darba aizsardzības pieiet mo privatinter,ešu_ aizstāvēšanas viedclkļa un darba aizsardzību nostādīt par
privatas iniciatives ierobežošanu. Tapec ir dabīgi,
ka darba laika kontroles nemaz jnav. Mlums
ir likums par nakts darbu noliegšanu maiznīcas.
Šis Mkums ir tikai uz papīra. Tāpat mums ir likums par 8 stundu darba laiku. Bet vai tautas labIr neskaitāmi
klājības ministrija izdara kontroli?
daudz uzņēmumu, kas šo darba laika likumu pārkāpj. Bieži vien arodbiedrību un strādnieku sūdzības par darba laika likuma pārkāpšanu nogrimst
tautas labklājības ministrijas papīru kurvi, pa daļai
tāpēc, ka ministrijas uzraudzjbas darbinieku štati,
darba inspektoru skaits ir tik mazs, ka nav iespējams izsekot visām nelikumībām, ja ari atsevišķi
ministrijas ierēdņi to gribētu darīt.
Saprotams, ka ari tautas labklājības ministrijas
ierēdņi lielā mērā ir atkarīgi no noskaņojuma, kāds
valda resora augšgalā. Mes jau vairākas reizes
esam aizrādījuši, kāds ir šis noskaņojums. Es pie-

vedīšu tikai vienu faktu. Ir taču atklāts noslēpums,
ka darba apstākļi dažās vietās ir vairāk ka neciešami, izņemot tikai lielākos rūpniecības uzņēmumus,

kur daudzmaz ir ievēroti darba aizsardzības un
saniitari-higieniskie, apstākļi. Pa lielākai daļa[ rūpniecības uzņēmumos darba aizsardzības jautājumu
un nelaimes gadījumu novēršanu uzskata par luksus
lietu. 1927. gadā, kreisās valdības laikā, tika nodibināta speciāla komisija ar arodbiedrību piedalīšanos, kas apbraukāja visus uzņēmumus, no kuriem
ienāca sūdzības par sliktiem un neciešamiem darba
apstākļiem. Šinī komisijā piedalījos ari es, un man
ari bija izdevība pārliecināties un ieskatīties (tanīs
darba vietās, no kurām nāca sāpju kliedzieni par
sliktiem darba apstākļiem. Tiklīdz nāca pie varas
Cemiņa kunga valdība, šī komisija tika likvidēta. Protams, ne oficiāli ar kādu rīkojumu, bet ar klusu
iespaidošanu (tika dots norādījums attiecīgiem darbiniekiem, ka tādas komisijas sasaukšana nav vajadzīga, ka ministris to neveļas, un rūpnieki panāca
savu. Uzņēmumu durvis šai valdības kontrolei aizvērās, un tikai sakropļojumu statistika rada. kādi
apstākļi tur valda.
Ar katru gadu nelaimes gadījumu skaits arvien
vairojas, ne lielās pilsētās, bet it sevišķi sīkas un
lauku rūpniecības iestādēs. Ja vel 5 gadus atpakaļ
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sezonas uzņēmumi, un tapec likums uz šīm zāģētavām neattiecoties. Ja paskatās šī likuma attiecīgos pantos, tad itur nav paredzēti nekādi izņēmumi.
Patiešām jābūt ļoti divkosīgam cilvēkam un juristam, lai varētu šo likumu tā iztulkot. Visi itie darba aizsardzības ierēdņi, kas zin šos sliktos apstākļus, cik daudz nelaimes gadījumu ceļas rūpniecība
aiz darba devēju vainas un nolaidības, tie brīnās un
rausta plecus par šādiem tiesu iestāžu tulkojumiem
un lēmumiem. Varbūt neatliks nekas cits, ka pieņemt likuma pārgrozījumus, kas tiesu iestādēm norādīs uz viņu greizo un aplamo spriedumu. _
Protams, jatiesu iestādes ta skatās uz strādnieku
dzīvības sargāšanu, ja viņasnostājas to puse, kuri
netur pat par vajadzīgu sargāt savu stradņiekuveselību, tad. saprotams*, ari uzņēmējos izstrādājas
jau zināms uzskats par šo jautājumu. Šo uzskatu
raksturo kāds notikums viena Latgales uzņēmuma,
kurā ir ārkārtīgi slikti darba aizsardzības apstākļi.
Kad norāda uzņēmējam un saka: apžēlojieties taču,
kāpēc jūs neaizsargājat to un to mašinu, kas ir jau
sakropļojusi vairākus strādniekus un draud katru
dienu atkal dažiem strādiniekiem_ laupīt_ darba spējas
un izsaukt smagus bojājumus, kāpēc jus nenovēršat
šonelikumību — tad uzņēmējs atbild: «Šplčkas Jdeta,_
viens latgalietis vairāk, vai mazāk!» — Luk, ka
darba devējs skatās uz strādnieku veselību un dzīvību. (Sauciens pa kreisi: «Kur ,tas ir noticis?»]
Tas ir bijis šinī pašā slavenā Žīguru zāģētava. Ta
tad uz Latgales strādnieku skatās ka uz rotaļas objektu, ar kuru var rīkoties, kā tik» vien grib.
Saprotams, ja itiesu iestādes uz darba aizsardzības jautājumiem skatās caur pirkstiem, ja ari
darba aizsardzības iestādes negrib un _ nespēj šo
aizsardzību nokārtot, tad ari darba devēji doma, ka
viņi var darīt tā, kā viņi grib. _ Sevišķi uz laukiem
mazāki uzņēmēji lauku dzirnavas un zāģētavās domā, ka viņiem ir tiesība darīt, ko grib.
_ Ja viņiem
pasaka:
viņi
vienkārši
aizrāda uz" kādu nolaidību,
tā ir mana manta, ar to es varu darīt, ko gribu. Ja
katls uzskries gaisā — jums zaudējumi par to nebūs
jācieš. — Bet ja strādniekus sakropļos, tas viņiem
nespēlē nekādu lomu, jo par strādniekiem viņiem
ir tādi uzskati, ka vai nu viens strādnieks vairāk,
vai mazāk, no tā nevienam un ari valstij nekādi
zaudējumi nerodas. Bet valdībai, uzraudzības iestādēm, kam jāmaksā pensijas šiem nelaimīgiem
strādniekiem, tāpat ari strādnieku organizācijām,
visai strādnieku sabiedrībai ita nav vienkārša lieta.
Ja strādnieks zaudē darba spējas, tad tā ir vislielākā
traģēdija.
10% pensijas, koj'us maksājat sakropļopusē.
tiem strādniekiem, nav strādniekam glābiņš tagaEs minēšu vienu konkrētu gadījumu, kas raksturo to, kā tiesu iestādes skatās uz šādiem jautā- dējos apstākļos, ja viņš ir zaudējis darba spējas.
Saņemt tikai kādu trešo dalu vai pusi algas pensijas
jumiem.
veidā — tā ir traģēdija tagadējos saimnieciskas kriMums ir likums, kas_ izdots 1927. gada par algadīzes apstākļos.
goto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes
Darba devēji cenšas apiet strādnieku aizsarjumiem. Šis likums ietver sevī visas darba vietas,
tos,
izņēmumu;
sevī
visus
dzības
likumu, tāpēc, ka sodi, ko darba devējiem
ietver
tas
nav nekādu
kurus var apzīmēt ar vārdu «a'gots darbinieks». uzliek par šī likuma pārkāpšanu, ir smieklīgi mazi.
Likums nosaka, ka tautas labklājības ministrijai ir Ja darba devējam, kas sistemātiski pārkāpj darba
kontroles tiesības par šiem uzņēmumiem, viņai ir laika likumu, sastāda 3, 4, 5 vai 6 protokolus un visus tos apvaino viena lieta, uzliekot 10 latus soda
tiesības sekot tam; kā uzņēmēji izpilda darba aizganaudas, tad tas taču nav nekāds sods. Ko .nozīme
sardzības noteikumus. Ir noticis kads_ nelaimes
ka
liecina,
apstākļi
lielas maiznīcas īpašniekam 10 lati soda naudas par
dījums Zvārdes pagasta, kur visi
sakropļosmags
to, ka "viņš licis strādniekiem strādāt 10—12 stunir
darba
devējs.
Noticis
vainīgs
das dienā? Ko nozīmē 10lati sodanaudas tirgotajam,
šanas gadījums, kas beidzies ar nāvi. Darba uzrautāpat
ari
lokas
ir tirgojies visu svētdienu? Šos 10 latus viņš ir deģimenes
dzības ierēdņi cēla prasību,
smitkārt atpelnījis. Lūk, aiz šī iemesla, ika tiesu iecekļi, un šī lieta nonāca Liepājas apgabaltiesa. Šī
stādes darba devējiem par darba aizsardzības likugada 13. martā Liepājas apgabaltiesa vainīgo darba
devēju attaisnoja. Tad lieta nonāca tiesu palātā, un ma pārkāpšanu uzliek ārkārtīgi niecīgus sodus, darba devēji var rīkoties pec saviem ieskatiem, jo viņi
tiesu palāta iztulkoja, ka likums par nelaimes gazin, ka valsts administrativās un itiesu iestādes pret
dījumiem neattiecas uz lauku zāģētavām, jo tās esot

visā rūpniecībā bija 4000 nelaimes gadījumu^ tad
šogad šis skaits būs jau tuvu pie_ 20.000. Rūpniecības departamenta pārstāvis kāda apspriede ziņoja,
ka pat Latgales deputāti — rūpnieki turot savus
strādniekus neciešami! sliktos apstākļos. Sakropļoto
lielais skaits rāda, ka nelaimes gadījumu procents
ir liels, jo gada laikā sakropļo katru desmito strādnieku, neieskaitot laukus, kur šis procents ir zemāks.
Apdrošināšanas biedrības oficiāli vel nav publicējušas melaimes gadījumu statistiku par 1928. gadu,
bet caurmērā sakropļojumu skaits rūpniecība bus
tuvu pie 20.000 un uz laukiem sniegsies tuvu pie
5000. Šie skaitli rāda, cik nelaimes gadījumi Latvija
stipri vairojas, un, pats par sevi saprotams, tas norāda uz ito, kādi ir darba apstākļi un kāda ir aizsardzība pret nelaimes gadījumiem.
Vairojas ari nelaimes gadījumi, kas beidzas ar
nāvi. Sevišķi daudz smagu nelaimes gadījumu ir
rūpniecības uzņēmumos provincē_ . Vislielākais nelaimes gadījumu skaits ir kokrūpniecība, sevišķi
lauku zāģētavās. Man_ bija izdevība noklausīties
kādu ziņojumu apspriedē, un tur atklājas drausmīgi
apstākļi par to, kā nostādīta aizsardzība šinīs lauku
sezonas rūpniecības, kurās strādā tikai pa vasaru.
Tur viss uzņēmums techniski ir nostādīts ta, ka to
katru brīdi var uzspridzināt gaisa, jo_ tvaika katli,
kas apkalpo šīs rūpniecības, ir kontrolēti tikai gadus
6 atpakaļ. Latgalē ir kāda stacija Žīguri. Jus zināt,
kāds uzņēmējs tur ir. (Saucieni no vietas: «Kas
viņš ir? Vai tas ir kāds deputāts?»)_ Ne, deputāts
tas nav; viņš ir bagāts Latgales uzņēmējs. Šo uzņēmumu apkalpo kādi 30 strādnieki. Tvaika
katls tur ir itādā stāvoklī, ka draud katru brīdi
eksplodēt. Šis katls ir apskatīts 6 gadus atpakaļ,
un tad katla spiediens noteikts uz 6 atmosfērām;
faktiski tvaika katla spiediens tagad ir daudz augstāks. Šo kat'u apkalpo kāds zēns, kuram »nav nekādu technisku zināšanu; kād inženies viņam jautā,
vai viņš zin, kādu spiedienu šis katls var izturēt,
viņš vienkārši pasaka: «Es daru, kā man saimnieks
liek. » Turpat atrodas neaizsargātas transmisijas,
un strādniekam aiz muguras stāv skrituļi, kas viņu
katru brīdi var ievainot. Kad attiecīgais techniķis
šādu uzņēmumu noslēdz un aizliedz tam darboties,
pēc kādām dienām tas (tomēr atkal tiek atklāts, darbība tiek turpināta. Un_ tas notiek divējādi: vai nu
pateicoties iespaidam,kāds ir rūpniekam jeb uzņēmējam valdības vai citas_ aprindas, vai atkal viņš
to panāk caur tiesu iestādēm. Ari tiesu iestādes
šinī jautājumā ir nostājušas pilnīgi darba devēju
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kiem turpretim pieaug. Ar rūpniecības racionalizēšamu, ar jaunu, modernu mašinu ievešanu, strādnieki tiek izsūkti līdz pēdējam. Jaunas darba metodes strādniekus izkalpina līdz maksimumam, bet
tanī pašā laikā darba algas stāv uz vietas, lai gan
dzīves dārdzība cēlusies. Es še atstāstīju tikai niecīgu daļu no īstenības; patiesie apstākļi ir daudz
sliktāki, daudz bēdīgāki. Tāpēc ir dabīgi, ka valdības bezdarbību nevar atttaisnot, un tas budžets, kas
paredzēts darba aizsardzībai, jāsaka, ir mazs.
Saprotams, ka nav labākā stāvoklī ari tie darbinieki, kas strādā valsts darbu. Ari viņos ir dibināts sašutums par daudziem jautājumiem, kas līdz
šim vēl nav nokārtoti. Katru gadu pie tautas labklājības ministrijas budžeta vallsts_ darbinieku organizācijas atgādina valdībai_ nenokārtoto ārstniecības
jautājumu. Gads ir pagājis, kamēr doti valdības
solījumi, bet neviens no šiem solījumiem nav pildīts. Ja še centrā ārstniecības jautājums ir nostādīts vēl daudzmaz ciešami, tad par provinci ir jāsaka, ka tur šis ārstniecības jautājums stāv zem
darba aizsardzību, jo ir veca patiesība, ka labāk ir
katras kritikas. Provincē valsts darbiniekiem ir
ierīkot pie mašīnām priekšzīmīgu aizsardzību, lai
tikai viens ārsts, kas ir speciālists visos jautājumos,
darbā pēc iespējas mazāk būtu nelaimes gadījumu,
un daudzos gadījumos valsts darbinieki, kam apnekā maksāt pensijas sakropļotiem strādniekiem.
stākli to kaut cik atļauj, neizlieto valsts ārstēšanu,
Tautsaimnieciski izdevīgāki ari no uzņemejiu viebet griezās pie privātiem ārstiem, jo tāda ārstēšana,
dokļa ir pasargāt strādniekus no nelaimes gadījukādu tagad sniedz provincē valsts darbiniekiem,
miem. (A. Brieža starpsauciens.) Ari Brieža kungs
viņus neapmierina, neapmierinia _ tos, kas mii savu
vajadzīgs,
saprotams,
pats
par
tas,
sevi
ka
veselību. Valsts darbinieku ārstēšanas postenis
norāda,
bet, diemžēl, tas netiek darīts. Ari Brieža kungs ir budžetā rāda, ka jautājums ari turpmāk paliks nevienas apdrošināšanas sabiedrības valdes loceklis
nokārtots.
un ir atbildīgs par to, ka darba aizsardzība uz lauFiziska darba strādniekiem caur slimo kasēm
kiem nostādīta loti slikti. Šīs apdrošināšanas sabieiespēja
savus bērnus uz nedaudz nedēļām izir
drības līdz šim pat laikam nav izdevušas nevienu
sūtīt atpūtā. Valsts darbiniekiem šādu tiesību nav.
^
darba aizsardzības aģitācijas plakātu izlikšanai
slimību ārstēTāpat sliktāki ir nostādīts smagāku
dcrba vietās. Vienmēr no uzņēmējiem nak apgalšanas jautājums. Taisni starp valsts ierēdņiem un
vojumi, ka paši strādnieki vainīgi, jo izturoties pie
uzņēmumu darbiniekiem ir daudz diloņa slimu. Šī
darba par daudz bravurīgi. Protams, ka tas ari
ir viena traģiska slimība priekš valsts darbiniespēlē ievērojamu lomu, bet ari apdrošināšanas sakiem, jo tie sanitari-hi'gienisikie apstākļi, kādos
biedrības pagājušo divu gadu laika nav izdevušas valsts darbinieki strādā, tikai veicina slimības jzne mazākos uzaicinājumus, ne mazākos brīdinājuplatīšanos. Diloņa ārstēšana ir tagad vissliktāk!
mus darba vietās strādniekam pie mašinam, lai tie nokārtota. Ari tagadējā budžeta nav nekādu jauviņam būtu par brīdinājumu pasargāt sevi no neapninājumu.
svērta soļa. Saprotama lieta, ka ari šis darbs prasa
Vēl es gribu aizrādīt uz to, ka valdība neizpilda
zināmus līdzekļus, bet iespējams tas ir. Sie jautāpastāvošos likumus. Mums ir pieņemts Saeima lijumi apdrošināšanas sabiedrībām būtu japarzln. Valkums par sociālo apgādi, kas uzliek valdībai zināpat
partiju
deputāti;
starpā
ir
ari
dažādu
locekļu
des
mus pienākumus. Šis likums nosaka, ka dažas
tautas labklājības ministris esot vienas_ apdrošinā- smagas slimības ārstējamas uz valsts rēķina;
šanas sabiedrības valdes loceklis. Bet ta jau ir travājprātīgie, diloņslimie un venēriskie, t. i. saslimuģēdija, ja pats ministris ir uzraugs un pats darba šie ar tādām slimībām, kas ārkārtīgi boja tautas
darītājs. Tāpēc uz darba aizsardzības jautājumu veselību, jāārstē valstij. Šādu slimnieku Latvija ir
skatās caur pirkstiem.
vairāki tūkstoši, bet līdzekļu šīm vajadzībām taupartijas
ir
kāds
valdības
tas labklājības ministrijas budžeta ir uzņemts —
Pat te, augstajā namā,
deputāts, kam Latgalē ir dzirnavas. Viņš saņēmis 6500 latu; tas ir viss. Saprotams, ka šī suma ir
no valdības lielu aizdevumu. (Sauciens no vietas: uzņemta tā —- tikai modes pec, lai paradītu, ka valdība tomēr cenšas likumu pildīt; bet šie 6500 lati
«Kas tas ir?») Viņš nesen atpakaļ saņēmis lielu
ari ir raksturīgi tagadējai koalīcijai, un tie, bez šauaizdevumu vairāku miljonu rubļu apmēra. (Saubām, gulstas uz katra koalicijas deputāta sirdsapciens no vietas: «Ka viņu sauc!») Šis _ kungs nedarba
ziņu. Par katru tuberkulozes slimnieku, par katru
ieverot
visminimālākos
tur par vajadzīgu
vājprātīgo slimnieku, kas klīst apkārt bez palīdzīaizsardzības noteikumus. Ierēdņi, inspekcija ir bezliela
sabiedriska bas, esat atbildīgi jūs! Latvju tauta ir viena no
spēcīgi pret šo cilvēku, kam ir_
riskēt
pat protām tautām, kas pārdzīvoja lielo pasaules karu, kura
nevar,
tādu
kungu
aizmugure. Pret
tai sistas dziļas brūces, kuru ārstēšanai ir vajatokolu nevar sastādīt, jo šis attiecīgais deputāts —
ja
jus
dzīgi daudz lielāki līdzekļi. Ja slimo skaits vairūpnieks var piedraudēt ierēdnim un teikt:_
nepasava
vieta
ilgi
rosies,
un ja daudz nepieciešamuun sabiedrībai vatad
man daudz līdīsat acīs,
liksat. Saprotama lieta, ka pazaudēt darbu vienam jadzīgu locekļu aizies no šīm slimībām boja, tad
ierēdnim ir vesela traģēdija, un, lai cik grūti viņam jūs, koalicijas kungi, būsat par to at-biildigi._
Vienīgais postenis, kas no jauna ir nācis klāt
nebūtu pārkāpt un apiet likumu, ja viņš ir godīgs
jo
bezspēir
labklājības ministrijas budžeta, ir lauku iespiests
to
tautas
darīt,
viņš
tomēr
ir
cilvēks,
cīgs cīnīties pret tiem likuma pārkāpējiem, kas sež dzīvotāju ārstēšana, kurai budžeta uzņemti apmēram 3.500.000 latu. Toreiz, kad šo likumu piete, likumdošanas iestāde — Saeima.
balsoja ari viena daļa no laba spārņēma, par to
lauksaimniecībā
rūpniecībā
un
Darba apstākļi
na;
šo
likumu
uzskatīja
it ka pretstatu slimo kasu
ar katru gadu pasliktinās. Prasības pret strādnie-

labvēlīgi. Darba devēji neredz
valsts varas iestādēm vajadzīgo gribu piespiest
darba devējus pildīt likumu un ievērot darba aizsardzības normas, ko likums piešķir strādniekiem,
Tāpēc ari, lūk, šie darba devēji izturas tik izaicinoši,
tik nicinoši pret darba aizsardzības likumiem.
Kas attiecas uz pašu nelaimes gadījumu apdrošināšanas iestāžu darbību, tad tā ir ārkārtīgi slikta
un nepilnīga. Apdrošināšanas sabiedrības darbojas
jau divus gadus. Viņām likums piešķir diezgan_ lielas tiesības, un viņas, proitam% .var, ja viņas to veļas,
daudz ko darīt nelaiņies gadījumu novēršana. Bet
apdrošināšanas sabiedrības necenšas to darīt. Vispirms te ir nozīme tām apdrošināšanas sabiedrībām,
kurās ietilpst rūpniecības strādnieki, kuram piekrīt
visu rūpniecības uzņēmumu uzraudzība. Viņam ir
tiesība algot savus uzraugus, izdot noteikumus un
uzraudzīt darba vietas, lai patiešām darba aizsardzība būtu nostādīta pietiekošā augstuma. No vienas puses šīm sabiedrībām ir interese labāk nostādīt
viņiem izturas
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Sociāldemokrāti toreiznorādīja uz tām
ilūzijām, kuras labais spārns būvēja uz šo likumu,
sakot, ka tas iznāks lētāki; bet jūs tam neticējāt.
likumam.

Es ieteicu tagad katram zemnieku savienības un
labā spārna deputātam paskatīties, cik līdzekļu prasa šis lauku iedzīvotāju ārstēšanas likums. Tas
prasa uz mata tikpat daudz līdzekļu, kā likums
par slimo kasēm. 3.500.000 latu vieniem un otriem.
Bet
ja
Māt
vēl miljonu
mēs pieskaitām
māju
latu
lauku
ārstu
būvēm,
tad
redzam, ka
šis
likums
ir
daudz
dārgāks.
Un nu atliek jautāt, kuršjno šiem likumiem sniedz
pilnīgāku ārstēšanu. (J- Ērgļa starpsauciens.) Ērgļa

kungs jautā, uz oikiem šis likums attiecas. Te ir
?jājautā, cik daudzi šo likumu izmanto, cik daudz
ir tādu, kas bauda kādu labumu no šī likuma, cik
daudzi ārstējas uz Šī likuma pamata, un ko pozitīvu
dod šie 4h miljoni latu Latvijas lauku iedzīvotājiem. Tā, lūk, vajaga atbildēt uz šo jautājumu. Te
jums jānonāk pie slēdziena, ka jūs to gribējāt izdarīt
lēti un labi, bet tas ir maksājis vēl dārgāk un pie
tam dod sliktu ārstēšanu. Kāpēc? To atšifrē jau
pats 'likuma saturs. Jau toreiz mēs aizrādījām, ka
šis likums būs ārstu nodrošināšanaslikums. To runā ari slkaitli, Ikas rāda, ka vesels miljons latu aiziet ārstu algām vien, un, Reinharda kungs, kur
ārsts _ir nostādīts kā algots ierēdnis, tur viņam nav
jāuzrāda sava darba int-ensivitate kalpošanā sabiedrībai, jo viņš ir nobruņots ar noteiktu algu, un
tāda gadījuma darbs ir neražīgāks. Visas tās valdības partijas un deputāti, kas balsoja par šī likuma pieņemšanu, cerēja, ka šis būs lēts likums;
ta tagad ir_ divkārši rūgta vilšanās, jo ir iznācis
Slikts un dārgs likums.
Es igribu aizrādīt uz vēl vienu raksturīgu pa-

rādību tagadējā tautas labklājības 'ministrijas budžetā.

Tautas labklājības ministrijas budžetā -ir

uzņemta kada _ suma 240.000 latu apmērā pensiju
jautājuma nokārtošanai. Ļoti raksturīgi It tas, ka
tas ir pirmais g>adījumskur mūsu tautas labklājības 'ministrijas budžetā uzņemta vienā postenī
suma, kur likums vēl nav bijis. (L. Šēlers no vietas: «Tas ir otrs gadījums!»)

Tagadējo koalioiju _ sociālā politikā kaut kādi nav vadījuši sociālās likumdošanas principi, jo
viņai vispārīgi nav nekādu principu; to ir vadījusi
tikai kombināciju politika, un ja šī valdības kombināciju politika prasa, lai šādā vai tādā postenī būtu
uzņemta kāda suma, tad viņa to dara piespiesti,
pret savu gribu. Sociālā likumdošanā viņai 'arvien ir vēža gaita. Saprotams, vēzim jau ir parasts taisīt zināmus «reisus» uz priekšu ar to miesas daļu, kurai nav acu. Ari pilsonība sociālā politika iet ačgārnu gaitu. Ja jūs esat uzņēmuši šinī
budžeta sumas pensiju jautājuma nokārtošanai, tad
ne tapec, ka _ jus gribat šo jautājumu nokārtot, un ne
tapec, ka jus vadītu kaut kādi sociālās taisnības
principi. Ne, tas ir notiois tāpēc, ka viena koalīcijas grupa jūs uz to spiež. Es to pievedu, kā vienu
raksturīgu piemēru, kā pilsoniskās partijas rīkojas
svangu_ sociālu jautājumu nokārtošanā. Ja kādreiz nāk sociāldemokrāti un strādniecības organizācijas ar _ kādu prasību neatliekamu sociālu
jautājuma nokārtošana, tad jūs sakāt, ka nav līdzekļu. Ja tiek pieņemts likums, kurš valstij uzliek pienākumu ārstēt trūcīgo iedzīvotāju smagos
slimniekus, tad jūs tā izpildīšanai uzņemat budžetā
tikai 6500 latus. Bet ja jūsu valdības kombinācijas
prasa, tad jūs uzņemat budžetā pat 240.000 latus,
kaut vel nav nemaz attiecīga likuma. Tas ir loti
raksturīgs fakts tagadējās valdības koalīcijas un
pilsonības sociālai politikai.

sesijas

24. sēde

1929.

gada

15.

maijā

848

Tautas labklājības ministrijas budžets ir spogulis, kurā atspoguļojas valdības seja sociālo jautājumu kārtošanā. :Šis spogulis rada, ka_ šī seja ir
greiza, un tāpēc sociāldemokrātija par šādu greizu
sociālo politiku nevar balsot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Opvincainam. Deputāta Opyncana nav zālē. —
Vārds deputātam Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.
J.Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija): Ja
ieskatāmies tautas labklājības 'ministrijas budžetā,
tad redzam 'atspoguļojumu, kādās attiecībās ir nostājusies mantīgā pilsonība pret strādniecību. Visspilgtāk tas redzams atsevišķos tautas labklājības
ministrijas izdevumu posteņos.
Izdevumiem, kas paredzēti ārstniecībai trūcīgiem iedzīvotājiem, mēs redzam tikai 150.000 latu.
Šie līdzekļi ir ārkārtīgi mazi. Ar tiem nav iespējams kaut cik uzlabot stāvokli, nav iespējams panākt, lai kaut cik varētu ārstēt tos nemantīgos iedzīvotājus, kas ir nonākuši bezizejas stāvoklī un
ar saviem līdzekļiem nevar ārstēties.
Ja ieskatāmies faktos, pašā dzīvē, tad redzam,
ka fakti ir kliedzoši, ka ir nepieciešama vajadzība
pēc pabalstiem. Mēs redzam, ka tur, kur būtu
jāsniedz palīdzība, to nesniedz. Minēšu kādu faktu
no pēdējām dienām.
Dažus gadus atpakaļ kādam Antonam Timovioam kāda Latgales mācītāja dzirnavās salauztas
'abas kājas. Tur, protams, viņam nav sniegta nekāda palīdzība. Kājas apārstētas, bet tagad vaina
..atjaunojusies. Pagājušā gadā, Sarkanā Krusta
slimnīcā noņemta viena kāja. Šis cilvēks ir tādā
stāvoklī, ka nevar strādāt un piemērotu darbu nekur nevar atrast. Viņš ir griezies tautas labklājības
ministrijā pie Sīļa kunga, lai dabūtu kaut kādu palīdzību, lai 'mazākais viņam samaksātu dzīvokli, lai
no dzīvokļa viņu neizsviestu. Tautas labklājības
ministrijā viņš noraidīts. Tad viņš griezies pilsētas
pašvaldībā. Ari tur viņš noraidīts. Viņam vienkārši pateikts; uzmeklējiet dzīvokli, parādait to,
tad dabūsit pabalstu. (Jāpiezīmē, ka viņš no dzīvokļa bijis izsviests, tā tad dzīvokļa viņam nav bijis.) Ko nozīmē šādos apstākļos pateikt: uzmeklējiet dzīvokli, tad dabūsit līdzekļus, ko samaksāt
par to. Man liekas, ka katram ir skaidrs, ka neviens namsaimnieks neņems dzīvoklī tādu nabagu,
kas nevar samlksāt īri uz priekšu. Tagad šim pilsonim ar vienu kāju jānīkst nakts patversmēs, kur
katru dienu viņam jāgaida 4 stundas, lai varētu
tikt pie gu!tas, _ lai dabūtu kur nogulties, jo nakts
patversmes ir ārkārtīgi pārpildītas.
Tas ir tikai viens _gadīj'ums, bet tādu ir ārkārtīgi daudz. Man gribētos pievest šī stāvokļa Ilustrācijai vienu norādījumu, kur ir nonākuši pilsonības sargi un šinī gadījumā viens politiskās pārvaldes ierēdnis, kurš ir bijis cara laikā vairāk kā
10 gadus uzticīgs kalps, pēc tam Latvijā iekšējā izmeklēšanas policijā, politiskā policijā līdz 1922. gadam. Tagad viņš no šīs politiskās policijas izsviests lauka un nonācis tādā stāvoklī, ka patiešam viņam nav ne maizes, ko ēst, ne kur palikt.
Viņš pašreiz ir slims, viņam nav ar ko ārstēties.
Viņš ir nonācis pat tik tālu, ka i-r -spiests griezties
pie mums, atsevišķiem kreisā spārna deputātiem,
ar lūgumu viņam izpalīdzēt. Viņš izstāsta visas
savas bēdas. Visur viņš ticis noraidīts. Tagad
viņš mums raksta, ka viņam atliekoties tikai divi
ceļi, vai nu pakārties, vai nomirt badā. Šis fakts
raksturo taisni to, ka mantīgā pilsonība nerūpējas ne_ tik vien par nemantīgiem darba ļaudim, bet
nerūpējas ari par tādiem, kuri bijuši viņai visuzticamākie, vispaklausīgākie drošības sargi.
Ne-
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rūpējas ari par tādiem, ja viņi nonākuši tādā stāvoklī, kad vairs nevar kalpot šai mantīgai pilsonī-

bai.

Ja pašreiz mums ir runa par tautas labklājības
ministrijas budžetu, tad jāpakavējas ari pie tās

darbības un vispirmām kārtām pie tā, ka tautas
labklājības ministrijai ir taču uzdots un pilnīgi dabīgs viņas pienākums ir rūpēties par tautas labklājību un, starp citu, liekas, galvenam kārtām ar saviem inspektoriem sekot, lai strādniekiem tiktu
laika izmaksātas darba algas, lai strādnieki tiktu
apdrošināti slimo kases pret slimībām un apdrošināšanas_ sabiedrības pret nelaimes gadījumiem. Bet
ko mes redzam? Mēs redzam pilnīgi pretējo.
Es te gribētu pievest tikai dažus faktus.
_Starp citu ir konstatēts no sūdzībām Valmieras
kopējā slimo kasē, ka Baltijas papīra fabrika regulāri nodarbina savus strādniekus no 12—14 stundām diena, atsevišķos gadījumos pat līdz 19 stundām, nesamaksājot par virsstundām likumā paredzēto atalgojumu. Šī pati fabrika nav piešķīrusi strādniekiem nevienu dienu atvaļinājuma

visā valsts

pastāvēšanas laikā, kaut gan likumīgi strādniekiem
bija tiesība saņemt divu nedēļu atvaļinājumu gadā.
Līdzīgu stāvokli slimo kase ir konstatējusi attiecībā uz mājsaimniecībā nodarbinātiem algotiem
strādniekiem un ari citās 'darba vietās. Uz jautājumu strādniekiem, kamdēļ tie neizmanto viņiem
ar likumu piešķirto atvaļinājumu, viņi paskaidrojuši, ka darba devējs atvaļinājumu nedodot, ciniski
pasacīdams, ka tādā gadījumā strādnieki varot iet
atvaļinājumā uz neatgriešanos darbā.
Man liekas, ka šie fakti ārkārtīgi labi raksturo
to stāvokli
kāds
valda
starp
uzņēmējiem
un
strādniekiem,
un
raksturo
ari
tautas
labklājības ministrijas darbību, ja ir
fabrikas, kas pat 10 gadu laikā nezin, kas ir atvaļinājums,ka strādniekiem ir jāmaksā virsstundas u. t. t.
Mums pastāv daždažādi sociālie likumi, bet tie netiek
izpildīti. (Sauciens no vietas: «Nav laika!») Bez
tam konstatēts,, ka darba telpas gandrīz viscaur ar
nedaudziem izņēmumiem atrodas antisanitarā stā-
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paredzēto
-darbs
iznormu.
Vēlāk, kad
strādnieki
uzņēbeidzies,
pieprasījuši,
lai
mējs samaksā likumā paredzēto algu, bet uzņēmējs atteicies to maksāt. Strādnieki sūdzējuši
tiesā, Rīgas XIII iecirkņa miertiesā. Tur šī sūdzība
novilcināta vairākus mēnešus. 23. martā sūdzība
atlikta jau ceturto reizi. Katrreiz uz uzņēmēja pie-

prasījumu sūdzība ir atlikta. Tas raksturo tikai to,

ka strādniekiem, ja uzņēmējs ir palicis viņiem parādā, nav iespējams ari tiesas ceļā dabūt to atlīdzību, kas paredzēta likumā.
Vēl raksturīgāks ir gadījums, kas noticis turpat: par visiem šiem 6 mēnešiem uzņēmējs ir novilcis strādniekiem procentes slimo kasei, bet slimo
kasei tās nav iemaksājis. Izrādās, ka procentes
slimo kasē uzņēmējs ir nomaksājis tikai par 6
dienām. Ir jājautā, vai uzņēmēju sauks pie atbildības, vai viņu piespiedīs samaksāt nodarītos zaudējumus slimo kasei, vai nē.
i Šie fakti ļoti spilgti raksturo to, kur strādniecība ir nonākusi pa šiem 10 gadiem, neskatoties uz
to, ka ir daždažādi sociālie likumi, ka ir slimo kasu
likums, ka ir likums par darba laiku u. t. t, ar kuriem mūsu pilsonība lepojas visas pasaules priekšā,
ka, lūk, šeit esot nodibinājies gandrīz vai sociālisms, ka mēs esot ratificējuši daždažādas starptautiskas konvencijas vairāk nekā viena otra veca kapitālistiska valsts. Te jau iepriekšējais runātājs,
Višņa, diezgan labi apgaismoja to stāvokli, kādā
mēs pašreiz esam un kādā galvenam kārtām ir
nonākusi Latvijas strādniecība, kādā viņu ir novedusi Latvijas mantīgā pilsonība ar viņas admini-

strativās varas palīdzību.
Ja ejam tālāk un apstājamies pie slimo kasu
piemaksām, tad mums jāapstājas ari pie tā lozunga,
ko pašreiz mantīgā pilsonība un, galvenā kārtā,
tautas labklājības ministris vienmēr uzstāda — ka
mēs sociālā likumdošanā esam aizgājuši par tālu,
ka,
lūk, vajagot
pasliktināt,
stāvokli
vajagot atņemt
slimo kasēm
tās piemaksas,
tos _ 3V- 2
budžetā
pamiljonus latu, kas

pilsonība uzstāda
šādu
piemaksas
samazināt
slimo kasēm un uz šo slimo kasu piemaksu rēķina
izvest Latvijā vecuma, apdrošināšanu, tad man
liekas, ka tam nav absolūti ne kaut kāda pamata.
Ja ieskatāmies datos, kas 'raksturo mūsu tautas un
galvenam kārtām strādniecības veselības stāvokli,
tad mums patiešām vajadzētu nākt pie pretēja ieskata, un ari pašai pilsonībai vajadzētu nākt pie
pretēja viedokļa, bet to mēs neredzam. Pēc veselības departamenta datiem Latvijā saslimušo skaits
vienmēr vairojas; tā 1925. gadā bija 947.980 saslimšanas gadījumu, bet 1927. gadā — 978.581 samējiem, ka neievēro pastāvošos sociālos likumus. slimšanas gadījums; tā tad pieaugums par 30.000,
vai 3,2%. Tāpat tas ir ari ar citiem skaitļiem. Tā
Uzņēmēju apetīte iet vēl tālāk. Te ir viens zi4925. gadā stacionāri ārstēto ir bijis 67.127, bet
ņojums: «Šāds tiesas spriedums sadūšojis darba de1927. gadā — 71.106; tā tad pieaugums par 3979 gavējus. Tie nosūtījuši delegāciju pie ministra, lai
dījumiem jeb 5,9%. Tāds, lūk, ir stāvoklis. Tas
savaldītu inspektoru Krastiņu, un viņu pārcēla nz
Liepāju. Ar šādu rīcību darba devēji liek saprast, pats jāsaka par lipīgām slimībām. Šeit ir ari liels
mirstību skaits, un galvenā kārtā mirst ar tuberka strādnieki nedrīkst uzstādīt viņiem likumā paredzētās tiesības.» Te ir ari daudzi fakti no tās kulozi, ko dabū pateicoties neveselīgiem darba apstākļiem, sliktām telpām, no pārmērīga darba, no
pašas Valmieras slimo kases, kas rāda, kā tur rī(A. Briedis no vietas: «No slinkošanas!») neizmaksākojas un kā_ rīkojas tiesa.
tās darba algas, jo sakarā ar to strādnieki nevar
Es gribētu pievest vēl vienu faktu par to, kāda
atjaunot patērēto enerģiju, ko viņi patērē darīdami
stāvoklī tiešām ir strādnieki, kā uzņēmēji pilda lidarbu. Taisni šeit atspoguļojas tas stāvoklis, kādā
gadījums
Siguldas
sanatorijas
kumus. Te ir
no
pārbūves darbiem, kur tika nodarbināti caurmērā 18 ir nodzinusi mantīgā pilsonība Latvijas strādniecību. Brieža kungs nāk ar saviem starpsaucieniem;
cilvēki. Sākot ar 19. maiju šie 18 cilvēki nodarbet
vai Jūs, Brieža kungs, neatceraties, ka dažas
Uzņēmējs
ir
bināti caurmērā 6 mēnešus katrs.
dienas atpakaļ šeit tika iesniegts likumprojekts par
spiedis strādniekus strādāt svētdienās, strādāt virsmācekļu tiesiskā stāvokļa nodrošināšanu. (A.
stundas no saules līdz saulei. Viņš solījis maksāt
par varsstundām un par svētdienām likumā Briedis no vietas: «Nu, un tad?») Šeit pieveda

voklī. Daudzās darbnīcās nav likumā paredzētās
ventilācijas. Kad bijušais darba inspektors R. Krastiņš iesūdzējis fabrikantu par to, ka zināmās fabrikas telpās nav ierīkota likumā paredzētā ventilācija, tad tiesa pasludinājusi attaisnojošu spriedumu,
motivēdama ar to, ka šinīs darbnīcas telpās esot
dabīga ventilācija, proti — durvis un logi. Man
liekas, ka ciniskāku un strādniekus apkaunojošāku
spriedumu tiesa nevar pasludināt. Tas rāda tikai
to, ka mantīgā pilsonība ir nostājusies pret strādniecību, ka strādniecība tiek izmantota līdz pēdējam, ka pat tiesas ir tik ārkārtīgi pakalpīgas uzņē-

redzēti.

lozungu,
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dažus datus, no kuriem skaidri bija redzams, ka
stāvoklis ir ārkārtīgi nedabīgs, ka šo stāvokli vajadzīgs labot; bet tomēr mušu mantīga pilsonība
atzīst, ka tur nekā nevajaga labot, un ja labošanu
izdarīs, tad tā būs privatiniciativas ierobežošana,
kas var novest valsti pie sabrukuma. Visi šie
skaitli rāda strādniecības bēdīgo stāvokli, rada
mantīgās pilsonības izsūkšanas politiku pret nemantīgo strādniecību. (Starpsauciens pa (kreisi:
«Nevar saburtot!» — «Nu gan ir diezgan!»)
Ja ejam vēl tālāk un paskatāmies, kāda stāvoklī atrodas slimo kases, vai tas ir spējīgas izpildīt
savu uzdevumu, ko tas ir spraudušas sev par mērķi,
tad redzam, ka slimo kases nespeļ uzlabot strādnieku veselības stāvokli tāda mēra, katas vajadzīgs, bet gan tas pasliktinās. Skaitļi rada, ka ar
katru gadu strādnieku veselības stāvoklis pasliktinās. Taisni dati pat sakropļošanas gadījumiem
mūsu rūpniecībā visspilgtaki raksturo to, ka mušu
rūpniecībā gada laikā no katriem_ 10 strādniekiem 1
tiek sakropļots. Tas rāda, ka rūpniecība nav_ nekādu darba aizsardzības līdzekļu. Galvena kārta,
man liekas, cēlonis šeitir taisni tas, ka strādnieki netiek pienācīgi atalgoti. Viņi tiek vienkārši fiziski
novārdzināti ar pārmērīgi garo darba laiku un nepietiekošo uzturu. Taisni še meklējami cēloņi, kāpēc Latvijas rūpniecība ir tik ārkārtīgi augsts nelaimes gadījumu skaits. To jau nemaz nevar vairs uzskatīt par rūpniecību. Tās vienkārši ir strādsakropļonieku
un
strādnieku
inkvizīcijas
šanas iestādes.
Un tomēr mūsu mantīga pilatvajadzīgs
par to,
ka
sonība
runā
tāda
piemaksas
ņemt
un
slimo
kasēm
kārtā stāvokli vēl pasliktināt. Pieejot šim jautājumam klāt, pat no pilsonības viedokļa, pašiem pilsoņiem nebūtu nekādas_ tiesības grozīt šo stāvokli
attiecībā pret slimo kasēm.
Ja ieskatāmies datos, cik slimo kases izdod
pabalstiem,
slimo
strādnieku
ārstēšanai
un
to, cik 'iemaksa darba uztad, ievērojot
ņēmēji slimo strādnieku ārstēšanai, mes _ vauzņēmēka
tiešām
Latvijas
teikt,
ram
jiem šis likums ir ārkārtīgi izdevīgs un viņiem šeit,
var teikt, ir paradīze. _ Tā 1927. gada slimo kases
ir izdevušas par ārstēšanu 2.104000_ latu vairāk
nekā uzņēmēji iemaksājuši slimo ārstēšanai. Procentuāli ņemot, sliimo kases izdevušas 1922. gada
ārstēšanai 55% un pabalstiem 45%. _ 1927.gada pabalsti sastāda jau tikai 31,1%, kamēr ārstēšanai izdoti 66,9%. Man liekas, ka uzņēmēji tiešam nevarētu pat vēlēties labākus sociālos likumus. Un tomēr mēs redzam, ka uzņēmēji nav apmierinājušies
ar tagadējo stāvokli un grib grozīt slimo kasu likumu strādniekiem par sliktu. Šeit sociāldemokrāti
tiešām ir nonākuši komiska stāvoklī, aizstāvot šo
likumu, kurš paredz 2% iemaksas no uzņēmējiem
strādnieku ārstēšanai. Vardu sakot, uzņēmēji ar
2% ir atpirkušies no strādnieku arste_šanas. (Starpsaucieni.) Tāpēc sociāldemokrāti ārkārtīgi slavē
šo likumu, atzīstot to par izdevīgu strādniekiem.
(Starpsaucieni.) Man liekas, ka šie 2% ir noteikti ari

ar sociāldemokrātu piekrišanu. Ari cara laika uz-
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ņēmējiem bija paredzētas 2% iemaksas strādnieku
ārstēšanai. Toreiz visa strādniecība uzstājas pret
to, bet tagad sociāldemokrāti atzīst par vajadzīgu
to slavēt un zināmā mērā atsvabināt uzņēmējus no
piemaksām strādnieku ārstēšanas izdevumu seg-

šanai.

No strādnieku viedokļa šis likums ir ār-

kārtīgi slikts, jo par strādnieku ārstēšanu ir jāizdod gandrīz 67% no visiem slimo kasu ieņēmumiem, un tikai apmēram 33% strādnieki dabu_ka
pabalstu saslimšanas gadījumos. Tāds patiešam
ir Latvijas strādnieku stāvoklis — pec 10 gadiem.
Interesanti, ka šis stāvoklis arvienu vel pasliktinās. Nav neviena rūpniecības uzņēmuma, kas
strādniekiem izmaksātu kārtīgi laika _algu; _ nav
neviena uzņēmuma, kur strādnieki būtu kārtīgi
nodrošināti slimo kasēs; nav gandrīz neviena uzņēmuma, kur izpildītu tos pašus sliktos sociālos
likumus, kādi ir pieņemti. (Sauciens pa labi: «Vai
tas ir Krievijā?») Ne, tas ir Latvija. Aizejiet tautas labklājības ministrijā pie darba inspektoriem, tur
jūs dabūsit redzēt šādus datus. (Starpsaucieni pa
labi.) — Jūs taču mākat izlasīt virsrakstu. —
Latvijā strādnieki ir nonākuši tādā stāvokli, ka vi-

ņiem jāstreiko tikai par to, ka uzņēmēji neizmaksa
tās pašas bada algas, ko viņi ir nopelnījuši. Ir bijusi vesela rinda tādu streiku, ir tādi pašlaik un ir
paredzami ari turpmāk. Ari turpmāk strādniekiem
būs jācīnās jau par to vien, lai uzņēmēji izmaksātu
nopelnīto algu.
Ko tad šinī jautājumā dara tautas labklājības
ministris un tautas labklājības ministrija? Runājot
par tautas labklājības ministri, jāsaka, ka viņš nekad nav rūpējies par strādnieku stāvokļa uzlabošanu, nav gādājis, lai kaut cik uzlabotu un darītu
ciešamāku strādnieku tagadējo grūto stāvokli. Mes
redzam gan ko citu un taisni to, ka tautas labklājības ministris rūpējas vispirms par preses likuma
ierobežošanu, lai nevarētu par šiem nejēdzīgiem gadījumiem rakstīt, rūpējas, ļai strādnieku deputātus
izdotu tiesai. Ar vienu vardu sakot, mušu tautas
labklājības ministris nemaz nerūpējas par savam
lietām, bet tikai par to, lai reāliz_etu pazīstamo kapitālistu lozungu: pēc iespējas atrak uzkrāt jidzeķļus, pēc iespējas vairāk un atrak palikt bagātiem.
Tāpēc par tautas labklājības ministrijas budžetu
mēs nevaram balsot, jo šīs ministrijas budžets neatbilst strādnieku vajadzībām. Un pati ministrija
nemaz nenodarbojas ar strādnieku stāvokļa uzlabošanu, lai paātrinātu strādniekiem neizmaksāto
algu piedzīšanu, lai ievērotu uzņēmumos darba
laika likumus, lai nenokalpinātu strādniekus 14—16
un pat vairāk stundas dienā. To tautas labklājības
ministrija nav darījusi, bet taisni pretējo, taisni to,
lai strādniekus vel vairāk izmantotu un lai strādnieki vēl vairāk būtu padoti tam nejēdzīgam_ stāvoklim, kāda patreiz viņus ir novedusi mantīga pilsonība, uzņēmēji.
Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Prezidijs liek
priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. —
Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pec pusdienas.
Turpināsies debates par kārtējo izdevumu XII daļu.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 1.35 dienā.)
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(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Tiesnešu saraksta nodošana komisijai

2.

Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam :
. V. Gulbis, referents
866, 890, 902, 903
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts)
853

853

M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
R. Dukurs (sociāldemokrāts)
A. Nuroks (Misrachi)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku

855, 899
858
862
frakcija)

J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku
un strādnieku partijai
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) .
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
K. Balodis (darba savienība)
M. Kallistratovs (vecticībnieks)

?

862
863

867
875
878
882
886

890
891
J. Višņa (sociāldemokrāts)
A. Dzenis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība) 893
A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) . . . 894

3.

897
M. Dubins (Agudas Jisroel)
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) . 900
V. Rubulis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvienība.) 902
904
Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts
budžets 1929./30. saimniecības gadam. Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kartība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Ministru kabinets iesniedzis tiesnešu sarakstu,
kas, saziņā ar Latvijas _ republikas satversmes 84.

pantu, stādami priekša Saeimai apstiprināšanai.
Prezidijs liek priekšā nodot šo tiesnešu sarakstu
juridiskai komisijai. Iebildumu nav? Tas nodots
juridiskai komisijai. — Līdz ar to 1. dienas kartī-

bas punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kartības punktu —
1929./30. saimniecības
valsts budžets
gada m. Referents V. Gulbis. Turpināsies debates par kārtējo izdevumu XII dalu — tautas labklājības ministrija. Vards_ deputātam Dzelzītim.
(Sauciens pa kreisi: «Galdam ziņojumu no valdības
par valsts ierēdņiem!» — V. Bastjānis no vietas:
«Valdība klusē!» — A. Veckalns no vietas: «Klusa
kā kaps!»)
•
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Tautas labklājības ministrijas budžetā paredzētas sumas kara
invalidu ārstēšanai un pensijām, bet tas pilna mērā
neizlieto invalidiem. Pagājuša gada 150.000 latu
no ietaupījumiem, kas radās kara invalidu budžeta,
tika ieskaitīti plūdos cietušo fonda un izlietoti turīgo lauksaimnieku pabalstīšanai. Ja ieskatāmies
pensiju normās, kādas ir kara invalidiem un pārējiempensionāriem, tad dabūjam kara invalidiem bēdīgus skaitļus. 30%—40% darba spējas zaudējušie invalidi saņem 12 Jātus 31 santimu mēnesī.
Otra pensionāru grupa — izdienas karavīri saņem
caurmērā 200 latus mēnesī un viņu ģimenes locekļi
80 latus mēnesī. Varētu teikt, ka kara invalidi ie-
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rindojami zemākā kategorijā tapec, ka viņi nak
no strādnieku aprindām, bet tie, kas aiziet pensija
miera laikā, ir augstākie valsts ierēdņi, kuriem
tāpēc vajadzīgas lielākas pensijas. Pec būtības
lieta tāda nav. Piemēram atbrīvošanas cīņu dalībnieks, rotas komandieris, kas zaudējis 100_% darba
spējas, var saņemt 92 latus 57 santimus mēnesī, bet
rotas komandieris, kas miera laika nodienējis 25
gadus un zaudējis tikai 30% darba spējas, var_ saņemt 280 latus mēnesī, t. i. 6 reizes vairāk. Tāpat
ir ar seržantiem. Seržants, kurš ir bijis kaujas
laukā un ir zaudējis 100% darba spējas saņem 60
^
zaulatus pensijas, bet kas miera laika dienedams_
saņem
106
latus
mēnesī.
dējis 30% darba spējas,
Tāda pat starpība ir ar pārējiem valsts pensionāriem, valsts ierēdņiem,, skolotājiem u. t. t.
Tautas labklājības imiiniistri|jā_ pastāv pensiju
virsikomisija; beidzamā laikā tā ir sākusi lietot represijas pret kara invalidiem. Tagad notiek tas, ka
šī virsikomisija braukā pa apriņķiem un pārbauda

invalidu pensijas. Pārbaudot 800 invalidu pensijas,
tās ir samazinātas 200 invalidiem un 80 pat atceltas. (Starpsauciens: «Paaugstinātas ari ir!») Paaugstinātas ir 17 invalidiem. Es domāju, ka šeit ir
notikusi netaisnība, jo likums noteic, ka kara invalidus, kuriem pensijas ir piešķirtas un kuri par jaunu
nav izmeklēti, var pārbaudīt, ja viņiem nav_ dokumentarisku pierādījumu. Bet tagad notiek ta, ka
virskomisija lielā steigā pārbauda 150 invalidus 4
stundās, izskatot viņu lietas. Pensijas ir piešķirtas
pēc V, kategorijas tiem, kuri ir zaudējuši 30 % darba
spējas, bet virskomisija saka, ka šie invalidi zaudējuši mazāk darba spēju. Tādā veida šiem invalidiem pensijas tiek atņemtas. Es domāju, ka
ieverot,
tautas labklājības ministrim vajadzētu
_
tiem invalidiem, kuriem ir dOkumentariski pierādījumi un kuriem pensijas ir piešķirtas uz visiem laikiem, viņu pensijas par jaunu nav pārmeklējamas,
lai tiem tās netiktu atņemtas.
Tālāk invalidi ir nemierā ar līdzšinējo izimāksas
veidu. Pensijas tiek izmaksātas par 3 mēnešiem
reizi. Tas visus nevar apmierināt, tāpēc ka pensiju
normas ir pārāk mazas un invalidiem nav iespējams
eksistēt. Saņemot naudu, viņi to izdod pirmā mēnesī, un pārējo laiku viņiem jādzīvo pilnīga trūkuma.
Invalidu prasība būtu pensiju izmaksāt ikatra _ mēneša sākumā un ne caur sociālo apgādību pilsētas un
pagasta valdēm uz laukiem, jo tasizmaksa šo pensiju invalidiem ar ļoti lieliem novelojumiem, izlieto
to citām vajadzībām un bieži neizmaksa pilnos apmēros. Ir pierādīts, ka pagastu valdes ir atvilkušas mo pensiju naudām pat nodokļus, kaut ganpensiju
likums nosaka, ka nodokļus no šīs naudas nedrīkst
atvilkt. Kad lieta nonāca līdz tiesai, jautājums tika
izšķirts par labu invalidiem. _ Tadu gadījumu ir
bijis loti daudz, sevišķi Latgale, kur pagastu valdes no invalidu pensijām atskaita ne tikai_ invalida
nodokļus, bet, ja tam ir kādi brāļi, vai masas, kas
nav nomaksājušisavus nodokļus, tad atvelk ari par
tiem. Mūsu prasība būtu, lai pensijas invalidiem

tiktu izmaksātas caur pasta iestādēm; invalidiem
varētu izsniegt pensiju grāmatiņas, ar kuram tad
viņi varētu aiziet uz pasta kantori un tur savu pensiju saņemt. Tad nebūtu tāds stāvoklis, kāds ir
tagad, kad dažreiz jāgaida 10, pat līdz 30 dienas
kamēr no sociālās apgādes varēs dabūt savu pensiju.
Tālāk — par apbedīšanas izdevumiem. Lai
gan apbedīšanas izdevumiem paredzēts izsniegt
100 latus, biezi vien izsniedz tikai 40—60 latus. Es
domāju, ja budžetā ir paredzēts 100 latu pabalsts,
tad šos 100 latus ari vajadzētu izmaksāt, jo daudzos
gadījumos invalidu stāvoklis ir loti bēdīgs, un pa-

855

L a t v ijas

Republikas

111 Saeimas

III

kaļpalicējiem nav līdzekļu, ar ko viņu apbedīt. Tāpēc ietaupīt uz šo trūkumcietēju rēķina gan 'nebūtu vietā.

Invalidu ārstēšanai pagājušā gada budžetā paredzēti 140.000 latu; šogad suma. samazināta uz
120.000 latiem. Ja paskatāmies, cik pagājuša gada
izdots invalidu ārstēšanai, tad redzam, ka no šiem
140.000 latu izdoti tikai 58.310 lati 17 santīmi. Paīso sumu jāārstē 13.000 cietušo; 5000 no tiem ir nepilni invalidi, 4800 — kara kritušo ģimenes locekļi, 3100 — invalidu ģimenes locekļi. Iznāk, ka
gada laikā uz katru ārstējamo personu izdoti tikai
4 lati 50 santimi. Bez šaubām, šis skaitlis rada
ļoti bēdīgu ainu. Kara invalidi arto ārstēšanās
veidu, kādu pašreiz dod tautas labklājības ministrijas ārstēšanas nodaļa, nevar but apmierināti, jo
invalidam, kurš ir kara sakropļots, ir vajadzīga gan
Kemeru ārstēšana, gan ilgāku laiku ārstēšanas
slimnīcā, sevišķi tiem, kuri slimo ar tuberkulozi.
Un par šiem 4 latiem nav iespējams dot nekādu
ārstēšanu. Ja paskatāmies, kā valsts arste _ savus
ierēdņus, tad redzam, ka valsts saviem ierēdņiem
1 izdod daudz lielāku sumu, kaut gan tie nav sakropļoti, ir veseli cilvēki. Tapec invalidu ārstēšanas
veids ir jāuzlabo.
Es pievedīšu kādu piemē'ru, _ no_ kura redzams,
ka ārsti kara invalidus neizmeklē kārtīgi. Daugavpils kara invalids Muižnieks _griezies pie vietēja
ārsta, bet tas viņu noraidījis ka pilnīgi veselu, kaut
gan šis cilvēks ir zaudējis 100% darba spējas. Kara
invalids ar to neapmierinājās; viņš atbrauca uz
Rīgu, izgāja uz ielas, lai grieztos pie tautas labklājības ministrijas pēc palīdzības, bet pakrita uz
ielas; policisti viņu noveda otra pilsētas slimnīca,
un trešā dienā šis kara invalids bija miris. Ari šis
apstāklis pierāda, ka netiek piegriezta vajadzīga
vērība kara invalidu ārstēšanai.
Ārstēšanas likums, kas izdots pagājušā gadā,
ari neatbilst kara invalidu prasībām. Ar šo jikumu
kara invalidi ir nostādīti tādā stāvoklī, kāda neatrodas pārējie pilsoņi. Ar šo likumu zināma mēra
ir ierobežotas kara invalidu pi(lsoņu_ tiesības un ierobežotas tāpēc, ka visi valsts ierēdņi, kuri _kalp _o
valsts iestādēs, viņu ģimenes locekļi saņem ārstēšanu no valsts. Tāpat ari slimo kasu dalībnieku
ģimenes locekļi saņem ārstēšanu no slimo kasēm,
bez tam valsts piemaksā zināmu procentu pie ārstēšanas. Kara invalidu ārstēšanas likums paredz, ka
kara invalidu ģimenes locekļi, piemēram sieva var
saņemt dzemdēšanas palīdzību tikai tāda gadījuma,
ja sieva ir vecāka par 60 gadiem vai ja tair zaudējusi 50% darba spējas. Es domāju, kašads stāvoklis ir pilnīgi nenormāls, _kada nostādīti kara
invalidi ar šo invalidu ārstēšanas likumu. Jāprasa lai ari kara invalidi un viņu ģimeneslocekļi baudītu tiesības uz ārstēšanu, kā tas ir ar valsts ierēdņiem. Vēl vairāk, ja uz valsts rēķina augstāko

ierēdņu sievas brauc ārstēties Kemeru sēravotos,
tad jāprasa, lai ari invalidiem, kuri šos Kemeru
dubļus iekarojuši, dotu pilnīgu ārstēšanās veidu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentālam.
(sociāldemokrāts): Deputātu
M. Rozentāls
kungi! Apriļa vidū valdība izdeva, noteikumus par
ārzemnieku nodarbināšanu Latvijā. Tomēr izradās, ka šie noteikumi visu laiku paliek tikai uz papīra un ir radījuši dzīvē diezgan lielus sarežģījumus.
No vienas puses darba devēji, kuri līdz šim nodarbināja ārzemniekus, tos atlaiž no darba un atstāj
pilnīgā bezizejas stāvoklī. No otras puses tanī pat
laikā daudzi darba devēji atkal ieved ārzemniekus,

nerēķinoties ne ar kādu atļauju vajadzību, un no-
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darbina tos, atstājot vietējos strādniekus bez darba.
Iet valodas, ka valdība izdošot kaut kādus noteikumus, tikai gan no 15. maija, kad šis likums īsti stāšoties spēkā. Protams, tā ir ļoti nepareiza rīcība,
un šī veltīgā cilvēku maldināšana uztrauc prātus.
Tāpēc būtu nepieciešami jo drīzāk izdot attiecīgas
instrukcijas. Ir skaidra lieta, ka tos ārzemniekus,
kuri dzīvojuši šeit Latvijā līdz likuma izdošanai, nevar uz šī likuma pamata dzīt projām un atlaist no
darba vietām, veltīgi viņus mocīt. Par to vajadzēja darba devējiem padomāt, tad, kad šos cilvēkus ieveda Latvijā, un nevis tagad likt viņiem
ciest šī likuma dēļ. Tāpēc valdības pienākums būtu
ātrāk izdot paskaidrojumus pie šī likuma, ka tas
neattiecas uz ārzemniekiem, kuri Latvija bijuši nodarbināti līdz likuma izdošanai. Tautas Jabklajības ministra pienākums bija par_ visu to rūpēties,
lai neradītu veltīgas ciešanas cilvēkiem.
Tanī pat laikā no .pierobežas pagastiem, tiklab
Vidzemē, kā Zemgalē, ziņo, ka tur lieliem bariem
plūst iekšā ārzemju strādnieki, un vietējie darba
devēji, sevišķi lauksaimnieki, viņus labprāt pieņem
darbā un atstumj vietējos strādniekus. _ Tā no Ipiķu
pagasta, Ziemeļlatvijā, ziņo, ka tur ieplūst ļoti daudz
igauņu strādnieku. Vienīgi viņus saimnieki pieņem
darbā, bet vietējos strādniekus atraida. To pašu
Mēziņo no Kurmenes un Skaistkalnes pagasta
^
meles upē koku pludināšanas darbus uzņēmusies
kāda enkurmieku sekcija no Rīgas. Šī enkurnieku
sekcija izturoties ļoti lepni pret turienes strādniekiem un negribot tos pieņemt darbā, bet pieņemot
tikai lietuviešus. Turienes strādnieki visu ziemu

pa lielākai daļai bija bez darba, jo ceļu labošanas
darbus sarīkoja ļoti mazos apmēros, un viņi cerēja
nopelnīt pavasarī koku pludināšanas darbos. Bet
izrādījās, ka šinī ziņā viņi bija maldījušies, viņu
cerības bija veltīgas, jo enkurnieku sekcija atzina
par izdevīgāku pieņemt darbā ārzemniekus, kas
strādā lētāk un, protams, neuzstāda nekādas prasības par darba apstākļu uzlabošanu, kā to varētu
sagaidīt no turienes strādniekieim. Jau no šī viedokļa ir nepielaižams, ka tautas labklājības ministrija ir tik iilgi vilcinājusies ar attiecīgu noteikumu izstrādāšanu un izdošanu. Nenokārtoto apstākļu dēļ ir bijušas pat sadursmes. Piemēram no
Ainažiem ziņo, ka tur pienākusi kāda malkas krava
— veseli divi vilcieni, ko vajadzējis izkraut no
vagoniem. Koku tirgotājs šiem darbiem speciāli
izrakstījis strādniekus no Igaunijas. Protams, Ainažu strādnieki par to bija ļoti uztraukti un gatavojās uzbrukt iebraucējiem igauņiem ar kokiem,
mietiem. Labi, ka turienes policija iejaucās un
pie laika novērsa konfliktu. Igauņi saprata, kas
par lietu un aizbrauca labprātīgi prom. Tādā kārtā
turienes strādnieki tika pie darba. Bet Mēmeles
upē koku piudināšanā enkurnieku sekcija nerēķinās
ne ar ko un turpina ārzemnieku nodarbināšanu.
Otrs jautājums, kam tautas labklājības ministrijai būtu jāpiegriež lielāka vērība, ir — laukstrādnieku stāvoklis sevišķi darba laika ziņā. Parasti lauksaimnieki sūdzas, ka laukstrādnieki bēgot uz pilsētu, negribot uz laukiem strādāt, un izskaidro šo parādību ar to, ka laukstrādnieki meklējot vieglu darbu, esot nevīžīgi, sliņķi. Nu, var jau
par to nevīžību un par to vieglo dienu meklēšanu
dažādi domāt, var par to strīdēties, bet ja saimruiekdēli_ un meitas bēg no «skaistās» lauku dzīves uz
pilsētām un meklē darbu kanclejas par ierēdņiem,
kāpēc to pašu liegt darīt strādniekiem, kurus uz
laukiem nekas nesaista, kuri uz laukiem ir bezzemnieki. Varētu drīzāk prasīt, lai saimniekmeitas un
dēli, kuru vecākiem ir īpašumi, paliktu apstrādāt
zemi. Tāpēc tie pārmetumi, kurus jūs gribat vērst
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uz laukiem sāk ieviesties tāda paradība, _ka saimnieki sievieti, kas nonākusi grutnieees_ stāvoklī, pasteidzas atlaist, lai nebūtu jātur sava māja darba
nespējīgs cilvēks, lai nebūtu jauztur_ sieviete par
nedēļu laiku, lai nebūtu par viņu jagada. Rūpniecības darba laika likumā ir paredzēts, ka sievieti ir
aizliegts atlaist 4 nedēļas pirms un 8 nedēļas pec
radībām. Šāds likums uz laukstradniekiem_ neattiecas, un tāpēc šinī ziņā saimnieki rīkojas pec savas
gribas. Tāpēc, visu to ievērojot, es iesniegšu pārejas formulu, kurā uzdots_ valdībai izstrādāt un
iesniegt Saeimai rudens sesija likumprojektu par darba laika normēšanulaukstradniecība. Esceru, ka augstais nams sapratīs, ka Jīdzšinejieapstakļī ir neciešami, ka tā ilgāki nevar turpināties, pieņems šo
pārejas formulu un uzdos valdībai izstrādāt attiecīgu likumprojektu.
Priekšsēdējājs P. Kalniņš: Vārds ?deputātam
Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godājamie depu-

>pret pašiem saimniekdēliem un meitām. _ Taisni to
pienākums būtu palikt uz laukiem, palīdzēt kopt to
«skaisto» lauku dzīvi, lai tie bezzemnieki iet uz
pilsētām meklēt sev darbu. Tad attiecības nokārtotos pareizāki.
Ja tagad laukstrādniekieim pārmet, tad te patiešām nav vainīgi laukstrādnieki, bet vainīga visa
lauku dzīve, visi tie smagie darba apstākļi, kādos
laukstrādniekam nākas kalpot saimniekiem. Vel
arvien ir svētas visādas dzimtsbūšanas parašas,
kādas simts gadus atpakaļ bija noteiktas Vidzemes
un Kurzemes zemnieku likumos, kad saimniekam
bija zināmas pārmācības tiesības par strādnieku.
Cik daudz nav tādu gadījumu, kur šīs pārmācības
tiesības nekautrējas izlietot. Tā piemēram ja strādnieks pieprasa nopelnīto algu, tad saimnieks pieņem draudošu pozu un uzbļauj, lai taisās ka pazūd
no viņa mājām. Pēc tam pie citiem Jielas:_re, _ka
es iespēru viņam ar ceļgalu attiecīga vieta, būtu
piekāvis vēl stingrāk, tikai netika rokas smeret. tātu kungi! Atļaujiet man teikt paris vardu par
Acīmredzot, ir vēl vienam otram saimniekam tādi tautas labklājības ministrijas budžetu.
uzskati, ka cilvēks ir zemāks par darba lopu. Būtu
Pavisam īsi es gribētu konstatēt vienu appēdējais laiks tautas labklājības_ministrijai piegriezt
stākli. Noklausoties budžeta referenta kunga ziņovērību šim apstāklim uri izstrādāt sevišķu liikumu jumu par visu valsts budžetu un tāpat finansu mipar darba laika normēšanu. Tas varētu noregulēt
nistra uzstāšanos šinī jautājuma, es ar lielu izattiecības strādnieku un saimnieku starpa.
brīnu konstatēju, ka finansu ministris un referenta
Te būtu svarīgs ari jautājums par nopelnītās
kungs atrada, ka tagadējais valsts budžets gadu no
algas atvieglinātu piedzīšanu, kur šobrīd neviens gada tiekot pārmērīgi apgrūtināts ar izdevumiem
nezin kā rīkoties. Bet galvenais, kas varētu pasociālām vajadzībām un tas esot viens no galvelīdzēt saistīt strādniekus uz laukiem, ir darba laika niem posteņiem mūsu budžeta, kura sumas augot
normēšana. Tagad apstākļi uz laukiem ir kļugadu no gada. Man gribētos uz šo jautājumu teikt
vuši smagāki nekā bija 30 gadus atpakaļ. Tad vel vienu. Jau pēc būtības ņemot, tie kas bus kaut cik
iepazinušies ar tautas labklājības ministrijās bukūla ar spriguļiem vai zirgiem, tad rudenī vajadzēja celties no pusnakts un iet uz riju. Tagad kuļ
džetu, būs spiesti konstatēt, ka kopsuma šis budžets,
mašīnām, bet atkārtojas tas pats — strādnieki salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pavairojies tikai
spiesti strādāt naktim cauri un ari svētdiena. Kulpar 1 miljonu latu, t. i. par to sumu, kura attiecas uz
?līša kungs par to krata galvu. Ja, Kuļlīša kungs, lauku iedzīvotāju ārstēšanu; visas pārejas sumas,
pašlaik ir tā: ja kulšanas laiks iekrīt svētdiena, tad kā piemaksas slimo kasēm, sumas bezdarbnieku noari to izmanto darbam. (E. Grantskalna starpsaudarbināšanai, tāpat citam sociālam vajadzībām,
Iznāk
ka
Jus
tos
ta,
stāstāt?
ciens.) Kam Jūs to
faktiski visas ir ieturētas iepriekšēja, 1928./29. gada
apstākļus nepazīstat, kaut gan pats esat saimnieks, budžeta apmēros. Ja tagad nak oficiālas personas
vai ari gribat augstam namam iestāstīt to, kas
un saka, ka sociālam vajadzībām šogad izdevumi
nesaietas ar patiesību. Atļaujiet man pašam zināt, esot pieauguši, un aizmirst, ka tas 1 milljoms_pieauko es runāju. Ja Jums ir kas ko teikt, tad varesat guma iet galvenam kārtam lauku iedzīvotāju ārto izdarīt. Es runāju par apstākļiem, kādus esmu stēšanai, ko pašas valdošas koalīcijas frakcijas sava
novērojis gandrīz katrā pagasta. Laukstrādniekus laikā ir atbalstījušas un tagad it ka to_ nožēlo, tad
nodarbina pie kulšanas darbiem ne tikai svētdienas, man jāsaka, ka es par to esmu augstāka mēra pārbet ari naktīs. Par nakts darbu_ jāsaka, ka man steigts un brīnos.
pašam bija izdevība redzēt pie kādas stacijas, ka
Vēl vairāk, kungi, es gribu pateikt sekojošo.
tur kūla cauru nakti, tāpēc ka spīdēja mēnesis un
jūs
Ja
katru gadu_ vaimanājat par to, ka izdevumi
saimnieks laikam gribēja izmantot gaišo nakti. _ Ne
sociālām vajadzībām nomāc mušu valsts budžetu,
tikai liek strādāt svētdienas un naktīs, bet ari ēdietad es jums gribētu jautāt sekojošo. Ka jus izskaina laika starpbrīdi ar katru gadu saīsina. Šinī
drojat to, ka šogad mūsu valsts budžetā ir uzņemta
ziņā ir vajadzīgs likums, kas saimnieku patvarībam diezgan prāva suma — 240.000 latu vienas jaunas
darītu gadu.
pensionējamo kategorijas apmierināšanai? Jus, kas
Saimnieki mēdz teikt, ka neesot jau tādi laiki, vienmēr pārmetat kreisajam spārnam, ka_ tas vienlai varētu normēt darba laiku. No otras puses ir mēr nāk ar pārmērīgām prasībām sociālas apgādīskaidrs, ka ir patiesība vecajam sakāmvārdam, bas laukā, šeit lietojat tādu paņēmienu, kādu agrāk
kurš ir vietā nenokārtotos darba apstākļos uz launekad nav lietojusi ne Saeima, ne valdība._ Ar liekiem, ka «darbs nav zaķis, nekur ne aizskries» un lām grūtībām mēs atrodam līdzekļus jau tam vaja«vai Dievam trūkst dienu?» Ta var runāt tikai tas
dzībām, kas ar likumu ir noteiktas. Mums ir vestrādnieks, kas neredz darba dienai galu, kas strada sela rinda tādu likumu, kas visa pilnība netiek izno tumsas līdz tumsai. _ Tad viņam izliekas, ka
pildīti; sevišķi tas attiecas uz_ likumu par sociālo
cik cītīgi viņš ari nestrādātu, visu darbu padarīt neapgādību, kas tika pieņemts pagājuša gada pavasarī.
izdosies un jo uzcītīgāki viņš strādās, jo saimnieks
Ja nemaldos, tad tā bija 6. panta piezīme,kura ir teikts,
viņu apgādās ar jaunu darbu. Tapec, lai pavairotu
va'slts pakāpeniski uzņemsies! uz sevis katru gadu
ka
darba intensivitati, vajadzētu, noteikt darba robebudžetā
ievest attiecīgu sumu piemēram psiehiski
žas, cik ilgi strādnieku var nodarbināt, lai pec tam
lai ārstēšana notiktu valsts masštaba, tāpat
slimiem,
speķus
nākoviņš būtu brīvs un varētu smelties
tuberkulozes slimiem, lai ari ārstēšana varētu nošai darba dienai.
jo vietējas pašvaldības šīs
Tālāk ir vēl viens motivs darba laika likuma tikt valsts masštaba,
nespēj
apmierināt;
tas pats bija domāts
Tagad
vajadzības
vajadzībai, t. i. sieviešu darba aizsardzība.
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venēriski slimiem un veselai rindai citu slimību, kurām ari Ir plašāks raksturs un kur vietējās pašvaldības nav spējīgas izpildīt šīs funkcijas. Šādu nosacījumu mēs esam uzņēmuši likumā, um. bija taču
jādomā, ka tagad gadu no gada budžetā pakāpeniski
vajadzēs uzņemt attiecīgās sumas šī likuma pildīšanai. Bet tas netiek darīts. Ja nu paskatāmies tautas labklājības ministrijas budžeta attiecīgo vietu,
tad redzam, ka taisni šo vajadzību apmierināšanai
budžeta § 31. uzņemtas tik smieklīgi mazas sumas,
ka tiešām grūti runāt par to, ka likumu būtu iespējams pildīt kaut vai no formālās puses. Tā piemēram tuberkulozes slimiem paredzēti 5000 latu.
Te jau daži runātāji aizrādīja, ka pagājušā gada budžeta debatēs

Saeimas plenārsēdē tika

uzņemti

150.000 latu tuberkulozes slimnieku sanatorijas būvei. Šī suma pagājušā vasarā, sakarā ar plūdu
briesmām, tika nodota plūdu apgabalu vajadzību
apmierināšanai. Tā tad pagājušā gada budžeta šis
sociālās apgādības likums netika pildīts. Šogad
tuberkulozes slimniekiem paredzēti tikai 5000 latu,
epidēmiskām slimībām — tikai l/^ tūkstoša latu.
Ir redzams, ka šīs niecīgās sumas uzņemtas budžeta
tikai tāpēc, lai nepaliktu budžetā tukša vieta, bet
citādi šīm sumām nav ne mazākas nozīmes. Uz
likuma pamata mēs esam spiesti uzņemt budžeta
sumas šo vajadzību apmierināšanai, bet vadība to
nedara, Saeima ari to nedara, kaut gan tanī paša
laikā valdība ir spērusi tādu soli, kādu mēs līdz šim
neesam spēruši, proti—tā ir uzņēmusi budžetā 240.000
latu tādai vajadzībai, kur attiecīgais likums vel
nemaz nav izstrādāts um pieņemts. Vel šodien
budžeta komisija tikai sāka apspriest likumu par
pirmskara pensionāriem. Es nevaru vel pateikt,
kāds šis likums iznāks, un es nevaru apgalvot, vai
tas šinī sesijā maz tiks pieņemts. Var but, _bet varbūt ari nē. Ja Saeima piekdien gribēs sēdes nobeigt un pēc svētkiem vairs negribēs sedet, tad ir
vēl jautājums, vai šo likumu vispār pieņems. Turpretim līdzekli šai vajadzībai ir jau nobruņoti.
Un tādos apstākļos nāk mūsu finansu ministris
— labā spārna pārstāvis, un atklāti visu priekša
saka: sociālām vajadzībām katru gadu vajadzīgs
uzņemt tik. milzīgi lielas sumas, valsts budžets nevar to panest, tāpēc šīs vajadzības vajadzētu samazināt. Turpretim ar otru roku ņem un ieliek 240.000
latus pirmskara pensionāru vajadzībām, pirms vel
likums ir izdots! Kā to lai izskaidro? Acimredzot,
šī runāšana par sociālo nastu smagumu ir vienkārša
liekulība. Vēl neviens no valdības puses nav nācis
ar noteiktu plānu un gribu apmierināt šīs vajadzības. Viss ir noticis no gadījuma uz gadījumu. Ja
ir nācis spiediens no kreisās puses, tad attiecīgs likums ir izdots un sumas uzņemtas budžeta. Ja
nāk spiediens no minoritatu puses, tad valdība neatkarīgi no savas gribas uzņem budžeta sumas,
pirms vēl attiecīgais likums nemaz nav izdots. _Es
konstatēju to tāpēc, ka še runāja par to, ka mušu
budžets ir ārkārtīgi apgrūtināts ar sociālām vajadzībām. Tas ir nesaprotami, dīvaini un liekulīgi daudzējādā ziņā. Es domāju, ka no šādas runāšanas
vajadzētu pēc iespējas atturēties. _ Es velreiz_ pastrīpoju, ka likums par sociālo apgādi, kas pagājuša
gadā tika pieņemts, šogad netiek izpildīts.
Lai raksturotu, cik nepieciešami to izpildīt, es
pievedīšu dažus piemērus. Tā izpildīšana ir daudz
nepieciešamāka nekā viss tas, ko jūs ārpus kartības un rindas uzņemat budžeta. Es jums pievedīšu
stāvokli par slimībām tikai vienā nozarē — ar psichiski slimiem, kas ari jāpievāc valstij. Kāds stāvoklis ir šodien šinī nozarē? Mums ir vesela rinda
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psiehiatrisku slimnīcu. Aleksandra augstumu slimnīcā normālais gultu skaits ir 240, bet tagad tur ir
novietoti 287 slimnieki. Pierakstījušies rinda gaida

281 slimnieks. Kur paliek šie 281 slimnieks, kas
gaida rindā? — Pa daļai ģimenes, pa daļai klejo
apkārt. — Strenčos normālais gultu skaits ir 235,
uzņemti slimnīcā 330 slimnieki, ta tad simts cilvēku
vairāk nekā normāli šinī slimnīcā varētu uzņemt.
Pierakstījušies un gaida savu rindu vēl 40 slimnieki.
— Gintermuižas slimnīcā pie Jelgavas normālais
gultu skaits ir 380, uzņemti 412 slimnieki. Savu rindu gaida vēl 247 psichiski slimie. — Daugavpils
psichiatriskā slimnīcā normālais gultu skaitsir 300,
bet patlaban ir uzņemti 304 slimnieki; rinda gaida
vēl 61 slimnieks. Bez tam šī reģistrācija nav pilnīga, sevišķi attiecībā uz Latgali. Es uzsveru, ka
sevišķi Latgalē loti daudz psichiski slimo klejo apkārt pa sādžām. Tāpēc mēs daudzreiz lasām laikrakstos uztraucošas ziņas, ka pat veselas sādžas nodedzina psichiski slimi cilvēki, kas gadiem klejo apkārt, un nav iestādes, kas viņus pievāktu. Posts, ko
nodara šie slimie cilvēki, ir nesalīdzināmi lielāks
nekā tās sumas, ko vajadzētu uzņemt budžetā, lai
pievāktu šos slimniekus. 630 psichiski slimi cilvēki
tagad klejo pa Latvijas ārēm. Viņi nav ievietoti
patversmēs, kaut gan likums par sociālo apgādi
prasa, lai viņus uzņemtu slimnīcās. Valdība to nedara, bet ar lielu steigu uzņem valsts budžetā 240.000
latu pirmskara pensionāriem tanī laikā, kad nav noskaidrots, cik tādu pensionāru ir, kādai kategorijai
viņi pieder u. t. t.
Es neminēšu sīkākus datus par šīm slimnieku
Skaitļus
kategorijām. (Starpsaucieni pa labi.)
par tuberkulozes slimiem jūs varat atrast veselības
departamentā pie direktora. Aprēķini gan nav sīki
izstrādāti, bet apmēram. Tuberkulozes slimnieku
skaits Latvijā ir ārkārtīgi liels. Ļoti bieži slimo
veselas ģimenes un viņām nav nekādas pārraudzības. Ja kāds saslimst, tad viņš īsā laikā inficē visu
apkārtni. Nav itin nevienam nopietna griba no
valsts puses mēģināt šos tuberkulozes slimos izolēt
no sabiedrības un gādāt par viņu izārstēšanu. Mēģina gan šīs slimības postu uzvelt uz sabiedrības
pleciem, bet no valsts puses nekas netiek darīts.
Viss tas darbs tiek ignorēts. To visu neievēro, bet,
kā teicu, citā gadījumā vjaflsts budžetā uzņemtas
prāvas sumas, un tad no valsts puses neviens pat
muti neatver. 240.000 latu ir pašlaik jau uzņemti
budžetā, bet jādomā, ka šī suma nebūs pietiekoša.
Mums varbūt nāksies atgriezties _Pie šī jautājuma
un kalkulācijas, un tad mēs redzēsim, ka šī suma
būs daudz lielāka. Es personīgi domāju, ka ar to
sumu, kas te uzņemta, nepietiks pirmskara pensionāru vajadzību apmierināšanai. Es domāju, ka šī
suma palielināsies vismaz līdz pusmiljonam. Ir cerams, ka Šoelerakungs, kurš ir sociālās likumdošanas
komisijas referents, par šo lietu ziņos, jo, acimredzot, viņam ir kādi aprēķini par šī likuma apmēriem. Par šo jautājumu tuvāk runāt nāksies mazliet
vēlāk, kad mēs tieši pie viņa pieiesim. Citiem vārdiem sakot, mūsu valsts budžets tautas labklājības
ministrijas daļā attiecībā uz sociālo apgādību ir ārkārtīgi juceklīgs un skops. Šinī ziņā netiek izpildīti
pieņemtie likumi, netiek uzņemtas budžetā sumas
pieņemto likumu izpildīšanai, bet tiek uzņemtas sumas likumiem, kuru vēl nav.
Es domāju, ka man nevajadzēs atgriezties pie
tām sumām,kas paredzētas bezdarbnieku nodarbināšanai. Te ir paredzēts viens miljons latu ārkārtējos
kredītos. Tā ir suma, kādu uzņem katru gadu, bet
ar kuru nekad nepietiek. Mēs visi zinām, ka šinī
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gadā vairāki desmiti miljoni latu izlietoti sabiedriskiem darbiem. Šogad sabiedriskie darbi _ rīkoti tik
plašā stilā, kā nekad agrāk ne pilsētas ne uz.
no
darbi gan
sabiedriskie
laukiem.
Šogad
plašos
organizēti
pašvaldību, gan no valsts puses
apmēros, un uz daudzu gadu piedzīvojumu pamata
katram, kas šo lietu obļektivi grib redzēt un saprast,
jāsaka, ka ar paredzēto vienu miljonu latu nevar
pietikt. Katru gadu, budžetu sastādot, gribam šo
, apstākli izlaist no acīm un gribam atstāt šo bezdarbnieku jautājuma nokārtošanu katru reizi atsevišķi,
lai tad kreisā puse nāk ar jautājumiem un interpelacijām valdībai. Tad arvienu ari valdībai ir kādi soļi
jāsper un jārezervē līdzekļi no sava rezerves fonda.

Pats budžets attiecībā uz_ sabiedriskiem darbiem
tiek apzinīgi nepareizi sastādīts. Nekad neviens negrib rēķināties ar šo darbu plašumu, vajadzīgas sumas neuzņem un vēlāk, kad tuvojas bezdarba briesmas, jāmeklē mākslīgi ceļi. lai tiktu šim jautājumam
pāri. Es domāju, ka nav nekādas nozīmes te likt
priekšā šo sumu pavairot. Līdz šim šī aina ir puslīdz skaidra: visi kreisā spārna iesniegtie priekšlikumi tiek automātiski noraidīti. KoaHcija pasteidzas noraidīt visus priekšlikumus, kas nak no kreisa
spārna; lai nāktu kādi argumenti nākdami — visi
tiks noraidīti. Tāpēc nav nozīmes prasīt sabiedriskiem darbiem paredzētās sumas pavairošanu. Ja es
ņēmu vārdu, tad tikai, tapec, ka gribēju konstatēt,
kāds stāvoklis mums ir.
slimo kasēm paredzētie
3.500.000 latu netiek palielināti, bet tai paša laika
lauku iedzīvotāju ārstēšanas izdevumi sasnieguši
šogad ari 3.500.000 latus. Kad pieņēma lauku ārstēšanas likumu un prasīja, lai uz laukiem ievestu slimo kases, tad teica: «Nē, uz laukiem nevar ievest
slimo kases, tāpēc, ka tās briesmīgi_ daudz maksa.»
Tagad turpretim redzam, ka jau otra gada suma_ līdzinās slimo kasu sumai un nākoša gada, es domāju,
tā pieaugs. Es to runāju nevis tapec, ka gribētu,
lai to sumu lauku ārstēšanai samazinātu', bet tapec,
ka gribu konstatēt, ka ta sistēma, kas patlaban
pastāv lauku ārstēšanā, tālu neapmierina visus lauku iedzīvotājus, jo jāpiemaksā par zalem, par ārstēlauku
šanu un par slimnīcām, jo vecsaimnieki un
lauciniekiem
trūcīgajiem
līdzīgi
nostādīti
rūpnieki
Tā tad šī ārstēšana uz laukiem ir dārga un jausogad
ir sasniegusi 3.500.000 latu. Es domāju, ka nākošos
gados šī suma pieaugs. Slimo kasu pieaugums, apdrošināto ziņā, nav tagad tik straujš ka pirmos gavaldos bet tomēr zināms pieaugums ir. _Tomer
iespējamu
rezerpar
atradusi
dība nezin kāpēc, nav
pieauguvēt kādu sumu normālajam apdrošināmo
gada
sumu.
mam, bet ir paredzējusi iepriekšēja
Pret pensijām sarīko plašu kampaņu, ņemot kano jauna
ra invalidus pēc apgabaliem un pārbaudot
ļ
pensionāri
Jāsaka, ka plašos apmēros sviež ara no
nepieciešama
saraksta cilvēkus, kuriem pensija ir
labklājī- !
cauri
tautas
skatīja
Budžeta komisijā, kad
attiecīgo
datu
bas ministrijas budžetu, man nebija
Sīļa kungii
Es griezos pie pensiju nodaļas vadītajā
no
un prasīju, kāpēc attiecība uz kara invalidiem
ļ
liela
dali
izsviesta
kam
tiek
pie
tiek tāda sijāšana,
ap
tādu kam pensija ir nepieciešama. _ Tad man
galvoja, ka nekādas sūdzības neienakot. Nu ir pa
gājis pusotra mēneša no tā laika, kad šis jauta
perjums budžeta komisijā tika pārrunāts; es esmu
pvkur
sonīgi sastapies ar daudziem gadījumiem,
tauta
s
tāpat
uz
mūsu frakcijas ir griezušies ļaudis;
kas
te
cilvēku,
desmitiem
labklājības ministriju iet
sniedz lūgumus pensiju virskomisijai un žēlojas pa r
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to, ka viņiem šīs pensijas ir atrautas. Ir bijuši pat
tādi gadījumi, kur kara invalidiem atzīts 100% darba
spējas zaudējums, bet tagad, ka par brīnumu, pensijas
virskomisija atrod, ka šie cilvēki ir veseli. Tāpēc
ir visas šīs žēlošanās. Lai tas izbeigtos, ir vajadzīgs izbeigt to stāvokli, ka kara invalidiem atņem
pensijas un samazina izdevumus sociālam vajadzībām. To nedrīkst darīt. Tas ir nepareizi. Es gribu
konstatēt, ka ja no labā spārna nāks ļaudis un nostāsies par to, ka izdevumi sociālam vajadzībām ir
samazināmi, tad lai viņi turpmāk ievēro savu soli
attiecībā uz pirmskara pensionāriem un ar savu
uzstāšanos ir apdomīgāki.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Nurokam.
A. Nuroks (Misradi; runā vāciski.)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Pie tautas labklājības ministrijas budžeta
būtu jānorāda vēl uz sekojošam parādībām. Vel
šodien mākas lasīt laikrakstos, ka uz Rīgas-Rujienas
dzelzceļa jaunbūves ir sabrucis tilts, nosista strādniece un sakropļoti, smagi ievainoti vel 3 strādnieki.
Tādas parādības notiek ļoti bieži, ne tikai sabiedriskos darbos, bet ari citos darbos: būvdarbos fabrikās un citur strādnieki tiek nonāvēti, tiek sakropļoti. Tautas labklājības ministrija šinī ziņa it ka nekā nedara, jo ja tautas labklājības ministrija kaut
cik pārraudzītu darba vietas, iepazītos ar to technisko
iekārtu, kā ir nodrošinātas strādnieku dzīvības, lai
strādnieki netiktu sakropļoti, tad šādas parādības,
šādi notikumi tik bieži neatkārtotos. Ja būtu bijusi
vēlēšanās uzkrāt datus par visiem šādiem gadījumiem tad tiešām būtu redzama diezgan pārsteidzoša
'
aina. Atcerēsimies tikai no iepriekšējiem gadiem
dažus gadījumus, kas ir .notikuši ziemas mēnešos,
kad, rokot smiltis, dažādās_ vietas ir nobrukusisasalusē zeme un nosisti strādnieki. Man ir zināms
kāds gadījums no paša sākuma, kad sabiedriskie
darbi tika uzsākti, kur brāļu kapos tika nosists viens
strādnieks. Tad, janemaldos, paris gadus atpakaļ pie
dzelzceļa darbiem šeit pat pie Rīgas, nojaucot bijušās vagonu fabrikas setu atkal tika nospiesti 3
strādnieki — uzkrita virsū seta. Strādnieki tika atstāti bez techniskas uzraudzības. Strādniekiem pašiem nebija iespējams visu ieverot; viņi_ bija ierakušies par daudz tuvu sētas pamatiem, seta uzkrita

virsū un strādnieki tika nospiesti.
Tādus gadījumus es varu pievest vairāk, bet
tam nav nozīmes; es domāju, ka tautas labklājības
ministra kungs zinās, ka šinī ziņa vai nu viņam nepietiek cilvēku, vai ari tiem nav gribas kaut ko darīt.
Lai tautas labklājības ministrija pati to pārbauda,
bet:no ārienes ņemot mes redzam, kašinī ziņa, stradnieku drošības ziņā, nekas netiek gadats. Mums ir
pārraudzības iestādes, kas pārrauga lopus un dažādus
citus kustoņus, lai tos nepārpūlētu, lai tos nemocītu,
lai ar viņiem nerīkotos necilvēcīgi. Par to tiek visvairāk gādātsbet par to, lai strādnieki netiktu pilnīgi
nomocīti, nodzīti līdz nāvei, par to neviens negada,
kaut gan tas ir tautas labklājības ministrijas tiešais
un galvenais uzdevums — raudzīties uz to, lai strādnieka dzīvība, stājoties darba, strādājot aiz neuzmanīgas rīcības no administrācijas puses, no techmskās pārraudzības puses nebūtu apdraudēta. Šodien
pat mēs !asām par otru nelaimes gadījumu, kas noticis ne sabiedriskos darbos, bet būvdarbos bijuša
*) Runas atreferējums nav

iesniegts.
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Šmidta ellas fabrikā, kur saspiests kāds strādnieks.
Tautas labklājības ministrija taču ir tas pārraudzības orgāns, kuram ir jāuzrauga, kādos apstākļos
strādā strādnieki, vai tie neapdraud strādnieku dzīvības. Bet ko mēs redzam? Tautas labklājības
ministrija šinī ziņā itin neko nedara, kaut gan viņas
tiešais uzdevums ir gādāt, lai strādnieku dzīvības
nebūtu apdraudētas. Darba inspektori, kuru tiešais
uzdevums ir pārraudzīt strādnieku darba apstākļus
vai nu to negrib darīt, vai ari nespēj ko darīt. Uz
to es gribēju griezt tautas labklājības ministra uzmanību, lai turpmāk tautas labklājības ministrija šinī
ziņā pildītu savu uzdevumu, lai tā vairāk gādātu par
strādnieku dzīvību nodrošināšanu.
Tās jau ir vecas lietas, ka strādniekus eksploatē, izdzen, nemaksā nopelnīto algu, tās ir tādas parādības, par kurām vairs neviens sevišķi neuztraucas, kuras nav vairs tik brēcošas, pret _kurām ir jācīnās, ir jātiek galā ar šīm ļaunām parādībām, pašai
strādniecībai un strādnieku organizacijām._ Bet
tautas labklājības ministrijas uzdevums ir pārraudzīt to, lai techniska ziņā būtu nokārtota darba pārraudzība. Es ilgi pie šīs lietas neuzkavēšos, bet
gribu griezt tautas labklājības ministra kunga uzmanību uz to, lai viņš nākamībā vairāk gādātu par
strādniekiem; ja viņš patērē savas pārvaldes uzturēšanai diezgan paprāvas sumas, tad lai tās tiek lietderīgi izlietotas.
Es nerunāju par tām sumām, kas tiek izdotas
slimo kasēm un pensijām. Tās sumas ir pārāk mazas un tur vajadzētu vairāk. Bet ja nav pietiekoši
daudz līdzekļu, tad tautas labklājības ministrijas uzdevums ir gādāt, lai sumas palielinātu un techniska
pārraudzība būtu savu uzdevumu augstumos, lai nebūtu gadījumu, kur strādnieki tiek nospiesti aiz darba devēju lie'ās ieraušanas kāres, neierīkojot attiecīgo darba aizsardzību, tā kā iespējami nelaimes gadījumi. Šinī ziņā tautas labklājības ministrija nav
darījuši tikpat kā nekā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Vārds vēl deputātam Opyncanam, kas nebija zālē.
J. Opvneans (Latgales sociāldemokrātiskā zemnieku un strādnieku partija): Godātie deputātu kungi! Kad pagājušā gadā apsprieda budžetu, kreisais
spārns iesniedza pārejas formulu, ka lauku ārstnie-

cībai atvēlētās naudas sumas

izlietojamas galvena

kārtā trūcīgākiem lauku cilvēkiem, lauku sīkzemniekiem un lauku bezzemniekiem. Mēs aizrādījām, ja
dos visiem no šīs mazās naudas suminās, tad tie,
kuri ir trūcīgāki, kuriem patiešām pabalsts ir vajadzīgs, kuri nav spējīgi paši ar saviem līdzekļiem griezties pie ārstiem vai ārstēties sanatorijās, patiešām
tos atvieglojumus nedabūs. Mēs tā domājām, bet
šeit no labā spārna un ari no mūsu latgaliešiem un
no demokrātiskā centra vidus aizrādīja, ka vajadzīgs
dot sumas lauciniekiem vispāri. Tagad piedzīvojumi-mums rāda. ka patiešāmmums bija taisnība. Mēs
redzam tagad, ka visa šī suma ir It kā izčibējusi,
ka tā nekur nav sataustāma. Varbūt šī nauda ir
aizgājusi, lai uzturētu vienu otru štatu, varbūt tā ir
aizgājusi mēģinot noorganizēt uz laukiem ? ārstu
punktus u. t. t.. bet kaut ko reālu konkrētu tie līdz
šim nav devuši.
Vēl tālāk jāsaka, ka mēs, pieņemot tādu likumu,
sevišķi lielu pārestību esam nodarījuši Latgalei. Es
domāju, ministra kungs to zin itin labi, un tam ir ļoti
liela nozīme, ka Latgalei no šīs sumas nekas netika
izsniegts. Kāpēc? Varbūt ministra kungs teiks:
mes esam gājuši pretim, mēs maksājam valsts dalu
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un maksājam loti labi. Pagastu pašvaldības un apriņķu pašvaldības tomēr ir tik bēdīgā un nabadzīgā
stāvoklī, ka viņas nevar samaksāt savu trešo daļu.
Un tā tad tās divas trešdaļas, kas būtu jāmaksā gadījumā, ja viens vai otrs slimais ir galīgi trūcīgos
apstākļos, par viņiem nesamaksā. Man ir zināmi
vairāki tādi gadījumi. Es domāju, ari Rubuļa kungam ir zināms, ka no Latgales ir atbraukuši cilvēki
ar atklātu tuberkulozi, ļoti smagā stāvoklī, un ir

izmesti uz ielas.
Man ir zināmi vairāki 'tādi gadījumi; es nenosaukšu tos visus, bet minēšu piemēram Skruli un
Seļecku, kuriem ir atklātā tuberkuloze un kuriem
pagasta valde ir nolēmusi maksāt šo vienu trešdaļu;
otra trešdaļa ir jāmaksā apriņķa pašvaldībai. Seļecka uz tā pamata aizņemas kādus 1000 rubļus,
aizbrauc uz Sarkanā Krusta sanatoriju Kalnamuižā,
noguļ tur vienu nedēļu, kamēr šīs sanatorijas galvenais ārsts pa to laiku griežas pie apriņķa valdes, lai
tā samaksā savu daļu. Apriņķa valde to nemaksā,
aizbildinās, ka neesot līdzekļu, bet patiesībā viņa ari
to nevē'as darīt. Tādā kārtā šai slimniecei pēc nedēļas jāietatkal uz ielas, jābrauc atpakaļ uz Latgali. Tādu gadījumu ir daudz. Es esmu bijis lauku ārstniecības nodaļās, un tur visi saka, ka pašvaldības,
sevišķi Latgalē, nemaksā ne par vienu slimnieku,
kurus uzņem sanatorijās. Tā tad visi iepriekš jau
zin, ka tādus slimniekus, kuri nāk no Latgales, nevar uzņemt, jo pašvaldības savu daļu nesamaksās.

Iznāk tā, ka Latgalei no šī likuma nekas neiznāk, Tagadējā valdībā ir gan latgaliešu ministri, bet,
acimredzot, viņiem nav pa spēkam šo lietu nokārtot.
Te pašai sabiedrībai un it īpaši mūsu valdībai jāsper
visi soļi, lai šo lietu noorganizētu. Šis likums varbūt tagad nāk par labu vienā otrā vietā, kur pašvaldības ir bagātākas, bet to nevar teikt par Latgali.
Ja nu ar sanatorijām tik grūti, varbūt citur ir
vieglāk. Bet ja ņemam ārstniecības palīdzību, tad
redzam, ka ari tā norisinās ne visai labvēlīgā garā.
Ārsti tiek novietoti pa lielākai daļai pilsētās, negrib
braukt uz vietām. Cilvēkiem jābrauc vairākus
desmit kilometrus pēc ārsta palīdzības un jāmaksā
ceļa starpība. Vajadzētu paredzēt punktus uz vietām un tur ārstus novietot. Tagad vēl gadās, ka
ārsta vietā ir vienkāršs feldšers, un te ari tautas labklājības ministrija nesper nekādus soļus, lai varētu
kontrolēt parādījušos brīnumārstus. Ja ārstniecība
nav noorganizēta, janav atvēlēti līdzekļi, tad, saprotama lieta, daudzi cilvēki griežas pie brīnumārstiem,
kur viņi tiek noģiftēti vārda tiešā nozīmē. Te mums
nāk palīgā brīnumārstniecībai dažādie skolotāji, dažādie pašvaldību darbinieki, baznīckungi u. t. t. Tās
visas ir nenormālas parādības, un pret tām ir jāsper
soļi. Bet lieta stāv uz vietas. Ir pagājis gads, kamēr
zināmā suma atvēlēta, bet ārstniecība nav noorganizēta.
Tālāk, runājot par slimnīcām, jābrīnās, ka slimnīcu stāvoklis, kopš pastāv demokrātiskā Latvija,
ne tikai nelabojas, bet pat iet uz slikto pusi. Par
Latgali var sacīt, ka Latgales slimnīcas līdzinās it
kā cietumiem, no kuriem visi slimie bēg projām. Latgales slimnīcāsnav pienācīgu apģērbu, ir tikai skrandas, auksts, mitrs, ārsti dod tik lielas zāļu dozas, no
kurām slimnieks vē' vairāk saslimst, un ir bijuši pat
tādi gadījumi, kas beigušies ar nāvi. Es kādreiz
braucu vilcienā ar kādu sievieti, kurai bija saslimis
bērns. Es viņai teicu, lai brauc uz Rēzekni un ievieto to turienes slimnīcā, bet viņa man atbildēja:
«Nē, uz slimnīcu gan es savu bērnu nevedīšu, tas
ir tikpat daudz, kā vest uz kapsētu; labāk tad es vi-
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rāda, ka tai jāgādā par tautas labklājību, bet mēs
redzam, ka bezdarbnieku skaits ar katru dienu vairojas; pieaug ne tikai fiziska darba bezdarbnieku, bet
ari inteliģento bezdarbnieku skaits. Mes redzam,
ka pat universitāti beiguši cilvēki, kuri līdz šim vai
nu dzīvoja uz vecāku rēķina un studēja, vai iztika
bez vietas', tagad nevar atrast sev darbu._ Ta ir_ nenormāla parādība, jo mēs redzam, ka visas iestādes
ir uzņemti cilvēki, kuri tīri labi varētu palikt mājas;
ja piemēram lauksaimniekamir viens dēls, tad tas
var strādāt savu vecāku mājas un kopt uz laukiem
vietējo kultūras dzīvi. Mēs redzam, ka pateicoties
tam, ka labā spārna vīri atrodas pie varas, pateicoties šai partijai viņi visi ir jekļuvuši dažādās iestādas slimnīcas Ludzas apriņķī. Slimnīca atrodas neciešamā stāvoklī. Tifa slimniekiem jāguļ vienas dēs. Bankās un valsts iestādēs visas vietas ieņem
telpās ar pārējiem slimniekiem', un tādā kārtā viņi bagāto tēvu dēli, bet tas īstais strādnieks, tas, kuram
maize jāpelna ar savu darbu, ar savu galvu, nevar
saģiftē pārējos slimniekus. Es konstatēju faktu. ka
darbu dabūt; viņš klejo apkārt pa pilsētu, viņam
neciešamā stāvoklī atrodas, ari Rēzeknes slimnīca,
un, jāsaka, ka visi žēlojas un visi sūdzas, ka visas neatliek nekas cits, kā tikai klejošana un ja viņam
aizrāda, ka, varbūt, viņš dabūs darbu. tad _ viņš atpārējās slimnīcas atrodas tādā pat stāvoklī. _ Man
ka vairs necer uz to, jo esot apstaigājis visas
bild,
jāsper
noteikti
lai
šo
stāvokli
soļi,
liekas, ka te ir
valsts iestādes. Dažs labs ir iesniedzis pa 20 lūgunovērstu.
mu, bet darbu "nevar dabūt. Man šķiet, ka valdības
Varbūt tautas labklājības ministris_ teiks, ka
labklājības ministrijas pienakums_butu
tagad mēs esam atļāvuši Rēzekne uzbūvēt jaunu un ari tautas
izstrādāt likumu, ar kuru šī parādība tiktu novērsta,
slimnīcu, kam ir atvēlēti 40.000.000 rubļu. Mes atlai darbu dabūtu visi tie, kuriem darbs ir nepieciekal dzirdam, ka vietējā pašvaldība, Rēzeknes apšams, kam jāstrādā sevis uzturēšanai.
riņķa valde un Rēzeknes pilsētas valde nevar saruEs lasu avīzē, ka pat ministru sievas ieņem_ vienāties un saprasties savā starpā, un_ jāsaka, ka kovalsts
iestādēs; tās ieskaitītas augstas, piemēram
tas
pareiza. Rēzeknes apriņķa
respondence šai ziņā ir
9. kategorijā, bet patiesība izpilda 13. kategorijas
valde ir griezusies pie pilsētas valdes, lai atvēlētu
domāju, ka miinistra_ kungs taču gan var
vietu, kur šo slimnīcu uzbūvēt. Pilsētas valde nav darbu. Es
savu sievu apgādāt, sevišķi ievērojot vel to, ka daži
nākusi pretim, un tagad organizācijas, apriņķa pašno ministriem bez ministra algas saņem vel Saeimas
valdība izbūvē slimnīcu 2% kilometrus tālu no Rēatalgojumu; ta tad viņi saņem ļoti augstas
zeknes, t. i. Vipingas muižā. Man liekas, ka tautas deputāta
viņiem nevajadzētu likt savam sievām iealgas
un
labklājības ministrim un iekšlļetu ministrim vajadzēj_a
ņemt bezdarbnieku vietas. Šinī pat avīze es lasu,
šīs valdes iespaidot, kuras šo jautājumusava starpa,
ka kāda augstāka finansu ministrijas ierēdņa sieva
varbūt neapzinīgi, nevar izšķirt; tapec viņas vajastrādā muitas iestādē; ari kāda spedicijas firmas
dzētu samierināt un norādīt, ka slimnīca jubuve Rēsieva ieņem vietu va'sts iestāde. Vardu
īpašnieka
zeknē, bet ne 2 kilometrus aiz pilsētas. Starp citu
sakot, labi atalgotu cilvēku sievas un_ meitas, bagāto
es domāju, ka tā vieta aiz pilsētas, kur buves_ slimdirektoru dēli, pat muižnīcu ir ari Rubuļa kungam zināma; ta ir par tālu un lauksaimnieku meitas, strada un aizņem vietas, bet
dēli
nieki
un
muižnieku
neizdevīga tāpēc, ka še nepienāk šoseja, kura iet gar
tanī pat laikā cilvēki, kam nav pat ko mute likt, ir
Rēzekni no Jaunlatgales un Daugavpils. Tapec man
bez darba. Bet mūsu valdība, tautaslabklajības miliekas, ka atkal pasāktais darbs ir nelietderīgi ievanistrija nedara itin nekā, lai šo parādību novērstu,
dīts.
lai dabūtu darbu tie, kam darbs ir nepieciešams, un
Tautas labklājības ministrija nav rosīgi darbonevis
labi apgādātu vecāku bērni, labi atalgotu cil. jusies un nav darījusi visu, lai patiešam postu novēku sievas. No vienas puses tam nabaga cilvēkam
vērstu. Dukura kungs aizrādīja, ka ap 600_ ārprātīgo
nedod darbu, no otras puses viņu neglābj ari tad, ļa
klejo apkārt pa Latviju. (Saucieni: «Vairāk!») Jus viņš krīt slimībā, Man šķiet, ka šinī ziņa tiešam jāsakāt, ka ir vēl vairāk. Un te neka nevar darīt! atzīst, ka tautas labklājības ministrija un valdība neMan šķiet, ka te vajadzētu_ dabūt kaut kādas sumas, stāv savu uzdevumu augstuma.
ņemt tās no citām ministrijām, kur vajadzības varētu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
pieciest, bet pavairot tas šeit, kur tas visvairāk ir Vārds referentam.
. _
vajadzīgas. Mēs zinām tādus gadījumus, kur ārReferents V. Gulbis: Deputāts Dukurs izteicas
prātīgie aizbrauc uz Latgali un noslepkavo_ savus pret 240.000 latu uzņemšanu tautas labklājības mitēvus un mātes. Veci cilvēki krīt nosavu dēlu ronistrijas budžetā bijušās Krievijas pensionāru penkām, bet viņus nevar tiesāt, jo viņi ir ārprātīgi. Visi sijām, jo neesot vel pieņemts attiecīgs likums, Es
šie slepkavošanas gadījumi, kur noslepkavoti vegribēju paskaidrot, ka likums galīga veida vel nav
ņu paturu mājā un pati kaut kā ārstēju.» Tāds ir
stāvoklis, un tas ir ļoti nopietns, kas būtu labojams.
Bet mēs neredzam, ka tagadējā valdība un tagadējais tautas labklājības ministris kaut ko būtu darījis.
Ne tikai viena, bet visas slimnīcas atrodas tādā stāvoklī. Avīzēs ir parādījušās ziņas, ka Latgalē daudzi
saslimuši ar tīfu. Mēs lasām kādu, rakstu ar virsrakstu: «Tīfs Latgalē.» Sakarā ar ziņojumu «Jaunāko Ziņu» 88. numurā par tifa briesmām Latgale
vēl ziņo: «Šīs briesamas ir klāt. Pirms nedaudzām
dienām atveda no Zilupes ar šķūtniekiem veselu ģimeni ar tīfu slimojošo: māti, meitu un dēju un ievietoja slimnīcā». Tālāk apraksta, kādā stāvoklī atro-

cāki, vai atkal kur māte noslepkavojusi savus bēr'
nus, veselu sādžu nodedzināšana u. t. t, viss tas
liecina, ka sabiedrībai te jānāk palīga, un jāatrod kāda
izeja. Bet mūsu tautas labklājības ministrija — un ne
tikai tautas labklājības ministrija, bet ari valdība —
nekā nedara un katru gadu mēģina vel apgriezt tas
pašas niecīgās sumas. Kliedz, ka tautas labklājības ministrijai ir daudz dots,_ka sumas ir ļoti lielas.
Man. liekas, ka tas ir nevieta, un mes domājam, ja
līdz šim nav nekas darīts, tad ari turpmāk nekas
labs nenotiks.
Vēl jāaizrāda uz valsts darbiniekiem. Tautas
labklājības ministrijas nosaukums pats par sevi jau
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pieņemts, bet ir pieņemts attiecīgs likumprojekts
sooialās likumdošanas komisija un augstajam namam ir vēl iespēja šo likumu pieņemt Lai nerastos tāds neērts stāvoklis, ka likums_butu pieņemts,
bet attiecīgie līdzekļi nebūtu paredzēti, man liekas,
bija nepieciešami paredzēt attiecīgus līdzekļus tautas labklājības 'ministrijas budžeta. Kas attiecas
uz pašas sumas lielumu, tad pašlaik mušu rīcība
nav datu, kas pierādītu, ka šī suma būtu nepietiekoša. Vairāk tautas (labklājības ministrija _ šī
likuma pildīšanai nav pieprasījusi. Tapec es lieku
priekšā pieņemt tautas labklājības ministrijas budžetu priekšā liktā redakcija,

laukumā,

\
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Tālāk ir karaspēka daļas, kuras no virsnieku
puses apmācību laikā notiek uzbrukumi_soci,aldemokratu partijai un strādnieku organizācijām. Sociāldemokrātus dažādi mēģina nonicināt, par viņiem
apmācību laikā pauž karavīriem nepatiesas ziņas.
Tādu gadījumu ir vairāk. Es te minēšu ka piemēru
10. Aizputes kājnieku pulku. Sakot ar to laiku, kad
valsts statistiskā pārvalde.
par pulka komandieri nāca mums ar savu politizēXIII. Valsts statistiskā pārvalde.
Ls
šanu jau labi pazīstamais pulkvedis Grosvalds, de(Tek. Ni
smitais Aizputes kājnieku pulks ir kļuvis viens no
§1. Atalgojumi.
401. V. 74.
199.33'5—
1. Algas un piemaksas
pašiem ļaunākiem mūsu armija, 10. Aizputes kāj402.
§2. Pārvaldes izdevumi.
nieku pulkā gan no pulka komandiera pulkveža
8.000.—
1. Ceļa izdevumi.
Grosvalda puses, gan no pulkveža leitnanta Noriņa
30.780.—
22.780.—
izdevumi
2. Citi saimniecības
puses
ļoti daudzas reizeskaravīriem teikti nicinoši
403.
§3. Saimniecības izd _evumi.
un nepareizi vārdi par mūsu lielāko partiju — soci1.800.—
1. Ēku un telpu uzturēšana
1.200.—
3. Citi saimniecības izdevumi
āldemokrātiem. Vēl ir otrs tāds pats pulks, šepat
5.500.—
2.500.—
4. Eku un telpu tekošais remonts
Rīgā — 5. Cēsu kājnieku pulks ar pulka komandieri
404.
§4. Inventāra jauniegādāšana.
pulkvedi Virsaiti, par kuru jau pie iepriekšējo gadu
1. Iestāžu iekārta un saimniebudžetiem nācās vairākkārtīgi noradīt ka 5. Cēsu
2.812.—
cības piederumi
pulka komandieris nodarbojas sava puilka
kājnieku
priekšmeti
1.000.—
3.812.—
2. Zinātnes un mākslas
politizēšanu.
Piemēram šogad pec jaunkareivju
ar
§6.
Izdevniecību
izdevumi.
405.
62.430.—
iesaukšanas jau pirmās dienās virsleitnants Prau1. Grāmatas
§83. Skaitīšanas izdevumi.
diņš karavīru apmācības laikā sācis noskaidrot, kas
406. V. 74.
' 1. Lauksaimniecību skaitīšana
271.680 —
tā esot par organizāciju — biedrība «Strādnieku
2. III vispārējā iedzīvotāju skaisports un sargs», un norādījis, ka ta esot «pretval158.102.— 429.782.—
tīšana
stiska» un pat vēl vairāk. Viņš apgalvojis, ka ta
Kopā XIII daļai 731.639.—)
saņemot naudu no Padomju Krievijas! To dara virsVārdu pie kārtējo izdevumu XIII daļas neviens nieks apmācības laikā, ne mazāka mēra nekautrēnevēlas? XIII daļa nāk nobalsošana. Ludzu padamies runāt nepatiesību karavīru priekša un pavicelties tos, kas ir pret XIII daļas pieņemšanu. sam aizmirzdams, ka mācības laika ar šādu politiTagad lūdzu pacelties tos, kas ir par XIII daļas
zēšanu nekādā gadījumā nav atļauts nodarboties.
pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Kārtējo izde«Sociāldemokrāts» vēl joprojām, tāpat kā citi
vumu XIII daļa pieņemta. — XIV daļa — kara mimūsu partijas laikraksti netiek pielaisti dažas kanistrija.
raspēka daļu lasītavās. Par strādnieku preses pieLs
(Tek. Ni
laišanu pulkos, kareivju klubu lasītavas esam noXIV. Kara ministrija.
cīnījušies jau kopš daudziem gadiem. Dažus
teikti
34.103.4312.—)
§101.-114.
407.—419. V.SK).
gadus atpakaļ nāca kara ministra pavēle visiem pulVārds deputātam Bruno Kalniņam.
ku komandieriem, ar kuru tika noteikts, ka nekāda
(sociāldemokrāts): Godātie deBr. Kalniņš:
gadījumā nav liekami šķēršļi «Sociāldemokrāta»
putātu kungi! Pie kara resora budžeta no sociāldepielaišanai klubu lasītavās. Tagad_ stāvoklis karamokrātiskās frakcijas puses mums vispirms jāaizspēka daļās ir šāds: Apmēram pusē no mušu armirāda, ka šogad, tāpat kā pagājuša un oitos iepriekjas «Sociāldemokrāts», tāpat kā daži citi strādnieku
šējos gados, kara resora, mušu armija, un flote ir tilaikraksti, ir sastopams karavīru klubu lasītavas
kusi realizēta diezgan lielā mēra strādniecībai naigluži netraucētā kārtā. Tomēr ir viena daļa lasītadīgā politika. Šī strādniecībai naidīga politika
vu kareivju klubos, kur «Sociāldemokrātu» nevar
nav realizēta visās 'karaspēka daļas, un mes atrast, nelūkojoties uz to, ka visiem karavīru kluar prieku varam atzīmēt, ka tagad ' mušu arbiem tas tiek piesūtīts. Tā tad dažos pulkos piesūmijā ir mazākais viena daļa pulku, kuros izturas tītās avīzes lasītavās priekšniecībanenodod! Šāds
vienlīdzīgi pret visiem karavīriem un kur nenotiek stāvoklis ir piemēram sapieru pulka, kur pulka kopolitiskas vajāšanas pret ?strādnieciskiem vai somandieris pulkvedis Vanags ir viens no tiem, kas
ciālistiskiem karavīriem. Diemžeh no otras puses pazīstams ar savu ļoti naidīgo nostāšanos pret sotomēr ir vesela rinda citu karaspēka daļu, kur šis ciāldemokrātiem. Sapieru pulkā pat pilsoniskie laikvajāšanas un strādniecībai naidīgā politika pieņem raksti, kas ir daudz maz progresivaki, netiek doti
diezgan asas formas.
karavīriem lasīšanai! Tāds pat stāvoklis ir 12.
Pirmais, uz ko jāgriež vērība, ir tas, ka dažas Bauskas kājnieku pulkā, kura komandieris ir pulkkaraspēka daļās joprojām tiek vāktas ziņas par
vedis Ezeriņa kungs — nacionāla bloka Saeimas
tiem karavīriem, kas pirms iesaukšanas sastāvējuši kandidāts. Tāds pats stāvoklis ir jātnieku pulkā, kukādās strādnieku organizācijās. Pulka komandiera komandieris ir pulkvedis Ceplītis. Līdzīgs stāriem ziņas piesūta politiskā pārvalde, vai armijas
voklis ir 5. Cēsu kājnieku pulkā, .7. Siguldas kājniekomandiera staba operatīvās daļas III nodaļa. Tie
ku pulkā, Vidzemes un Latgales artilērijas pulkos.
karavīri, par kuriem šīs ziņas ir -pienākušas, kaNeraugoties uz to, ka karavīri pieprasa pulku lasīraspēka- daļā tiek uzmanīti. Nav tādas likumīgas
tavās ari «Sociāldemokrātu», viņiem atbild, ka «Somērauklas, uz kuras pamata viens vai otrs karavīrs ciāldemokrāta» nav, lai gan «Socialdemakrats» tiek
_
tiktu nostādīts aizdomīgā stāvoklī. Vienkārši piegan turpat blakus otrā pulka, ka tas
piesūtīts
un
lai
tiek, ka ir pienācis no politiskās pārvaldes, vai kāir Rīgas garnizonā — «Sociāldemokrāts» dabūjams
das viņai līdzīgas iestādes, paziņojums, ka tādsun
ikdienas, un nevienam nenāk prātā likt šinī ziņa kātāds karavīrs pirms iesaukšanas ir sastāvējis kādā
(E. Grantskalna starpsauciens.) Lastrādnieku organizācijā, lai viņš tiktu ierindots jau dus šķēršļus!
bi,
Grantskalna
kungs, ka Jūs neesat pulka komanaizdomīgo kategorijā. Mēs nekādā gadījumā, dedieris; tad laikam tur nedrīkstētu ne pīkstēt. Paputātu kungi, nevaram pielaist tādu stāvokli, ka mūgaidām Jums jāņemas ar Carnikavas nēģiem, un
su karaspēka atsevišķās daļās tos Latvijas pilsoņus,
tas Jums ari vairāk piestāv! (Smiekli par kreisi.)
nekādu
noziedzīgu
darbu
pirms iesaukšanas
kuri
Tālāk—par instruktoru rotām. Ikgaduspēc tam,
kara dienestā nav pastrādājuši, pēc iesaukšanas arkad jaunkareivji beiguši savu apmācības 3 mēnešu
mijas rindās uzskata par aizdomīgām personām.

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Iesniegti trīs priekšlikumi, no kuriem divus iesniedzis deputāts J. Višņa
un vienu — deputāts A. Nuroks. Ta ka referents
par šiem priekšlikumiem vēl nevar dot atsauksmi,
nobalsošana par kārtējo _ izdevumu XII daļu jāatliek. — Pārejam uz kārtējo izdevumu XIII dalu —
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kursu, no centīgākiem un fiziski spējīgākiem karavīriem tiek izlasīti karavīri uz instruktoru rotām, kur
viņus sagatavo par instruktoriem. Šī instruktoru izlasīšana, diemžēl, atkal notiek tādā veidā, ka dažos pulkos neievēro pareizo izlases principu, t. i. vai cilvēks pēc savas fiziskās attīstības ir piemērots instruktora stāvoklim, bet lielā mērā ievēro politisko
redzes stāvokli. Tā piemēram sapieru pulkā instruktoru rotā šogad noraidīta vesela rinda karavīru, kas bijuši pilnīgi kvalificēti uzņemšanai instruktoru rotā, par kuriem pat virsnieki devuši atzinīgas atsauksmes. Tomēr pulka augstākā priekšniecība dabūjusi zināt, ka šie karavīri pirms iesaukšanas bijuši strādnieku organizācijas biedri, un tas
bijis pietiekošs iemesls, lai viņiem aizslēgtu durvis
uz instruktoru rotu.
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sam nenotiek. Tas liecina, ka pat starp mušu armijas augstāko priekšniecību, starp pulku komandieriem, ir daļa tādu pulku komandieru, kuri stāv
savu uzdevumu augstumos. Mēs_ varētu prasīt, lai
ari pārējie pulku komandieri piemērotos šiem uzskatiem.

Tālāk viena daļa mūsu armijas priekšniecības
mēģina uzspiest visiem karavīriem baznīcas iespaidu. Deputātu kungi atcerēsies, ka gadus 2 — 3_ atpakaļ augstais nams uz mūsu priekšlikumu pieņēma
pārejas formulu, kas bija saistoša kara -resoram, ka
kareivjiem nav obligatoriskas ne _vakara lūgšanas,
ne reliģisku dziesmu dziedāšana pec vakara jundas.
Toreizējais kara .ministris šoSaeiimas lēmumu respektēja un ar attiecīgu pavēli paziņoja to visiem
pulku komandieriem. Tagad stāvoklis armija šinī
ziņā ir gluži nenormāls; tagad viena karaspēka daļā šī kara ministra pavēle un toreizējais Saeimas
lēmums tiek respektēts, un pec vakara jundas ne-

Virsdienesta instruktora stāvoklis vispārīgi ir
Vispirms paši materiālie apstākļi ir neapskaužami, un ari darba apstākli ir grūti. Viņi atrodas pilnīgā savas priekšniecības patvaļa. Ja kādas reliģiskas ceremonijas nenorisinās. Kas grib
priekšniekam šā vai tā nepatīk kāds virsdienesta savu dievlūgšamu, var izdarīt, neviens to viņam .neinstruktors, tad viņam vairs dzīves nav Izskauž liedz, bet pēc vakara jundas obligatoriskā kārta ierindā stāvošiem karavīriem dziesmas nav jādzied
ārā no armijas tos instruktorus, kas šādā vai tāda
veidā izrāda simpātijas strādniecībai. Piemēram — un pātari nav jāskaita. Turpretim ir citas karaspēka vienības, kur kareivji nostādīti gluži pretēja stāviens tāds gadījums ir norisinājies dažas nedēļas atvoklī, kur karavīriem pēc vakara jundas ir jāpātaro,
pakaļ 10. Aizputes kājnieku pulkā. Tur kāds seržants
Andersons ir bijis 5 gadus nevainotā dienesta. Viņu visiem karavīriem atsperušamies ir jādzied «Dievs
Kungs ir mūsu stipra pils», neskatoties uz to, _ kāda
ir atestējusi viņa priekšniecība kā priekšzīmīgu instruktoru, bet tagad pulka komandieris pulkvedis ticība tiem ir, vai tie ir gluži neticīgi, vai ticīgi. Šī
dziesma ir jādzied visiem karavīriem bez ticību izGrosvalda kungs atzīst viņu par «nederīgu» diepat katoļticīgiem karavīriem, kuru reliģija
šķirības,
uzrādīšanas
nestam un bez kādu motivu
no dienesta
ir pilnīgi pretēja luterticībai. Bez tam šī dziesma
atvaļina. Vēl vairāk: Andersonu pec 5 gadu no«Dievs Kungs ir mūsu stipra pils» , — to zinas ari
dienēšanas, kad viņš iet saņemt algu, izsviež no
kungs, kurš pats ir _ augsti reliģiozs cilministra
kā
noziedznieku!
(Saucieni:
Daugavpils cietokšņa
vēks —, ir militantia luteriskas baznīcas dziesma.
«Kauns!») Man liekas, ka tāda pulka komandiera
Bet šo dziesmu, kā jau teicu, spiež dziedat visus karīcība ir apkaunojoša. Man Mekas, ka šāds pulkveravīrus. Tā ir jāvelk līdz ari tada-s ticības cilvēpiemērojams
mušu
paņēmiens
nav
ža Grosvalda
kareivjiem un nav piemērojams tam amatam, kādu kiem, kuriem šī dziesma ir aizskaroša, aļzskar viņu
reliģiskās jūtas. Bet tas galvenais visa šinī lieta
Grosvalds ieņem.
ir tas, ka nav respektēts Saeimas lēmums, kas pieTas pats notiek ar kreisiem virsniekiem. Mūsu ņemts vairākus gadus _ atpakaļ, proti, ka reliģiskas
armiju no kreisiem virsniekiem _gadu no gada izceremonijas karaspēkā pec vakara jundas_ nav iztīrīja. Tas ir visiematklāts noslēpums, ka kopš kadarāmas. Pātarošana _ vislkarstafci_ norisinās pilnas
ra resora priekšgalā atrodas pilsoniskie kara miburās aviācijas pulkā, jātnieku pulka, it sevišķi stipri
nistri, nav atstāts armijā neviens virsnieks, kas stāv Daugavpilī, 10. Aizputes kājnieku pulka, 11. Dotuvu sociāldemokrātiskai partijai. Bet tomēr, ja vel beles kājnieku pulkā, 12. Bauskas kājnieku pulka uti
atrodas viens vai otrs virsnieks, kas viena otra gadivos artilērijas pulkos, Vidzemes un Zemgales.
dījumā ir izteicies par labu sociāldemokrātu partiTālāk ir jautājums par jo, ka mūsu armijas iejai, tad mēģina viņu ar visādiem materiāliem komjoprojām stiprā mērā izpaužas nedemokrākārtā
promitēt un pazemināt. Savā ziņa ļoti zīmīgs pietiskas
kas nekāda gadījuma nav savienoparādības,
kapteiņa
artilērijas
rādījums tam ir Daugavgrīvas
jamas
ar demokrātiskas republikas armijas cieņu un
Sapuļa lieta, kura vairāk kā 2 gadus nodarbināja
Vispirms ir jautājums par karavīru nodaruzbūvi.
sabiedrību un armiju. Viņš ir tiesāts kādas 3 reipie virsnieku privātiem darbiem. Ir kabināšanu
kapteini
notika?
Divreiz
zes. Kas tomēr beidzot,
daļas,
kur karavīrus apmācību laika sisteraspēka
Sapuli attaisnoja un tagad šī lieta ir izbeigta, ka pilpie virsnieku privātiem darbiem,
mātiski
nodarbina
ka
šis
nīgi nepamatota. Tā tad atkrīt apgalvojums,
laikā atbrīvo, bet spiež apkopt
kur
viņus
mācības
musināar
savu
karavīru
-kapteinis ir nodarbojies
virsnieku
dzīvokļus
un virsnieku dārzus, atsevišķos
šanu uz nepaklausību un citiem tamlīdzīgiem nopiederošos kustoņus.
pat
virsniekiem
garnizonos
ziegumiem. Bet ir daudz tādu gadījumu, kur cilvēkaravīri
no Zemgales
parādībām
sūdzas
Par
tādām
viņiem
pret
smano
-dienesta
un
cel
lauka
kus izrauj
jo
sevišķi no
pulka
un
jātnieku
artilērijas
no
pulka,
gus apvainojumus, kurus pat mušu kara tiesa, kuru
kājnieku
Mums
pulkiem.
Dobeles
10.
un
11.
Aizputes
nav
atradusi
par sevišķi mai.gu_ nevarētu uzskatīt,
ir tiesība prasīt, lai karavīri, kas iesaukti dienesta,
par dibinātiem. Jūs varat iedomāties, kāds_ stāvoizpildītu savus pilsoniskos pienākumus, izietu miliklis ir tiem mūsu virsniekiem, kuri iedomājas iztāro apmācību un lai viņus ar to nodarbinātu, bet
paust savas kreisā., simpātijas!
ļoti grūts.

Šie apstākli lieoina,_ ka atsevišķas karaspēka
vienības — protams, nekāda ziņa ne visas — izpauž
strādniecībai naidīgu politiku. Pret šo strādniecībai naidīgo politiku mums jāpaceļ savsvisnoteiktākais protests. To mes darām vel vairāk tapec, ka
bez šīm karaspēka daļām ir vesela rinda pulku,
kur priekšniecība ir sapratusi, ka šāda rīcība pret

karavīriem nav pielaižama un kur tādas lietas pavi-

lai nekādā gadījumā viņiem neliktu strādāt virsnieku privātos darbus Priekš tam viņi karaspēka ob^ nav iesaukti!
ligatoriskā dienestā
Otra lieta, kas ir līdzīgas dabas, ir jautājums
par tā saucamo ziņnešu institūtu. Gandrīz katram
priekšniekam mūsu karaspēka tagad ir ziņnesis. Šis
ziņnesis patiesībā, ir apslēpts kalpotājs. Viņu atsvabina no apmācībām, bet viņam jāizpilda tie kalpota-
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ja pienākumi, kādi cara armija piekrita ta saucamiem «denščikiem». Uz ārieni mēdz teikt, ka pie

mums šāds institūts nepastāv. Bet pa pakaļdurtiņām .tas ievests visās karaspēka daļas gandrīz vai
ikvienam priekšniekam.
Tālāk ir gaužām bēdīgas lietas ar — sišanu.
Mēs varam teikt, ka ir iepriecinoša parādība, ka
sūdzības par sišanām ir mazinājušas. Tomēr ir karaspēka daļas, kur tās ir norisinājušās ari tekoša
gadā. Šinī ziņā ir minams jau viens gadījums, ko
nesen karatiesa iztiesāja par virsleitnantu Andersonu, kur kara tiesa atzina, ka sišana pieradīta,
un vainīgais virsleitnants Andersons tika sodīts. Pie
šī gadījuma es gribētu aizrādīt, ka tas ir tas pats
virsleitnants Andersons, par kuru jau_ divas reizes
nācās runāt no šīs katedras un aizrādīt, ka tāds
virsnieks nav ciešams mušu aronija un tāda rīcība
nav pielaižama. To kara_ resors nav ievērojis, un
lieta ir nonākusi kara tiesa, un nu tagad kara tiesa
ir atradusi par pareizu visu to, ko mes sava laika
esam runājuši. Tanī pašā minēta 10. Aizputes kājnieku pulkā ir pulkvedis - leitnantsNoriņš, kurš parasti apstaigā pulku ar steku rokas, un, ka karavīri saka, rets esot kāds karavīrs, kurš neesot izbaudījis šo pulkveža-leitnanta steku uz savas muguras! Patiešām taču jāsaka, ka mūsu karavīri nav iesaukti priekš tam, lai kāds pulkvedis-lejtinants viņus
apveltītu ar steka sitieniem! Mums ir jāprasa, lai šīs
parādības mūsu kara ministris izbeigtu reiz pa visām reizēm un lai tie, kas _ tiek pieķerti pie šādam
lietām, saņemtu savfl pelnītu sodu.
Tālāk — jautājums par mūsu militārām tiesām,
par militāriem likumiem. Gan no šīs augsta nama
katedras, tāpat kara lietu komisija un ari juridiska
komisijā jau kopš vairākiem gadiem ir atzīts, ka
miera laikā, jo sevišķi mūsu mazas valsts apstākļos,
mums nav attaisnojams tas, ka pastāv atsevišķa
kara tiesa, ka pastāv atsevišķa kara virstiesa līdzas
civiltiesām. Militārās krimināltiesības taču pec savas būtības ir daļa no vispārējāmkriminaltiesibam,
militārais noziegums ir vispārējā soda atsevišķs
veids; militārais sods jr_dala no kriminālsoda, tikai
speciāla rakstura. Tāpēc gluži dabīgi kara tiesas
un jo sevišķi kara virstiesas pienākumus miera laika
varētu izpildīt civilās tiesas. Tas ir atzīts Saeimas
komisijās, tam nav pretojušies ari resora pārstāvji.
Kara lietu komisijā ir paziņots, jau kopš pusotra
gada paziņots, ka kara virstiesu visa drīzumā likvidēs un attiecīgais likumprojekts tiks iesniegts augstam namam. Tāpat tika apspriests jautājums, ka
nokārtojams kara tiesas stāvoklis. Līdz šim no šo
apspriežu rezultātiem mēs neko neesam redzējuši,
lai gan ir pagājis vairāk kā vesels gads. Tapec jāsaka, ka te ir apzinīga vilcināšanas un mēģinājums
ari turpmāk miera laikā paturēt šo kara tiesas un
kara virstiesas institūtu.
Vēl ir jautājums par tā sauktiem kara likumiem.
Mums ir spēkā 24 Krievijas kara noteikumu grāmatas un 18 Krievijas jūras noteikumu grāmatas, kuras satur lielā mērā noteikumus, kas dr pavisam
nepiemēroti Latvijas republikas apstākļiem, kas ir
pavisam novecojušies. Nelūkojoties uz to, ka mums
ir vesela karatiesas pārvalde, līdz šim laikam nekas
nav darīts šo novecojušos likumu atvietošanai, pat
nav nekas darīts, lai panāktu skaidrību par to, kas
no šiem noteikumiem ir spēkā tagadējos Latvijas
apstākļos. Varēja sagaidīt, ka tagad, kad par kara
ministri ir nākusi persona, kas pati ir jurists, mēs
sagaidīsim lielāku aktivitāti. Bet, diemžēl, tas tā
nav. Tāpat kā līdz šim, nekas nav grozīts.
Tālāk — par militārā procesa grozīšanu. Tikai
ar attiecīga priekšnieka rīkojumu var uzsākt kādas
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lietas izmeklēšanu. Bieži vien priekšnieki dod rīkojumus lietu uzsākt, bet — nospraužot ļoti šaurus
apmērus, kādos ta izmeklējama. Šis rīkojums izmeklēšanas tiesnesim tomēr ir saistošs, viņš nespēj
nekā vairāk darīt par_ to, cik priekšniekam labpatikas, jo norādītie apstākļi jāievēro. _ Tapec nav iespējams vienā otrā vieta lietu turpināt un noskaidrot
jaunus un plašākus apstākļus. Mums tapec _ tagad
nākas aizrādīt uz šo nenormālo stāvokli. Mes atkārtoti sakām, ka šis stāvoklis _ ar kara tiesām, ar
veciem novecojušamies cariskas Krievijas kara likumiem nav piemērots mūsu demokrātiskai republikai un mūsu demokrātiskai armijai, par kādu mes
savu armiju gribam redzēt.
Tālāk — jautājums par mūsu virsnieku sastāva
komplektēšanos. Līdz šim gadam, pareizāki sakot,
līdz jaunā likuma pieņemšanai par kara skolu, _ko
Saeima pieņēma tikai dažas dienas atpakaļ, mušu
virsnieki komplektējās no jaunajiem cilvēkiem, kas
iestājās kara skolā, nebūdami nevienu_ dienu kar aspēkā. Tā bija privilēģija, kas galvena kārta bija
dota pilsoņu jaunekļiem, t. i. bez nodienešanas kāda
karaspēkā aiziet uz karaskolu, no turienes iznākt
par virsnieku un tad stāties savā dienesta. Tikai
tagad un lielā mērā taisni zem sociāldemokrātu prasību spiediena šinī ziņā ir panālkta_ pārmaiņa, ko
mēs varam apsveikt, Bet tanī pašā laika jāsaka,
ka gluži nenormāls ir palicis stāvoklis ar virsdienesta instruktoru attiecībām pret karaskolu. Ir
nenormāls stāvoklis, ja demokrātiska armija virsdienesta instruktoriem tikpat ka laupīta iespēja
kļūt par virsniekiem. Augstais izglītības cenzs, kas
pastāv pie iestāšanās kara skolā, un stingrie konkursa eksāmeni nedod šo iespēju_ instruktoriem, kas
grib tikt karaskolā, kas grib mācīties un kļūt par
virsniekiem. Ja paskatāmies karaskolas sastāva,
kas ir tie ļaudis, kas līdz šim mūsu karaskolas 10
gadu pastāvēšanas laikā tur tikuši, tad redzam, ka
virsdienesta instruktori tur ir tikai atsevišķas personas. Tāds stāvoklis no demokrātiskā viedokļa
uzskatāms par nevēlamu. Mēs tāpēc prasām, lai
tagadējais kara ministris pēc jaunā likuma par kara
skolu pieņemšanas parūpētos, lai tie 10%, kas paredzēti virsdienesta instralktoriem, ari tiek ieturēti
un lai patiešām virsdienesta instruktori atvieglotā
kārtā iekļūtu karaskolā, lai ari viņiem būtu iespējams tikt par virsniekiem.
Tālāk, deputātu kungi, nāk jautājums par mūsu
armijas smago saimniecisko nastu, kādu tā uzliek
mūsu valsts un tautas saimniecībai. Ari šogad militārais budžets sastāda veselus 23,82% no vispārējā valsts budžeta izdevumiem. Šie 23% nostāda ari
šogad Latviju trešā vietā Eiropā pēc militārā budžeta lieluma, salīdzinot ar vispārējo valsts budžeta
apmēru. Bez šaubām, valsts aizsardzībai armija
ir nepieciešama. Ari sociāldemokrātiskā partija ir
pastrīpojusi, ka Latvijas republikas un viņas neitralitātes aizsargāšanai armijas uzturēšanu viņa atzīst
par nepieciešamu. Bet nekādā gadījumā šie izdevumi nedrīkst pieņemt tik pārāk lielus un plašus
apmērus. Pie mums pārāk plaši tiek saimniekots
kara resorā, bet veselu rindu citu steidzošu un ne-,
pieciešamu izdevumu tautas labklājības, izglītības_un
sociālām vajadzībām nevar apmierināt. Ari citāda
ziņā skaitļi ir diezgan lieli. Latvijā šogad iznāk
22 lati militāro izdevumu uz vienu iedzīvotāju. Latvija dod uz 1000 iedzīvotājiem vairāk kā 11 karavīrus. Tie ir skaitļi, kas papildina iepriekšējos datus un pierāda, ka patiešām mūsu militārie izdevumi
sasniedz ļoti augstu pakāpi. Pēdējos gados tie ir zināmā mērā mazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu militāro budžetu, kur tie sasniedza pat 28%
no vispārējā valsts budžeta izdevumiem, bet šī sa-
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karaspēkā neatrodas pareiza stāvoklī. Mums ir
gan fiziskās audzināšanas reglaments, ari jaunkareivji iziet zināmu apmācību fiziska audzināšana,
bet tas viss ir pārāk nepietiekošs un pārak trūcīgs.
Turpretim kar aspēkā, kur atrodas jauni cilvēki un
kur visā pasaulē piegriež vērību tam, lai karavīri
nodarbotos ar sportu, tur šis sports mušu karaspēka
daļās netiek veicināts. Gan ari pie mums pastāv
armijas sporta klubs ar nodaļam_ Rīga, Rēzekne,
Daugavpilī, Liepājā un citos mazākos garnizonos.
Bet šis armijas sporta klubs nesniedz sportu mušu armijas karavīru masai. Viņš nodarbojas ar ko citu.
Viņš nodarbojas ar nedaudzu labu sportistu izlasīšanu. Šie nedaudzie labie sportisti bauda zināmas
priekšrocības karaspēka daļas. Viņus daudzkārt
atsvabina no apmācībām. _ Ta ir visa sporta darbība, kāda tagad notiek mušu karaspēka. Mes neredzam, ka karaspēkā ar sportu nodarbotos, piemēram, visi pulka karavīri. Mes neredzam, ka notiktu sacensības pulka starp atsevišķam rotām, ka
notiktu spēles starp atsevišķiem bataljoniem, vai
starp atsevišķiem pulkiem viena garnizona, vai ari.
starp tuvāk esošiem garnizoniem sava starpa. Tas
vis nenotiek. Tikai tad, ja sports tiks padarīts par
visu karavīru masu sportu, ja atļaus _ sacīkste_s
un sacensības starp atsevišķam karaspēka vienībām, tikai tad patiesībā šo sporta lietu mušu karaspēkā varēsim nostādīt uz pareiziem pamatiem, ka
tas jau notiek daudzās kaimiņu valstu armijas. Takara ministris Kaimiņš aizgāja — reorganizācijas
gad tas tā nav. Tagad sporta lieta ir dažu virsnielieta apstājās. Kad nāca nākošais kara ministris— ku un dažu karavīru privāta lieta, to karavīru lieta,
Ozola kungs, viņš reorganizācijas lietu saka no kuriem ir tā laime iekļūt armijas sporta kluba. Nogala, un Viss tas, ko bija darījis_ kara ministris Kaltiek vēl tādas -lietas, ka, piemēram, vesela rinda pilniņš, bija veltīgi darīts. Pati ta rīcība, kādu ir izsonisko sportistu, kad viņi nak iesaukšanas gados,
rādījis ministris Ozola kungs attiecība uz reorganijau iepriekš iestāijas armijas sporta kluba, un tad
zāciju, ir augstākā mēra apšaubāma. Kara ministris
viņi bauda zināmas priekšrocības dienesta ziņa, pašinī reorganizācijas komisija neiecēla tieši tas perRīgā, dabū zināmus atvieglojumus, tiek atsvaliek
sonas, kuru klātbūtne komisija būtu bijusi nepiebināti
no mācībām un tāda kārta nomāk sevišķa
ciešama. Komisijā neietilpa armijas komandieris un stāvoklī. Mēs te gribam aizrādīt, ka tāds stāvoklis
viņa štāba priekšnieks. Iecēla ģenerāli Airi, kas
ir nenormāls un ka kara ministrim jāpiegriež nostrādā pavisam cita nozare, kas strada kara būvpietna vērība, ka ja tāds armijas sporta klubs paniecības pārvaldē. Tad iecēla pulkvedi Hartmani stāv, lai tad viņš ir tāds, kura ieiet_ tikai karavīri
un no operatīvās daļas pulkvedi Ķikuli. Kara resoun virsdienesta karavīri, bet nekāda gadījuma, ka
rā valda noteikts uzskats, ka šī reorganizācijas kotas tagad notiek, ka tur iestājas jau gadu vai pusotmisija bija sastādīta zināmos politiskos nolūkos. Kora gada pirms iesaukšanas kara dienesta. Notiek
misijā ielikti taisni tie virsnieki, kas pazīstami ar pat tāds absurds, kaarmijas meistars vienavai otra
ģenerāli Airi, ar ģenerāli Radziņu priekšgala, prosporta nozarē izrādās pilsonis, kurš nav vel nevie_ tie visreakcionārākie virsnieki. Šiem cilvēti
nu dienu armijā bijis! Tas ir absurds, ko ir pielaikiem tad nu tiek uzdots izstrādāt mušu armijas redusi tagadējā sporta kluba vadība. Un to mes neorganizācijas plānu. Miniistra_ kungs, nenoliedzams varam atzīt. Tāpēc mes prasām, lai kara ministra
- ir tas, ka kara resorā valda tāda pārliecība, ka mikungs izdarītu šai lietā pārmaiņas.
nētā virsnieku grupa ir mēģinājusi izmantot šo reVēl ir jautājums par mūsu militāro izdevniecīorganizācijas komisiju, lai panāktu savu plamu piereorganizāciju
zināmu
bu.
Ar mūsu mazo_ armiju mums ir 3 mēnešraksti:
izvestu
nevīs
lai
pildīšanos,
«Militāro rakstu krājums», «Artilērijas apskats» un
kara resorā, lai izdarītu_ attiecīgu iestāžu apvieno«Lašanu un tādā kārta panāktu zināmus ietaupījumus; «Techniskais apskats», ka ari dienas laikraksts
tad
žurnālus,
apskatam
šos
3
centas
panākt
potviias
Ja
proti
Kareivis».
citu,
—
panākt
ko
tā centās
kas
tiek
jautājumu,
varam konstatēt veselu rindu
litisku izrēķināšanos ar tiem viņai nepatīkamiem
apskatīti paralēli katrā atsevišķa žurnāla. Par
un nepieņemamiem augstākiem _ virsniekiem, kas
militāriem jautājumiem raksta gluži to pašu viena
patlaban atrodas atbildīgas vietas mušu armijas
ministra
žurnālā, otrā un treša. Mums liekas, ka _ta ir nelietpriekšgalā. Tāds nolūks, luk, ir bijis šai
Pateikomisijai.
derība. Pie mūsu mazjem armijas apmēriem visus
reorganizācijas
kunga sastādītai
vienkomisija
šos žurnālus būtu iespējams apvienot, un tad katrs
lietu
tam,
ka
kara
mērā
coties lielā
ceļa
stikaravīrs varētu, smelties pec savas specialitātes no
prātīgi ar komisijas pilsoīniskiem locekļiem,
aizlieta
tika
šī žurnāla to, kas viņu interesē.
pras iebildumus pret šo reorganizāciju, _
Mums
stāvoklī.
nenoteikta
tagad
atrodas
turēta un
Tas pats ir ar militāro darbu izdošanu. Ja patāoēc ir jāsaka, ka reorganizācija, _ bez šaubām, ir skatāmies militāro darbu sarakstu par 1927. un 1928.
nepieciešama. Bet tad viņai ir jabut patiesai reorgadu, tad tur redzam tādu ainu, ka vļrsnieku kursi
ganizācijai, tad jāizdara apvienojumi un jādod ietauizdevuši kādu grāmatu, tanī pat jautājuma izdota
pījumi, tad jāizdara štatu sašaurināšana.
grāmata virsnieku akadēmiskos kursos un tanī pat
Sakarā ar nelietderības parādībām man ]amin
jautājumā izdevusi grāmatu štāba apmācības daļa.
jautājums par fivēl viens otrs jautājums._ Tas ir
Tā tad vienā un tanī pat jautājuma ar puslīdz vienu
ziskās audzināšanas nostadīšanu_ karaspēka. Kops
nelieta mušu un to pašu saturu trīs dažādas grāmatas! Mūsu
dažiem gadiem fiziskas audzināšanas

mazināšanās izskaidrojama ar to, ka mūsu tagadējā
militārā budžetā atkrīt mūsu flotes piegādes izdevumi. Šie maksājumi ir izbeigušies, un tāpēc ir
dabīgi, ka viena daļa izdevumu dr atkritusi. Šeit
meklējams izskaidrojums tam, ka par dažiem procentiem šis militārais budžets kļuvis mazāks. Tāpēc mēs, no sociāldemokrātiskās frakcijas, apspriežot, kara ministrijas budžetu, esam spiesti norādīt,
ka samazinājumi ir ļoti mazi un ka ir nepieciešams
ievērot lielāku taupību nekā līdz šim; pie tam šie izdevumi ne katrreiz ievēro lietderības prasības.
Ja mēs tagad prasām, kur aiziet tie 40 miljoni
latu, kas kārtējos un ārkārtējos izdevumos kopā
šogad paredzēti kara resoram, tadizrādas, ka jaunu ieroču iegādei paredzēti ne vairāk ka 2% miljoni
latu; turpretim vairāk kā 31 miljoni latu aiziet pārvaldei un personālām vajadzībām. Tas_ norada, ka
mūsu armijas uzbūvē nepieciešama zināma reorganizācija, ka mums ir pārāk plašs pārvaldes aparāts,
ka mūsu mazā valstī ir pārak daudz iestāžu un lieku amatu. Te nepieciešams samazinājums un taupība. Tāpēc sociāldemokrātiska frakcija, ja deputātu kungi atcerēsies, jau 5 — 6 gadus prasa kara
resora reorganizāciju, dažu resoru apvienošanu, štatu samazināšanu pārvaldēs; bet, diemžēl, šinī ziņa
nekas nav panākts. Un ir interesanta pati ta reorganizācija. Iepriekšējais kara ministris ģenerālis Kalniņš veselu gadu mocīja šo reorganizāciju, bet kad
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lielos apstākļos šāda darbība, veltīga līdzekļu tērēšana, nekādā gadījumā nav attaisnojama.
Te jānorāda vēl uz vienu citu lietu. Tanī pat laikā, kad mūsu armija ir pastāvējusi desmit gadus,kad
esam izlaiduši desmit iesaukumus, mūsu armijas komandiera štābs nav paspējis līdz šai dienai Izdot nelielu grāmatiņu par karavīru
apmācības saturu.
Mūsu jaunkareivjiem nav nevienas rokas grāmatas.
Gandrīz visās armijās tāda ir. Tas būtu loti svarīgi, ka katrs jaunkareivis, kad viņš iesaukts, pa savu brīvo laiku atšķir savu nelielo rokas grāmatu,
kur īsā un populārā veidā attēlots viss tas, kas viņam mācībās jāzin un ko viņš varētu skatīt cauri,
pēc kā varētu sagatavoties. Patiešām nezinu, vai
kāds ņemsies apgalvot, ka tas būtu normāls stāvoklis. Tā tad ari šinī militāro darbu un rakstu izdošanā pie mums netiek ievērotas lietderības prasības.
Deputātu kungi! Šie ir tie galvenie momenti, uz
kuriem sociāldemokrātiskā frakcija uzskata par nepieciešamu aizrādīt, sakarā ar kara resora budžetu.
Tie ir tie momentk uz kuriem norādot, mēs nevaram
būt apmierināti ar tagadējo kara resora vadību. Mēs
nevaram piekrist tai politikai, kāda tagad izpaužas
dažās karaspēka daļās, kur tagadējais ministris nesper nekādus soļus, lai visu to novērstu. Mēs nevaram atzīt to smago saimniecisko nastu, kas ar savu
pārāk lielo militāro budžetu tagad gulstas uz mūsu
zemes iedzīvotājiem un par kuras smagumu nes atbildību ari tagadējais kara resora vadītājs. Mēs
nevaram atzīt par lietderīgu to uzbūvi un darbību,
kādā patlaban darbojas mūsu armija un flote. Aiz
visiem šiem motiviem sociāldemokrātiskā frakcija
balsos pret kara ministrijas budžetu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Laicenam.

Vārds

deputātam

L. Laicens (strādnieku un zemnieku frakcija):
(Dzer ūdeni; A. Eglīns no vietas: «Saslapinās pulveri!») Kara ministrijas budžetsdeputātiem tiek
pasniegts ar slepeniem paragrāfiem no 101. līdz 114.
(Starpsauciens.) No 101. — 114. paragrāfam zīmējas 39.000.000 latu. Strādnieku un zemnieku frakcijas priekšstāvis netika pielaists karalietu komisija,
lai mēs nevarētu zināt un redzēt, kā sastādās bruņošanās. Tāpēc mums nav iespējams runāt sīkāki par
dažām kara ministrijas daļām, un to mēs ari nedarīsim; bet jārunā ir vispār par kara politiku.
Kara politiku nav iespējams noslēpt zem šiem
paragrāfiem. Tā visā pasaulē tiek slēpta un tomēr nav noslēpjama. Ja mēs nerunājām pie ārlietu
budžeta par mūsu ārpolitiku, tad tāpēc, , ka ārpolitika nevin Latvijā, bet, es gribētu sacīt, katrā valstī
nav nekas cits, kā tikai bruņošanās maska. Visa ārlietu ministrijas darbība, lai tā notiktu konsu.atos
vai

priekšstāvniecībās, koncentrējas tikai maskā
ārpolitikas 'pamats
bruņošanās —
ir
kara
budžets, bet
ne
tās
politika, kara
dažādās sīkās
notas
vai tamlīdzīgas lietiņas,
aizko dažreiz
ārlietu ministri
kaut
kur
sūta, vai, varbūt, ari par kaut ko parunā, izliekoties, ka taisa kādu augstu diplomātiju. Ka tas tā, to
vislabāk! pierāda nesen notikusē Žeņevas atbruņoŽeņevas atbruņošanās
šanās priekškonference.
konference tiešāmrādija, ka neviens no Eiropas imperiālistiem nedomā par atbruņošanos, neviens no
Eiropas imperialisitiem negatavojas atbruņoties, bet

Visas

taisni otrādi — sasauc šīs diplomātiskās priekškonfe-

rences, sasauc Tautu Ligas sēdes un tam līdzīgas un
zem šās maskas gatavo tikai kara ieročus. Taisni
pa šās priekškonferences laiku lasījām avīzēs, ka
Francijā nolaista ūdenī atkal jauna zemūdene, Itali-

sesijas

25.

sēde

1929.

gadā

15. maijā

876

,ā ari, Anglijā no'aists ūdenī kāds kreisers u. t. t. Tā
tad viss zem maskas.
Ari pie mums viss. zem maskas. Mūsu ārpolitika
Vēlreiz ir pierādījusi, ka tā ir tikai nevajadzīga, lieka maska, ka neviens mūsu ārpolitikas vadītājs, pie
kādas koalicijas tas ari nepiederētu, nav centies noslēgt neuzbrukšanas līgumu, ir izvairījies no šāda
līguma. Ja sociāldemokrāta Cielēna laikā likās it
kā uz to pusi virzoties, tad tā ari bija tikai maska,
lai parādītu, ka sociāldemokrāti ari it kā darītu kaut
ko šai virzienā.
Kara budžets Latvijā sastāda tepat V4 mo\visa
valsts budžeta. Kara izdevumi Latvijas katram iedzīvotājam jānes apmēram 40 latu apjomā uz katras
galvas. Nav taisnība, ka tikai 20 latu apmērā. Tad
jau būtu jāierēķina ari zīdaiņi kara nodokļu maksātājos. (K. Balodis no vietas: «Tā jau nevar salīdzināt
ar aitām valstim!») Latvija, kā zināms, ieņem trešo
vietu Eiropā kā kara bruņošanās valsts. Protams,
ir jau dabīgi, ka mazās valstis, kuras antante ir nodibinājusi, vai kurām antante ir ļāvusi nodibināties,
kā bufera valstim starp /Padomju Savienību un Vakareiropas kapitālistisko iekārtu, vajaga bruņoties. '
Ja viņas nebruņosies, tad viņas neizpildīs savu vasaļa pienākumu, t. i. to, ko liek viņām viņu pavēlnieki.
Man liekas, ka Latvija tiešām šinī ziņā labi
strādā, labi izpilda to, ko no viņas prasa. Tautu Savienība taču, zināms, ir antantes orgāns, kas ar to
vien nodarbojas, ka diplomātiski sagatavo iespēju
uzstāties ar karu pret Padomju Savienību.. Pret ko
gan lai šīs mazās buferu valstis bruņojas? Es domāju, ka Latvija nebruņojas pret Igauniju. Ar to
jau viņai ir draudzības līgums un, tā sakot, katru
dienu notiek skūpstīšanās. Es domāju, ka Latvija
nebruņojas pret Lietuvu, jo ar Lietuvu Latvijai ir fašistiska vienādība. Es domāju, ka viņa nebruņojas
ari pret Poliju, jo Latvijā tagad ir taisni tā koalīcija,
kas iet reakcionārās muižniecības pavadā un tāpēc
neies bruņoties pret Polijas muižniecību. Pret citām zemēm ari Latvijai neiznāk bruņoties. Ja gribētu sacīt, ka mums ir jāaizsargājas, tā tad tas būtu
nepareizi; bet skaidrs, ka Latvija antantes uzdevumā ir spiesta bruņoties pret Padomju Savienību,
jo, lūk, Latvijā taču apkaro ar visiem līdzekļiem to
pasaules uzskatu, to saimniecisko uzskatu, to saim-

niecisko politiku, kāda-ir Padomju Savienībā. Un ne
tikai Latvija — visa kapitālistiskā pasaule šo saimniecisko politiku un šo gājienu uz sociālismu apkaro.
Ja tas tā, tad Latvija, būdama kapitālistu kalpībā"
un pati būdama kapitālistiska valsts, kaut ari neizdevīgos apimēros, tomēr bruņojas tikai pret Padomju Savienību.
Strādniecība visā pasaulē ir ar Padomju Savienību. Tas, es domāju, nav jāmaskē, un to strādniecībā ari nemaskē. 'Strādnliecība 'uzskata-, ka
katras valsts bruņošanās, katrs valsts militārisms,
un sevišķi robežvalstu militārisms, ir vērsts pret
strādniecību vispār un reizē pret strādniecību valsts
iekšienē.
Lūk, tā politiski stāv Latvijas kapa ministrijas
budžets ar saviem 39 miljoniem, ar : /4 no valsts

budžeta.
Latvijas armija netiek gatavota tikai tā sauktam ārējam karam. Latvijas armija tiek gatavota
ari pilsoņu karam. (Sauciens no vietas: «Pilsoņu
nē!») Latvijas armija tiek gatavota pret strādniecību. (Sauciens pa labi: «Pret komunistiem un žuļikiem!») Latvijas armijā notiek apmācības ari tāda
virzienā, ka apmāca, piemēram Liepājā, ļkā ieņemt
fabrikas un tamlīdzīgi, kā cīnīties pret strādniekiem.
Latvijas armijā ir terors pret strādniecības kareiv-

877

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

jiem,
kareivjiem,
pret
tiem
kas
nāk
no
strādniecības
un
patur
savu
strādniecisko
armijā
izpilda,
uzskatu.
Latvijas
virsnieki
tā sākot, goda amatu: izspiego strādnieciskos kareivjus, kareivjus, kuri, piemēram, lasa strādnieku
strādnieku
avīzes;
armijā
kaizdevumus,
reivji
tiek
izkratīti,
tiek
nopratināti,
tiek
pat
nodoti
tiesai u.
t.
t.
no
(Sauceins
vietas: «Mināt faktus!») Saka, ka vajagot faktus.
Man pašreiz pie rdkas kāda vēstule no kāda kareivja-, kurš ir divreiz izkratīts, tāpēc ka viņam ir
bijusi avīze «Darbs un Maize», ka viņš ir turēts
aizdomās, ka lasa šo avīzi.
No viņa paņēma šo
avīzi un kādu legālu vācu avīzi,. jo kareivis taču
nedrīkst lasīt strādniecības izdevumus (sauciens pa
labi: «Komunistu izdevumus nevar lasīt!» — A.
Briedis no vietas: «Nelasa jauar!»); tāpat kā neatļauj strādniecības presi, neatļauj kareivjiem lasīt šo
presi. Protams, no tā var sagaidīt tikai to, ka kareivji
lasīs nelegālu presi, to presi, ko strādniecība ta ka
tā izdod un izdos airi turpmāk un izplatīs kareivju
starpā. (Br. Kalniņš no vietas: «Laicens izplatīs!»)
Tas tā ir neizbēgami noticis visur citās valstīs, un
tas pats notiks un notiek ari Latvijā. Tāpēc velta ir
spiegošana starp kareivjiem, lai viņi nelasītu strādniecības izdevumus.
Armijā valda tas pats klerikaliS'ma_ gars. kads
valda skolās, bet tikai vēl daudz rupjāka veida. Ja
še aizrādīja, ka tikai vienā armijas daļa rītos un
vakaros tiek dziedāts, tiek skaitītas rīta un vakara
lūgšanas, tad es nedomāju, ka šāda nevienlīdzība
armijā pastāvētu. Jau 1919.gadā, kad armijā bija
vēl vecie lielinieoiskie strēlnieki, nacionalistiska
virsniecība ieveda Šo «Dievs Kungs ir/mūsu stipra
pils» dziedāšanu. (Sauciens pa labi: «Ta vajag! Ta
vajag!»)

Armijas disciplīnas vieta ir jevests režims, kur
karavīriem, ejot pa ielu, jāskatās uz visam pusēm
un lai neizdarītu kļūdu, tad pastāvīgi jātur roka pie
cepures, jo virsnieku uz ielām taču ir ļoti d_audz.
Varbūt tāpēc, lai šos virsniekus varētu saredzēt, lai
neaizietu viņiem garām, ir ievestas jaunas formas,
lai to «skaisto» cepuri kareivji varētu labāk saskatīt.
Tā ir viena mo labākām armijas reformām!
Pie kara ministrijas jāpiemin veljkara tiesa. Par
kara tiesas darbību no visām pusēm dzird daudz
sūdzību. Piemēram ari Saeimas petīciju komisija
katru gadu ir ienākušas daudzas sūdzības par šīs
tiesas spriedumiem, kur notiesāti nevainīgi. Ne
par vienu tiesu tik daudz sūdzību nav dzirdēts, kur
tik daudz nevainīgu būtu notiesāts, ka kara tiesa.
Es domāju, ka to ir atzinuši ari paši pilsoņi, ka ar
kara tiesu nestāv labi.
Latvijai ir ari admirālis, šim admirālim ir sagatavota ari flote, šis admirālis ir grafs. Tas ir
augsts sasniegums! (Sauciens pa labi: «Katrs roužilks jau nevar būt!») Nu, pats par sevi saprotams,
ka katrs mužifcs taču nevar but admirālis! _ Un tiešām, jūs jau nevarat līdz admirālim uzdienēt! Vispār Latvijas armijas iekārtā ir nevien vecais cariskais Deržimordas režims, bet tas ir vel racionalizēts, kā to te ari Bruno Kalniņš velējas. Viņš ir
racionalizēts pēc Vakareiropas parauga. Ja kas cariskā iekārtā priekš kareivja _nav_ vel bijis pietiekoši
pazeminošs, tad tagad tas vel pārņemts no Vakareiropas dažādos veidos.
Mēs no strādniecības nebrīnāmies, ka buržuāzija uzstāda tādu lielu kara budžetu. Tas taču
katrā buržuāzijas zemē ir viens no galveniem budžeta 'posteņiem. Ari Latvijā tas nevarēja but citādāks, kaut gan Latvijas buržuāzija, ka jau pakalpīga antantes imperiālistiem, procentuāli šo budžetu ir sadzinusi vēl augstāk neka citas valstis.
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Bet jāsaka, ka ari sociāldemokrāti, kuri teicas aizstāvam 'Strādniecību un stāvam pret bruņošanos, ir
tomēr par šo bruņošanās budžetu un- par pašu šo
bruņošanos. Tā tad ari viņi ir par karu un par
karu pret Padomju Savienību. Un tā tad ari par
karu pret strādniecību! (Sauciens pa kreisi: «Runā
taisni kā virves dejotājs!») Sociāldemokrāti taču
tad, kad bija pie valdības, pat nesamazināja kara
ministrijas budžetu. Nē, kara 'ministrijas budžets
viņu valdības laikā bija, ja es tikai nemaldos,_ pat
drusciņ augstāks — par vienu miljoniņu — nekā tas
bija pie buržujiskām valdībām. (Sauciens pa kreisi:
«Tad jau iestājieties buržujiska valdībā, ta ir labāka!») Piemēram sociāldemokrātiskās valdības galva Skujenieks ir teicis 1926. gada 29. decembrī, ka
«ministru kabinets nepielaidīs nekādus izdevumu
samazinājumus, kas varētu kaut kādi samazināt
mūsu valsts bruņotā spēka vērtību». (Saucieni pa
labi: «Pareizi!» — «Vai Maskavai armija ir, vai
nav?» — «Papīra vīriņi staigā apkārt!») Sociāldemokrāti taisnojas pilsonības priekšā, kad viņiem pārmet, it kā viņi būtu samazinājuši kara ministrijas
budžetu. 1927. gadā kara ministrijas budžeta bija
paredzēts lielāks ļetaupījums, bet to jau samazinājis Alberings. «Ārkārtējais kara ministrijas budžets bija palielināts pret Alberinga projektu par
15.000 latiem. Tā tad jaunais kabinets, sociāldemokrātu kabinets, te grēkojis nav. Ja_ avīzes brēc, ka
kara ministrijas budžets samazināts, tad tas izskaidrojams vai nu ar nezināšanu, vai ari apzinīgu
melošanu.» Mēs redzam, ka nevien pilsonība, nevien buržuāzija stāv par bruņošanos, par karu, bet
par bruņošanos un karu stāv ari sociāldemokrātija
kā strādniecības aizstāve.
Var jau bruņoties! Iekšlietu ministrija var apbruņot policiju, var dot ieročus rokā; var bruņoties
kara ministrija un dot ieročus rokā. Ieroči tautas
rokā vēl nenozīmē, ka buržuāzija ar_ šiem ieročiem
var turēties. Tāpēc ari buržuāzija ārkārtīgi bīstas
nevis no tā, ka iedos tautai ieročus roka, bet no ta,
ka tauta nāks pie apziņas. Tāpēc ar visādiem un visiem līdzekļiem tā karo, lai_ armija nebūtu apziņas,
lai izravētu no armijas strādniecisko apziņu. Tāpēc vajadzīgi tie lielie budžeti. Bet es domāju: ieroči, ja viņi ir tautas rokā, kādreiz nāks ari apzinīgās rokās, jo tie, kas nes šos ieročus, kas tur šos ieročus, katrā ziņā nebūs noturami neapzinība. Un
vienmēr tādos gadījumos, kad ir visasākā bruņošanās, kad ir vislielākie bruņošanās budžeti, kad ir visi
vienoti uz bruņošanos visās koalīcijās un opozīcijas,
tādos momentos uzliesmo apziņa, un ieroči vēršas
pret tiem, kas viņiem tos rokās iedevuši!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaiminiefcu un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Te nupat atkal noklausījāmies Laicena kārtējo izrunāšanos par buržuāziju un bruņošanos, bet par Padomju Āziju neka nedzirdējām. Es negribu atspēkot tas aplamības, kādas viņš te sarunāja, jo pie kara ministrijas budžeta
muims jāpieiet ar vislielāko nopietnību. No tā,_ cik
mēs būsim sagatavoti vai nesagatavoti, atkarājas
mūsu valsts un mūsu tautas nākotne. Vel mes esam
tālu no tā stāvokļa, kad pasaulē valdīs miera vaistība, kad lauva dzīvos mierīgi _ blakus jēram, jo,
ka mēs atceramies vēstures gaitās, vienmēr ir bijis
karš, vienmēr ir bijusi asins izliešana. Tāpēc ari
mēs it nemaz negribam uzbrukt nevienam, ari Laicena proponētai Padomju Krievijai nē, Ikā viņš slēdza, ka mēs it kā gatavojoties cīņai pret Padomju
Krieviju. Mēs negribam nevienam uzbrukt un ari
to nedarīsim, bet mums jāaizsargājas, un šai aizsardzībai mums nepieciešams budžets.
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Pie valsts budžeta jāpieiet ar zināmu kritiku,
jo valsts budžets ir tas, kas prasa no valsts ļoti lielus_ līdzekļus un šie līdzekļi ir jāsagādā nodokļu un
citādā veidā. Tāpēc lai atļauts aizrādīt uz dažām
nevēlamām parādībām mūsu armijā, kas katrā ziņā
būtu novēršamas.
Mums kara ministri parasti mainās ļoti bieži.
Līdz ar to mainās ari itin kā virzieni karaspēka
pārvaldībā. īstenībā kara ministris īsajā laikā, dažos mēnešos (kā pa lielākai daļai mūsu valdības
līdz šim pastāvējušas), — augstākais gada laikā nespēj iedziļināties visās armijas gaitās. Tur bieži
vien lielākie grēkdari ir ne kara ministri, bet citi
iespaidīgi kungi armijas rindās un bieži vien — ari
ārpus armijas.
Vispinmā kārtā mums vēl arvien nav nokārtots
karaspēka novietošanas jautājums.
Ikgadus budžeta debatēs norisinās strīdi un mēs nedabūjam
pietiekoši daudz līdzekļu, lai varētu vienreiz savest
kārtībā visas kazarmes, llai karavīriem nebūtu jāmitinās diezgan sliktos mājokļos.
Tāpēc tie līdzekļi, kas atvēlēti, jāizlieto, ievērojot vislielāko taupību un lietderību.
Diemžēl, pie šī budžeta jāaizrāda, ka ne visur
lietderība tiek ievērota visos sīkumos, bet tiek pielaisti ari daži pārspīlējumi, turpretim vajadzīgām
lietam līdzekļi bieži vien iztrūkst. Piemēram, III
nodalījuma § 106. 1. panta 1. punktā — kādu vārtu
ierīkošanai paredzēti 1500 lati. Vārtiem tā ir nepieredzēti liela suma. Tāpat IV nodalījuma 8. pantā
— staļļu būvei 9 zirgiem — 1927./28. -budžeta gadā
bija paredzēti 5040 latu, 1928./29. budžeta gadā —
3000 latu un šogad — ari 3000 latu, kopā 11.040 latu.
Ta ir_ pavisam neracionāla līdzekļu izlietošana. Bez
šaubam,_ pie labas gribas šos darbus varētu veikt
daudz letākl _ un ietaupīto naudu izlietot karavīru
dzīvokļu labākai ierīkošanai un citām labākām lietam. Neviens neapgalvos, ka viena zirga novietošanai vajadzīgi 1246 lati.
Tāpat jānovēro, ka armijas vadībā trūkst noteikta plāna. Galvenā kārtā pie lielāku būvdarbu
izvešanas mums nav tik daudz līdzekļu, lai visas
kazarmes uzceltu uzreiz. Bet jāķeras pie tām vietām, kur vajadzība ir vislielākā.
Tas iespējams
tikai tadja ir noteikts plāns. Par tāda plāna trūkumu mes varam pārliecināties, apskatot kara ministrijas budžetu un redzot, ka tur tās sumas vienai
un tai pašai vajadzībai ir dažādākas. Un tā tas turpinās vairākus gadus. Piemēram Alūksnes kazarmes 1921.J28. gadā izlietoti 200.000 latu. 1928./29.
gada budžeta bija tikpat liela suma. Būtu jādomā,
ka šas kazarmes 2 gadu laikā varēs pabeigt, bet šogad ir atvēlēts šo kazarmu būvei vēl 76.000 latu, pie
kam nav zināms, vai uzsāktie darbi tiks pabeigti,
jeb vai nākošā gadā vajadzības nepieaugs tālāk.
Iesākot kādas kazarmes būvi, vajadzētu jau iepriekš paredzēt, cik izmaksātu visas kazarmes būve,
vienalga, vai būve turpinātos 1—2 vai 3 gadus.
Galvenais ir tas, lai pie budžeta uzstādīšanas suma
būtu jau noteikta. Tagad mēs galīgo sumu neredzam un nezinām. Sakarā ar to grūti izkontrolēt,
vai ielikta nauda ir izlietota lietderīgi vai nelietderīgi. _ Ir novērots, ka kara resora būves iznāk
dārgākas neika citujresoru būves, nerunājot par privātam buveim. Tapec mūsu frakcijai ir priekšlikums — un es domāju,_ ka Saeima tam piekritīs, —
lai kara ministris katrā ziņā parūpētos par kara
būvniecības pārvaldes reorganizēšanu. Ir gadījumi,
kur, trūkstot sistēmai, bieži vien paši darbi iznāk lētāki nekā komandējumu naudas, kas tiek izmaksātas ierēdņiem, kuri brauc darbus kontrolēt. Jau kara
lietu komisija mums nācās par šiem jautājumiem
runāt. Man prātā kāds gadījums par Valkas ap-
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valdi, kur darbi sarīkoti par kādiem 240 latiem, bet revidents braucis 2 vai 3 reizes. Bez šaubām, tāda braukšana izmaksāja dargak neka viss
remonts. Bez tam jāaizrāda, ka jaunas kazarmes,
salīdzinot ar tām, kādas uzceltas mūsu kaimiņu
valstīs, nav praktiskas. Mums ir milzīgas _ zāles,
riņķa

kur visi karavīri tiek salikti vienkopus un tāda kārta
viens otru traucē. Atsevišķi vadi tiek apmācīti un
dežurē dažādos laikos. Sakarā ar to agri no rītiem un vēlu vakaros traucē citiem karavīriem atpūtu. Vismaz jaunas kazarmes būvējot vai iekārtojot, būtu ievērojamas karavīru kā cilvēku intereses, lai pēc apmācības karavīri varētu baudīt atpūtu.
Vēl jāaizrāda, ka līdz šim pašam laikam karaspēka vadība, tā vadība, kura pastāv visus šos
10 gadus — ne tie ministri, kuri mainās ikgadus,
bet tieši tā karaspēka vadība, kura vienmēr atrodas pie armijas stūres — nav vēl izdomājusi, kurā
vietā mums turēt garnizonus. Pateicoties tam daudzās vietās aizkavējas kazarmu būves. Starp citu
ļoti bēdīgos apstākļos atrodas Liepnas garnizons,
jo vēl nav noskaidrots, vai tur karaspēks paliks,
vai nepaliks.''
Pieejot pie karaspēka apmācības, sevišķi pie
tām mācības iestādēm, kur sagatavojas armijas
vadībai domātie virsnieki, kā kadeti, tā ari tie virsnieki, kuri atsvaigo savas zināšanas un papildina savus
piedzīvojumus ar teoriju, atrodam, ka mums pastāv
kara skola, pastāv dažādi virsnieku kursi, bet jāsaka, ka līdz šim nav ievērota pietiekoša lietderība.
Katrai no šīm kara mācības iestādēm ir savas telpas,
ir sava bibliotēka, savi mācības līdzekļi, savs pārvaldes aparāts. Man jāpastrīpo tas viedoklis, ko mes
ne vienreiz vien esam pacēluši kara lietu komisija:
visas šīs mācības iestādes jāapvieno. Ar šādu kara
mācības iestāžu apvienošanu, būtu apvienoti visi
mācības līdzekļi, būtu apvienotas -bibliotēkas un
citi nepieciešamie piederumi, un uz tā pamata resors varētu izdarīt lielākus ietaupījumus.
Jāaizrāda vēl uz to parādību, ka, aprunājoties
ar karavīriem, nākas dzirdēt, ka armijas augstāka
vadība, armijas komandieris, kuram vajadzētu pēc
iespējas biežāk apciemot karaspēka daļas, lai redzētu kareivju darbu, novietošanu u. t. t, ļoti reti
esot redzams karaspēka daļās, sakarā ar ko armija
notiekot dažas tādas lietas, kurām tur patiesībā nebūtu vietas.

Runājot par augstāko izglītību, par mācības līlīdzekļiem, par reglamentu un attiecīgo literatūru,
ko jau garāmejot aizskāra viens no iepriekšējiem
runātājiem, Bruno Kalniņa kungs, man tas drusku
jāpapildina tādā kārtā, ka reglamentiem paredzēta
samērā maza suma. Reglamentiem un instrukcijām,
viņu izdošanai budžetā paredzēts 1000 latu, armijas
inženierim — 500 latu, sakaru priekšniekam — 600;
tā tad kopā reglamentu un instrukciju izdošana]
paredzēti 2100 latu, turpretim žurnāla «Techniska
Apskatei» izdošanai paredzēti 3600 lati. Kā redziet,
viena žurnalīša izdošanai paredzēti daudz lielāki
līdzekļi nekā reglamentu izdošanai. Es domāju, ari
te kara ministris piekritīs
maniem aizrādījumiem
un katrā ziņā turpmāk raudzīsies, lai armijas ko' mandieris un citi padotie virsnieki lietderīgāki sadalītu šīs sumas. Tieši oficiāliem reglamentiem, kas
ik dienas nepieciešami armijas apmācībā, vajadzētu
vairāk līdzekļu nekā vienam pusoficialam žurna^m,
kuru var lasīt un var ari nelasīt.
Mūsu armijā ir novērojama vēl viena parādība,
kurai nevajadzētu būt vietā demokrātiskās valsts
karaspēkā. Pat cara Krievijā tas tā nebija, un, cik
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man zināms, ari mūsu kaimiņu valstu armijās nepastāv šāda nepareizība. Ar kara ministra atļauju ikgadus nu
daļa jaunekļu iestājas armijā brīvprātīgi. Viveļas turpināt savu izglītību, vai citādi ieņi^ vai
kārtoties savā vēlākā dzīvē. Lielākā daļa no šiem
jaunekļiem ir ar ļoti labu izglītību. Viņi iet armijā
ar attiecīgu izglītību, ir beiguši technikumu, vai kādas citas skolas. Iestājoties brīvprātīgi armijā, viņi,
protams, vēlas papildināt savas zināšanas, lai vēlākā
dzīve paliktu virsdienestā, vai savā ikdienišķā dzīve izlietotu armijā iegūtās techniskas zināšanas.
Man zināmi divi gadījumi. Mēs, kopā ar kara lietu
komisijas priekšsēdētāju ģenerāli Balodi, nodevām
ministrim kādu iesniegumu, kur 2 techniski izglītoti
jaunekļi velējas iestāties attiecīgā techniska karaspēka daļa, tomēr tika nosūtīti un vēl tagad atrodas kādā
provinces garnizonā, kājnieku karaspēka daļā. Būtu
nepieciešami izstrādāt instrukcijas, vai ievest papildinājumu kara gaitas likumā, ka tiem, kas iestājas
armijā brīvprātīgi, būtu dodamas zināmas priekšrocības, kā tas notiek citās valstīs.
Vēl Joprojām ļoti nenokārtots ir jautājums par
kara ierēdņiem. Kara ierēdņi ir liela virsnieku gru-

pa armijā, kura sastāv no inženieriem, ķīmiķiem,
technologiem. mechaniķiem, techniķiem, auto, aviācijas, pirotechnikas speciālistiem u. 1.1. Šī lielā virsnieku daļa nav pielīdzināta tiesībās pārējiem' virsniekiem, un armijā pastāv it kāj zināma plaisa Šī plaisa
katrā ziņā būtu novēršama. Līdz šim gan sarīkoti

dažādi virsnieku kursi, turpretim kara ierēdņiem
tādi kursi nav paredzēti. Viņi, ja vēlas, var turēt
pārbaudījumus pie kara skolas. Bet tas nav iespējams jau tāpēc vien, ka ikdienas kara ierēdņi ir nodarbināti savās gaitās, tāpēc kara resora vadībai
vajadzētu parūpēties, lai ari šinī ziņā tiktu gādāts,
lai armijā esošie kara ierēdņi tiktu pielīdzinati tiesības pārējiem virsniekiem. Citādi iznāk ačgārnības. Piemēram, aviācijas pulkā atrodas kāds kara
ierēdnis kā instruktors, lidotāju apmācītājs. Viņš
saņem mazāku lidošanas naudu, mazāku stundu
maksu, nekā virsnieki, kurus viņš pats ir apmācījis.
Es domāju, ka ari šinī jautājumā kara ministris dos
attiecīgu

rīkojumu,

lai

nenormalības tiktu

no-

vērstas.
Tad — attiecībā uz saimniecisko pusi. Karavīriem ziemās, ievērojot diezgan, slikto novietošanu,
bieži jāsalst. Kara lietu komisijas locekļiem diezgan bieži, sevišķi pagājušā ziemā, ienāca sūdzības,
ka karavīri netiek turēti pienācīgi siltās telpās. Bieži sasalstot pat ūdens mazgājamās bļodās. Malkas
norma pati par sevi ir samērā niecīga; to vajadzētu
palielināt. Līdz šim malkas norma uz katru krāsni
bija 1,6 kubikmetra. Vajadzētu likt 1,8 kubikmetra,
kāda norma pastāv lielākā daļā mūsu kaimiņu armiju. Malkas piegādi mazākām karaspēka daļām
^
no
vajadzētu nostādīt tā, lai to varētu iegādāties
apkārtējiem zemturiem'. Ari zemnieki pārdod no
saviem mežiem, nelielos daudzumos malku, būvkokus, bet tagad zemniekiem nav iespējams pārdot
savu malku karaspēka daļām, jo malku iepērk no
virsmežniecībām. Cenu starpība ari ir ievērojama.
Ja kokus pērkam, no mežu departamenta, tad maksa
ir caurmērā 100 lati par kubiku, bet no zemturiem
to iespējams dabūt par 40 līdz 60 latiem. Sevišķi
šis apstāklis ievērojams attiecībā uz nelielām karaspēka daļām, kuras varētu iepirkt malku nelielos
daudzumos no vietējiem zemturiem.
Tās būtu tās piezīmes, kuras es turēju par vajadzīgu atļauties pie kara ministrijas budžeta jaun-
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saimnieku un sīkgruntnieku frakcijas vārdā. Es ceru,
ka šie gadījumi Ikara ministrim gan jau ir zināmi un
ka viņš spers attiecīgus soļus, lai armijā tiktu patiešām panākts tas, uz ko mēs vairākkārt kara lietu
komisija esam aizrādījuši.

Sakarā ar visu to es

iesniedzu attiecīgu pārejas formulu.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds deputātam Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Mani šodien iepriecināja tas, ka ari no koalicijas
puses tika izteikta zināma kritika kara resoram.
Bez šaubām, šī kritika bija vietā, um tikai jābrīnās,
ka Mīlberga kungs, kurš iesniedza pārejas formulu,
balsoja pretim., kad mēs iesniedzām tādu pašu pārejas formulu.
Bez šaubām, kara resors ir tik svarīgs resors,
ka mums pie tā nopietnāki jāpakavējas. Tas smagums, kas gulstas uz visu iedzīvotāju pleciem ar

kara resora izdevumiem, ir tik liels un nospiedošs,
ka bez šaubām, katrā ziņā iedzīvotājiem jāzin, kur
tie līdzekļi paliek un kāpēc tie tik lieli vajadzīgi.
Mūsu frakcijas iepriekšējais runātājs jau aizrādīja, ka tas iztaisa uz katru iedzīvotāju diezgan
sajūtamu sumu, un ja šo sumu varētu mazināt, tad
ar to lielā mērā tiktu mazināts mūsu trūkums. Ja
mēs vēl pieskaitām robēšu apsardzību, aizsargus
un ārējo policiju, tad tas iztaisa 35% no budžeta.
To nevar attaisnot. Kara ministrijas budžets ir tikai
patērēšanas budžets, aiziet lielam pārvaldes aparātam. Man liekas, ka šinī bezdarba un neražas laikmetā, kad tiek pacelts jautājums par jauniem iekšējiem un ārējiem aizņēmumiem, lielais kara ministrijas budžets ir it kā «dzīres mēra laikā». Tā reorganizācija, par ko te runāja Kalniņa un Mīlberga kungi,
ir bieži cilāta, un dzirdams starpsauciens, ka tā ir
veca lieta. Bet šis jautājums tomēr ir mūžīgi jauns,
stāv uz vietas, neatrod dzirdīgas ausis. Agrākais
kara ministris budžeta, komisijā noteikti solīja, ka
izdarīs reorganizāciju, bet nav ticis tālāk par parādes tērpiem un tagadējais līdz jaunām cepurēm.
Tā tas iet gadu no gada. Tagadējais ministris sacīja kara lietu komisijā, ka tikšot iecelta komisija
ar 4 kara akadēmijas labākiem speciālistiem. Izrādās, ka ari viņi nekā pozitīva nav sasnieguši. I
pozīcija, i opozīcija, i pats ministris, i viena, i otra
spārna politiķi atzīst, ka stāvoklis ir neciešams, ka
pārvaldes aparāts ir nedabīgi liels, kāds demokra^
tiskai valstij nedara godu, bet kaunu. Salīdzinot
ar mūsu kaimiņu valstim, piemēram ar Igauniju, redzam, ka Igaunijas valsts budžetā algu posteņi un
štati daudz mazāki. Man jāpastrīpo, ka, neskatoties
uz visiem solījumiem, štatu samazināšana nenotiek,
bet notiek kaut kas pilnīgi pretējs. Projekti rāda,
ka tiek radīti lielā mērā jauni augstāko kategoriju
posteņi un samazināšana uz mazo darbinieku rēķina.
Iesniegtā projektā par dienesta gaitu redzam jaunu
pakāpi, kādas līdz šim nebija — ģeneralis-virsaitis,
lai varētu paaugstināt ģenerāļus. Nav šaubu, (ka
ari tagadējais resora vadītājs lietderīgu reorganizāciju neizdarīs un ja izdarīs, tad, varbūt, tikai tādā
apmērā, ka, viens otrs nepatīkams cilvēks, kas valdošai kliķei akli nepadodas vai stāv tālāk, tiks izmests ārā.
Ja kara resora, budžeta XIV daļa,, ir vissmagākā, tad man jāsaka, ka viņa ir ari koruptivākā
budžeta daļa. Ministra kungs budžeta komisijā manus faktus nosauca par tenkām, bet kara tiesu pārvaldē jūs varat pārliecināties, cik ir notiesātu, cik
ir atstādinātu no amata augstāko karavīru vidū.
Tad jūs redzēsat, ka tās nav tukšas tenkas, bet ir
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bēdīga patiesība, ka tas lielas sumas aiziet bieži neceļus.

Lai runā fakti.

Lielākās sumas apgrozās intendanturā. Intendanturas . vadībā ir notikušas pārmaiņas. Kapec?
To jūs zināt! Pats galvenais intendants _ ir bijis
spiests aiziet. Ir bijis jāaiziet nodaļu vadītajiem no
intendanturas ne labprātīgi, bet tāpēc, ka pielaistas
zināmas nekārtības. Tas pats jāsaka par otru kara
ministrijas daļu, par kuru jau šeit runāja Mīlberga
kungs, t. i. par kara būvniecības pārvaldi. Ari tur
vadītāji ir mainījušies. Tur viena laika maz bija
tādu pārvaldes vadības ierēdņu, kuri nebūtu zem
tiesas, vai izmeklēšanā. Gandrīz visa pārvalde bija
zem tiesas. Dažas prāvas vēl nav iztiesātas, vai
notiesās, vai nenotiesās, to es nezinu, bet nekārtības
ir bijušas loti lielas, un tāpēc ari pats pārvaldes
priekšnieks ir bijis spiests aiziet. To pašu var teikt
ari par dažām atsevišķām daļām; tur ari ir vainīgi
daži pulku komandieri, ka ir notikusi daļas korupcija. Tā tad tās nav tenkas, bet tie visi ir fakti,
un to procents kara 'resorā ir liels.
Jāsaka, ka viena otra pārvalde tiešām ir viena
zelta bedre nesolīdiem tirgotājiem, neskatoties uz
mūsu aizrādījumiem, uz sabiedrības preses un kara
lietu komisijas spiedienu. Nesen atpakaļ man bija
izdevība sarunāties ar kādu vietējo rūpniekusavienības pārstāvi, kurš teica, ka godīgs tirgotājs vai
rūpnieks nevar piegādāt armijai. Pašiem augstākiem
karavīriem ir savi uzņēmumi; viņiem' ir interese, lai
tiktu pasūtīts viņu uzņēmumos. Tas taču ari nav
nekas izdomāts, ka ir bijuši tādi fakti, kur tas pats
ir piegādātājs un tas pats ir pieņēmējs. Sacensības
un torgi ir tikai kumēdiņi, jo tās slepenās^ cenas, kādas tiek noteiktas, viņiem ir jau iepriekš _ zināmas.
Ja kāds ir akcionārs vai pārvaldnieks kādā firma,
tad viņam ari slepenās cenas ir zināmas. Tos ietaupījumus, kādi ir kara resoram, nevar nozagt. Ietaupījumi pazūd; uzliek rezolūciju — ja nav iztrūkums,
tad nav ari zādzības. Tādi gadījumi sastopami bieži.
Vakar un šodien mēs varam lasīt avīzēs, ka viens
otrs atkal pieķerts. Bija savā laikā speķa panama,
tagad ir runa par cigoriņu panamu. Ir ietaupījums,
un šo ietaupījumu vajaga katrā ziņā likvidēt. To
tad ari likvidē, izvedot un pārdodot. Tā tas ir bijis
būvvaldē ar malku, tā tas bijis ar speķi, ar sienu,
tā tas notiek arbencinu u. 1.1. Ir ieviesusies veca paraša no cara laikiem, ietaupījumu mēģināt izlietot
vai nu personīgām vajadzībām, vai atsevišķu daļu
vajadzībām, vai ari vienkārši pārdot.
Pakavējoties vēl pie apgādes jautājuma, jāsaka,
ka visās tanīs deklarācijās, kādas šeit ir sniegusi
tagadējā valdība un ari valdības ministrivienmēr
ir uzsvērts, ka visu pirks no vietējiem rūpniekiem
un ražotājiem; vienmēr tiek pastrīpots, ka armijai
vajadzīgie produkti jāiepērk pašu zemē. Ari tagadējais ministra kungs ir turējis par savu pienākumu
paskaidrot avīžniekiem, ka viņš visu pērk no
vietējiem ražotājiem. Bet patiesībā izrādās, ka solījums netiek pildīts. Visa tā procedūra parasti notiek apmēram šādi. Teiksim, ir runa par svaigas
gaļas piegādāšanu. Tūliņ uzstāda ļoti stingrus noteikumus jeb tā sauktās kondīcijas un ari tirgus cenu
zemāku. Pēc zināma laika, bez šaubām, izrādās,
ka ražotāji uz tik stingriem noteikumiem un par tādu
cenu nevar piegādāt. Pēc tam svaigas gaļas piegādi izdod tirgotājiem sacensībā. Tādā gadījumā vienmēr lielu lomu spēlē labvēlības princips.
Kad nu gaļas piegāde izdota kādam gadījuma tirgotājam, tūliņ pēc tam noteikumus mīkstina, jo ari
tirgotājs nevar uz tādiem noteikumiem piegādāt, un
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paceļ cenas. Tādā gadījumā, bez šaubām, nopelna
kā viena, tā otra puse. Valsts kontrole vairākos
gadījumos ir lūgusi saukt pie atbildības šādu apšaubāmu darījumu slēdzējus, bet, diemžēl, lietam
nedod tālāku virzienu. Mēs redzam ari, ka šie gaļas
piegādātāji nav nekādi sava aroda speciālisti, bet
gan viņiem kara resorā ir kāds radinieks vai atkal
citi labi sakari. Tas pats jāsaka par speķa piegādi:
uzstāda stingras kondīcijas un zemu cenu, ta ka
lauksaimnieki nevar piegādāt, un pēc tam izdod piegādi atkal kādam avantūristam, kurš savukārt atkal
nevar piegādāt uz šiem noteikumiem un dabū attiecīgus mīkstinājumus. Tāpat tas ir ar labību un citiem produktiem, kurus varētu piegādāt paši ražotāji. Apstākļus ar nolūku rada tādus, ka ražotāji
nevar piegādāt, lai nopelnītu vidutāji.
Raksturīgākais un spilgtākais piemērs ir tomēr
ar zābaku piegādi. īr viena firma «Latchrom» un
otra firma «Latfas». Zem viena jumta,— vieni saimnieki. 1924, 'gadā par intendantu, nāca ģenerālisZviedris. 1925. gadā ari firmā radās valdespriekšsēdētājs
Zviedris. Kas tas par Zviedri? Izrādās, ka tas ir
intendanta brālis. Protams, ka šī firma visus šos
gadus ir saņēmusi lauvas daļu no apavu piegādēm.
Pēdējā gadā izcēlās sarežģījumi, un tagad nu visi
šie apstākļi jānoskaidro. Izrādās, ka šis inženieris
Zviedris — intendanta brālis nav nekāds aroda speciālists, viņam nav akciju, bet tomēr viņš ir akciju
sabiedrības valdes priekšsēdētājs. Kad kara lietu
komisijā jautājām sabiedrības direktoram-rīkotājam,
kā tas nākas, tad viņš vaļsirdīgi atzinās, ka Zviedris
stāv šinī firmā tikai uz algas; saņem 240 latus mēnesī.
Ne viņam tur ir kādas!akcijas, me viņš ir kāds citfeds
dalībnieks, bet vienkārši izpalīdz dabūt no kara resora pasūtījumus. Šai firmai ari šogad ir izdevies
dabūt pasūtījumu, ar ko valstij cēlušies zaudējumi
par vairākiem simts tūkstošiem latu. Kara lietu
komisija, pārbaudot apstākļus, nāca pie vienbalsīga
slēdziena, ka te jāievada Izmeklēšana un kā bijušais ministris, tā ari intendants jānodod tiesai. Kara
lietu komisijas priekšlikums ir staigājis nu no vienas
instances uz otru: no kara ministra uz senātu, no
senāta uz kara virsprokuroru, no kara virsprokurora
uz kara ministriju. Nav nevienas instances, kas uzņemtos izmeklēšanu un saukšanu j)ie atbildības. Vai
kara ministris dos lietai kādu virzienu, maz ticams.
Zaudējumi būs jāieraksta skurstenī.
Diemžēl, valsts intereses netiek ievērotas ari
citos piegādājumos — šauteņu, lidmašīnu, zemūdeņu
piegādājumos u. t. t. Valsts kontrole seko visiem
šiem jautājumiem, uzliek uzrēķinus, bet, diemžēl,
ministru kabinets pēc kāda laika šos uzrēķinus strīpo
un ņem uz valsts rēķina, tā kā galu galā nav cerību, ka kaut kas labosies. Tāpat, ja lietas nāk kara
tiesā, tās nonāk starp saviem ļaudim un pēc 5 vai
6 gadiem izbeidzas bez rezultāta. Tāds stāvoklis
nav ne ar ko attaisnojams. Viena izeja būtu, ja
varētu ierosināt lietas ne tikai priekšniecībakā
tagad, bet ari kara tiesas prokurors; tad varbūt uz
sabiedrības spiedienu varētu tos staļļus iztīrīt.
Tad būtu mazāk- to gadījumu, ko tagad varētu uzskaitīt veselu virkni.
Smagākā,koruptivākā budžeta daļa, nezin kāpēc
— to, varbūt, tagadējā valdība labāk zinās — ir nodota tādas partijas rokās, kas pieder pie paša laba
spārna, niedristiem, un tas mūris, kas starp tautu
un armiju tika celts, tagad būs vēl augstāks. Bez
šaubām, armiju, kurai vajadzēja būt tautas armijai,
grib padarīt par mantīgās kliķes ieroci. Visi audzināšanas paņēmieni tiek vēl vairāk, kā .iepriekšējie
runātāji aizrādīja, padarīti rafinētāki priekš tam, lai
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zināmā gadījumā armiju varētu izlietot ne tikai pret

ārējo ienaidnieku, bet ari pret to, ko sauc par iekšējo
ienaidnieku.
Tagadējais kara ministris grib — nodrošināt
armiju pret presi. Lai apslēptu savu īsto dabu un

neizpaustu kādus tur noslēpumus, izdoti kādi obligatoriski noteikumi par noslēpumu glabāšanu. Šie
obligatoriskie noteikumi nav izpildāmi, tos neviens
neizpilda un tos ari nav vajadzīgs izpildīt. Viņi
saucās obligatoriskie noteikumi par kara noslēpumu
glabāšanu. Mēģināts iespaidot karavīrus neko nerunāt par savu daļu, par personālo sastāvu, par atrašanās vietu, par apģērbu, uzturu, par gara stāvokli
armijā, karavīru privāto dzīvi u. t. t. Te tiek ar
nolūku sajaukti jēdzieni, kas ir spiegošana un kas nav
spiegošana. Ja piemēram kāds karavīrs pastāsta
tēvam, kā sauc viņa rotas komandieri, tad pēc
noteikumiem nav skaidrs, vai tik tā ari nav spiegošana. Obligatoriskie noteikumi beidzas ar vārdu
«nāve». Ar šādu noteikumu palīdzību grib pilnīgi
aizbāzt muti karavīriem, kad viņi iziet no kazarmes.
Bet pats kara ministris un tāpat viņa tuvākie līdzstrādnieki paši šos noteikumus pārkāpj. Jeb tie domāti tikai zemākiem karavīriem? Kā šosnoteikumus
pilda, to mēs redzam no kāda kara resora oficiāla
izdevuma, kuru paraksta ari kāds virsnieks.
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struktoru bataljons, jātnieku pulks u. t. t., u. t. t.
Tāpat raksta, ka Stopiņu nometnē, divus kilometrus
no Salaspils stacijas atrodas, tāda un tāda karaspēka daļa. Kara būvniecības pārvalde izsludina
jauktas izsoles par dažādiem būves darbiem ar sīku
norādījumu, kur kādas kara ēkas atrodas. Nedrīkst
izpauzt atrašanās vietu, bet paši kara resora vadītāji to izpauž. Redzēsim;, kā būs ar saukšanupie atbildības. Vai bargos noteikumus piemēros, vai nē.
Par personīgo, privāto dzīvi tāpat lasām «Latvijas Kareivī»: tāds un tāds ģenerālis ir saslimis, tas
izveseļojies, tas tiesāts un tas apžēlots. Privātas
dzīves slēpšana var veicināt vienīgi korupciju. To
pašu lasām par bruņošanās sistēmu. Tiek rakstīts
tāpat par uzturu, par apgādi, par gara stāvoki vienā
otrā vietā, pār jauniem projektiem, par apmācību
u. t. t. Redziet, kungi, vai tagad nav skaidrs, ka šādus obligatoriskus noteikumus gan nevajadzēja izdot,
jo pirmkārt tos nevar izpildīt un ari nav vajadzīgs
izpildīt un viņus ari neviens neizpilda. Tas man
tikai atgādina vidus laikus: kad bruņinieki brauca uz
laupīšanu, tad viņi savām, sievām uzlika «Keuscheitsgūrtelus», un tomēr viņas kļuva neuzticīgas. Šādi
uzpurņi tiek uzlikti ari kareivjiem pilnīgi nevietā,
tikai neveiklā stāvoklī nostāda kara resora vadību.
Tādu rīcību nevar nosaukt citādi, kā par absurdu.
Tas būtu apmēram viss, ko gribēju teikt pār
kara resoru. (Starpsaucieni: «Tik maz? Vēl vairāk!») Te jau mans frakcijas biedrs frakcijas stāvokli noskaidroja. Mēs par šo ministrim uzticēto

Ja mēs palasāmies «Latvijas Kareivi», tad noteikumu pārkāpumus varam sastapt uz katra soļa.
Es esmu vācis izgriezumus no «Latvijas Kareivja»
un sagrupējis tos pēc nodaļām un punktiem, lai tad nevajadzīgi smago, koruptivo un valdības reakcioparādītu, kā grēko pret katru noteikumu punktu. nārāko budžetu balsot nevaram.
Illustracijai dažus piemēros uzskaitīšu. Nav brīv
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
izpaust personālo sastāvu. Gandrīz vai katru dienu
Balodim.
«Latvijas Kareivī» un ari citos pilsoniskos laikK. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
rakstos atrodam pavēles par iecelšanu_ un pārcelšanu, pavēles par apbalvošanām, dažādiem pulku Man ari pie kara resora jāpiezīmē daži vārdi, sevišķi attiecībā uz to ārkārtīgo noslēpumainību, kas pie
svētkiem. Bet noteikumos ir skaidri pateikts, ka
mums valda; nevis tāpēc, ka es domātu, ka mums
pat
pār
nedrīkst nemaz runāt
personālo sastāvu. Ir
vesela nodaļa — «Karavīru dzīve», kurā sistemātiski karaspēks būtu jālikvidē, ka tie izdevumi jāstrīpo un
ka. jāpaļaujas uz to, ka neviens mums neuzbru'ks, ka
pārkāpj šos noteikumus. Karavīri labprāt fotograne
katrā
numura, sevišķi Padomju Krievijas kungi būs mierīgi kā jēri.
fējas. Fotogrāfijas atrodamas ja
tad tomēr ļoti bieži. Piemēram ir nofotografējušies Tam es neticu un neatrodu, ka mēs izdodam ārkārtīgi
kara tiesas darbinieki desmit gadu jubilejasgadījuma. daudz karaspēka vajadzībām. Jautājums ir pavisam
kur citur. Tikmēr, kamēr Padomju krievīja izdod
(Starpsaucieni.) Astoņdesmit sešus nāves sodus piegadu no gada 800.000.000 červoncu sava karaspēka
Apakšā
kā
katru
rakstīts,
sprieduši desmit gados!
vajadzībām, t. i. 2200 miljonus latu, piecreiz tikdaudz
sauc un kādā tas amatā. Ja piemēram notiek karaspēks, tad visi pilsoniskie laikraksti un ari «Latvijas kā Latvija, — tikmēr mēs nedrīkstam būt tik muļķi
un likt savu galvu zem cirvja, kā tas notika, kā jūs
Kareivis» nodrukā visas personas, kas piedalījuzināt, ar Gruziju. (Sauciens: «Ko Laicens teiks?»)
t.
t.
Tālāk
stingri
aizliegts
izšās karaspēlēs u.
Kara laikā vienīgi tās valstis, kuras bija neitrālas, bet
paust atrašanās vietu. Nedrīkst izpaust savas daļas atrašanās vietu. Atkal jūs varat jasīt katra reizē pietiekoši apbruņotas, varēja sevi labi pasargāt.
«Latvijas Kareivī», kur dalās atrodas. Jūs varat to Labi apbruņota bija Šveice, un tāpēc tiklab antante,
ko iesākt;
redzēt redakcijas daļā, kad ir runa par svētkiem vai kā citas valstis zināja, ka ar Šveici nav
bet
kurai
bija
divreiz
tikdaudz
iedzīvotāju
Beļģiju,
apbalvošanu. Ja fote brauc no Liepājas uz Rīgu,
pirmās dienās vācu iebrūkošie bari satad par to raksta visas avīzes. Katra pārvietošanas, kā Šveicei,
gan vāciem nekaitēja beļģus samīt,
mina.
Un
kas
paziņota.
Visu
mušu
ne tikai atrašanās vieta, tiek
_
ja viņi paši bija izbūvējuši Beļģijas cietokšņus un izkaraspēka daļu atrašanās vietas vislabāk redzamas
domājuši tādus lielgabalus, ar kuriem varēja sagraut
«Latvijas Kareivja» sludinājumu daļā, kur tiek nopašu būvētu fortu. Kas atlecas uz iedz.votaju
katru
drukātas dažādas izsoles. Tur skaidri redzam, ka
daudzumu,
tad jāatzīmē, ka pat Amerikā, kurai negalvena
Daugavpilī,
pulks
Latgales artilērijas
atrodas
kas nedraud un kuru šķir no pārējās pasaules okeintendanturas pārvalde — Rīgā, tur un tur, 3. Jelāns, paredz 5600 miljonus latu kara vajadzībām;
gavas kājnieku pulks Jelgavā, Dambja ielā 7, sanitas iznāk uz katru iedzīvotāju 62 lati. Mēs izdodam
tārā noliktava — Citadele — ekā Nr. 3, Kurzemes
ap
20 latu uz iedzīvotāju; Padomju Krievija izdod
Kaliintendantura
—
Liepājā
osta,
— Kara
divīzijas
paka bulvārī Nr. 8, dz. 2, Latgales divīzijas štābs — apmēram 15 latus. Un tomēr, samērā ar to apdrauPļaviņās, Daugavas ielā Nr., 8. kājnieku pulks — dēto stāvokli, kādā mēs atrodamies, šos līdzekļus
(Saucieni: _ «Valmiera, uzskata vēl pār pārāk lieliem. Francija, piemēram,
Kaugurmuiža',
Cēsīs,
jā
—
Valmierā!») — jā,
Cēsīs, jaunas mītnes, un izdod 1740 miljonus latu, kas uz katru iedzīvotāju iznāk 39 lati. Bet bez tam Francija izdod vēl 1 miljardu
Valmierā, Kaugurmuiža; tāpat kur atrodas mušu arlatu savu kara invalidu apgādāšanai, kuri pie mums
senāls, 7. Siguldas pulk., bruņošanās pārvalde, in-
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ir apgādāti ārkārtīgi trūcīgi. Bet tasinteresantakais
ir tas, ka taisni Vācija, kuras karaspēks uz Versalas
miera līguma pamata samazināts līdz 100.000 viru,
izdod karaspēkam gan tikai 700 miljonus latu, jeb
584 miljonu marku, kas uz katru iedzīvotāju iztaisa
12 latus. Bez tam vēl karavīru pensijām, pa lielākai
daļai ievainotiem kara invalidiem, Vācija izdod 1475
miljonus marku, kas būtu apmēram 1800 miljoni latu
jeb 30 lati uz katru iedzīvotāju gadā. Citiem vārdiem sakot, Vācija karaspēka uzturēšanai un kara
invalidu uzturēšanai izdod uz katru iedzīvotāju 40

latus gādā.
Kungi, ko tad mēs izdodam mūsu kara invalidiem? Tas, ko mēs izdodam, tie 3 miljoni latu, ir
pārāk niecīgi un tomēr šeit vel plešas un kliedz, ka
tas ir par daudz, ka mūsu kara invalidi mums izmaksā pārāk daudz. Es negribu citēt par citām valstim,
bet tomēr jāaizrāda vēl, ka Anglija izdod 2900 miljonus latu karaspēkam un bez tam vēl 1500 miljonus
latu saviem kara invalidiem. Samērā ar iedzīvotāju
skaitu tas iznāk 100 lati uz katru iedzīvotāju gada.
Un mēs vēl žēlojamies par tiem pusotra latiem, kurus
mēs izdodam, kas pie mums iznāk uz katru iedzīvotāju kara invalidu pensijām. Tas taču, kungi, ir tīrais
kauns! Nevar atstāt nepieminētu, ka tā valsts, kas,
pateicoties savai labai karaspēka noorganizēšanai,
palika karā neitrāla, nepiedalījās karā, pret kuru visas
valstis izturas ar lielu cieņu, proti Šveice, izdod karaspēka uzturēšanaiJ35.000.000 šveiciešu franku, kas
pie 33/4 miljoniem 1 Šveices pavalstnieku iztaisa 23
frankus uz katru iedzīvotāju, tā tad pat mazliet vairāk nekā Latvijā. Redziet, šveicieši uz viskategoriskāko stāv par mūžīgā miera principu. Viņi negrib
ne ar vienu kauties, bet viņi labi zin, ka viņu valsts
ir tādā bīstamā stāvoklī, ka katra no naidīgam pusēm
būtu labprāt izlietojuši Šveici kā transita zemi, ja
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jas izlaidumu, kur ir loti sīki viss aprakstīts. Tas
pats ar mūsu floti. Nu tu mīļais Dievs, kas tur būtu
par slēpšanu! Šinī franču izdevuma stāv, ka «Ronis», «Spīdola»... tik un. tik plati, tik un tik_ gari, tilpums 400 tonnas, zirgu spēks — 700, virsūdens ātrums — 14 mezgli, zemūdens — 8 mezgli. «Rādijs»
— peldēšanas iespējamība 85 juras jūdzes. Mūsu
flotē 6 torpēdas, 3 virsnieki, 28 karavīri — redziet, cik sīki viss aprakstīts un pie tam pietikts klāt:
«tās būvētas pēc franču Eile-ra sistēmas zemūdeņu
parauga». Bet te nu nelaimeir tā, ka šādas sistēmas franču zemūdenes ir būvētas 1921. un 1922. gados. Tādas tagad Francijā_ vairs nebūve. Es esmu

dzirdējis — ļaunas mēles ta runa, — ka mušu zemūdenes esot bijušas pasūtītas pirms kara no Rumānijas, bet Rumānijas priekšstāvji tas izbrāķējusi. Kad
Latvija pasūtījusi zemūdenes, tad izlietotas tas pašas
un pataisītas gatavas. Tas, varbūt, irtikai jaunas
mēles, bet fakts ir,_ka oficioza franču pārskata atzīmēts, ka viņas būvētas pec tāda un tāda tipa untas
^ tāda
ir tāds, pēc kāda tagad vairs _ nebūve, t. i. pec
Tapec
saprotams, ka tur
tipa, kas ir jau novecojies.
kas
nav no nerusoša
dzelzs
plates,
varēja būt tādas
tērauda, kā tagad tiek būvēts pēc pasaules kara. bet
gan no rūsoša; es nezinu, kāda viņam tagad ir vērtība, vai viņas nav veca dzelzs. Vajadzētu iecelt parlamentarisku izmeklēšanas komisiju šinī lieta, kas
to pārbaudītu, jo tas būtu noziegums mušu dūšīgos
varoņus, mūsu karavīrus sūtīt jūra ar zemūdenēm,
kurām nav nekādas vērtības.
' Tā tad ceļas vispāri jautājums, kapec vajadzīga
šī ārkārtīgā slepenība? Faktiskas nozīmes viņai tikpat kā nav. Varbūt slepenība vajadzīga, lai apslēptu to faktu, ka mūsu karaspēks nav pietiekoši labi apbruņots. Es pavisam neesmu pretim tam, lai karaspēku labi apbruņotu. Ja priekš tam vajadzīgi vel
lieki miljoni, es esmu ar mieru tos atvēlēt. Dosim
vien nebūtu bailes no labi apbruņotā šveiciešu kara25, 50 un, ja vajadzīgs, pat 100 miljonus mušu karaspēka. Ari es stāvu taisni par mūžīgomieru un atbruspēkam, lai viņš būtu tikpat labi nostādīts, ka Šveiņošanos, bet tad jāatbruņojas visiem. Tad nevaram ces karaspēks; tad katrai valstij, kas domas mums
vis, tā sakot, likt galvu zem cirvja.
uzbrukt, ari būs cieņa pret mums. Bet mes neka
nezinām par to. Tikai tik, cik. esam dzirdējuši no
Bet cits jautājums, zināms, ir tas, vai tā nauda,
avotiem.
neoficiāliem
ko mēs izdodam karaspēkam, tiek lietderīgi izdota.
lietam pie mums tiek pārmaksāts.
Par
daudzām
^
To mēs, diemžēl, nezinām, jo mušu karaspēka buuz patronam, kas tiek izgatanorādīšu
Piemēram
es
džets ir slepens, aizklāts. Mēs nekā nezinām, kas
privāti. Loti labi patronas varētu pagatavot
votas
kādām vajadzībām tiek izdots. Protams, zināma mē- piemēram mūsu Liepājas kara ostas darbnīcas, dorā ir jau iespējams rekonstruēt to, ko mes turam dot reizē ar to darbu un maizi simtiem un pat tūkvirsnieks
vislielākā slepenībā- ' Proti, katrs
stošiem cilvēku. Mums ir diezgan daudz kvalificētu
cik
zinām-,
viņš
dabū
algas.
Mes
pateiks, cik
strādnieku. Mums ir pat krievu laika flotes konjo par to raksta gluži
mums ir virsnieku,
palīdzību mes savas zemūdenes
«Latvijas struktori, ar kuru
drukāts
ari
atklāti.
Par to ir
varējām loti labi uzbūvēt mušu skaistajos LiepāKareivī». Tā tad nemaz nevajaga Padomājas vai jas granita dokos. Mums tas nemaz nebija jāpacitiem spiegiem slepeni spiegot starp mušu karasūta ārzemēs; — un nav zināms ari, cik viņas maksa.
vīriem. Vienkārši uz oficiālu datu pamata var reĻaunas mēles runā par kādiem 3 vai 4 miljoniem
konstruēt, cik mums ir virsnieku un kādas kategorijas. latu. Mēs to nezinām, jo publikai tas ir noslēpums,
Tad, protams, var ari izrēķināt, cik tie dabu algas un tāpat kā ir noslēpums, cik mes maksājam par patrocik liels ir pats karaspēks. Man te, kungi, ir drunām. Esmu dzirdējis — 15 santimus. _ Musu patrokāts pārskats, ko var dabūt pirkt ārzemes katra bode nu sastāvs ir zināms; tas nav noslēpums. Reiz
^
un ari Latvijā tas ir pasūtīts. Es pasūtīju pirms man gadījās izrēķināt dažu karavīru priekša, kāda
dažiem mēnešiem jaunāko izdevumu. Un te stāv varētu būt pašcena mušu patronam, un ta man izminēts viss. Ir ziņas, ka mums ir 1800 virsnieku. nāca 5 santimi, ja tā ir tāda, kādu es te minēju, tad
Tas apmēram būs pareizi, jo virsnieku skaitu, var nav saprotams, kāpēc mes patronas neizgatavojam
sastādīt no mūsu pašu publicētiem sarakstiem. Tāpaši. Tāpat mums nav zināmi datipar citu munīlāk minēti 17.700 apakšvirsnieku un kareivju, 500 ciju. Nezin, vai tie 98 li-lgabāli tiešam ir tas skaivieglo ložmetēju, 250 Smago ložmetēju, 98 lauku
tlis, kas mūsu armijai ir. Jātas izradītos pareizs,
lielgabali, 12 smagie lielgabali, 25 tanki._ lidmatad tas būtu stipri ma'zs. _ Mūsu armijas sastāvam,
pusamērā ar mūsu iedzīvotāju daudzumu, mums vajašīnas. Tas viss te stāv iekša. Redziet, mušu
blikai tas ir noslēpums, un ja par to.runā. tad par to dzētu 400 līdz 500 lielgabalu. To jums zinas pasatūlīt var apsūdzēt kā par valsts nodevību. Bet te tas ir
cīt katrs, kas ar kara vēsturi nodarbojas. Jus_vargluži atklāti rakstīts. Un tas_ ir ne tik vien šinī vācu būt teiksat, ka es neesmu kompetents šinī lieta. Es
izlaidumā, bet es esmu redzējis ari Padomju Krievi- biju kara laikā piekomandēts kādas lielākas valsts
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kara ministrijai un tāpēc ari drusciņ ko zinu par
šīm lietām. Es biju referents par zemūdenēm. Tāpēc es ari kaut ko zinu par zemūdenēm. Tas, zināms, bija viens mans uzdevums starp citiem referātiem. Mums ari bija uzdots, piemēram, jautā-

jums, vai ar zemūdenēm vāci varēs angļus uzvarēt,

vai nē. Un kad es teicu, ka ar zemūdenēm Angliju
nevar uzvarēt, tad mani uzskatīja gandrīz vai par
valsts nodevēju. 1918. gada jūnija mēnesī Ludendorfs attelegrafēja, kā patiesībā stāv ar zemūdenēm.
Bet tikmēr zemūdeņu karš bija pazaudēts. Bet tā
ir tikai blakus lieta. — Tā tad mēs nezinām, kā

faktiski ir: vai mums ir tik daudz (lielgabalu, vai
mums ir tik daudz ložmetēju,, cik vajadzīgs, vai
mums par visām lietām ir imunicija. Ko mēs iesāksim, ja izcelsies karš un ja mums pašiem nebūs
darbnīcu vai fabriku, ja pašiem nebūs uzkrāts materiāls, no kā var fabricēt patronas, un ja nebūs
fabriku, kur ražot papildu ložmetējus un lielgabalus?
Mums tādu darbnīcu nav. Esot viena patronu
fabrika, bet tā esot privātās rokās. Ja kāda fabrika
atrodas privātās rokās, tad ir skaidra lieta, ka nevienam no tiem, kas grib dabūt zināt, cik mums
pavisam ir patronu un cik granātu, nav neiespējams
to dabūt zināt. Tā tad te daudz kas jālabo.
Piemēram aizrādīja uz zābaku panamu. Mēs
atkal nezinām, kā faktiski stāv, jo nav nekādas
kontroles. Par mūsu aeroplaniem, kuru esot 30, mes
zinām tikai to, ka uz tiem ir nositušies gandrīz vai
visi mūsu labākie lidotāji — virsnieki, kādi _ 16
skaitā. Tāpēc ir ļoti lielas aizdomas, ka ar mušu
lidmašīnām nav tik labi, kā _ vajadzētu būt, ka tās
vai nu nav tik labas, vai mēs esam pirkuši sliktas

sistēmas lidmašīnas, jo es nedomāju, ka mūsu lidotāji būtu tādi nemākuļi, kas nemācētu pareizi lidot.
Es domāju, ka tur vainīga iepirkšana.
Kas attiecas uz tiem ārkārtīgiemnoslēpuimiem,
tad, kungi, kas daudz maz pazīst vispārējo pasaules
vēsturi, tas zin, ka ar kara noslēpumiem un spiegošanu notiek ārkārtīgas aplamības. Visspilgtākais
piemērs ir sekojošais. Kad Napoleons cīnījās 1815.
gadā, tad viņa ģenerālis,_ štāba priekšnieks Bārmenis kaujas priekšvakarā pārgāja ar visu plānu
pie ienaidnieka un ienaidnieks zināja, ka Napoleo-

nam ir 120.000 karavīru un 540 lielgabali. Bet tas
nekavēja Napoleonu otrā diena sakaut Blicheru, un
viņš būtu sakāvis ari Velilingtonu, ja tikaiviņa paša
apakškomandieri būtu izpildījuši viņa paveles.Tam,
kur mūsu karaspēka daļas atrodas miera laika, nav
nozīmes, jo cīņas laikā notiek pastāvīga pārgrupēšanās, ko zin tikai augstākā priekšniecība, un to neviens iepriekš nevar izspiegot. Kas attiecas uz dzīvo spēku — kam tad mūsu dzīvais spēks ir noslēpums? Tas, cik mums ir cilvēku kara vecuma.taču
stāv statistikā. Mēs zinām, ka mums apmēram
15.000 cilvēku ir bijis katru gadu ko iesaukt rekrūšos. Šis skaits samazināsies nākamos gados, kad
nāks rekrūšu vecumā tie, kas dzimuši_ kara laika.
Tā tad katram mūsu pretiniekam ir zināms tas, kas
viņam ir vērtīgs. Bet paši mēs nezinām, cik labi vai
slikti ir mūsu karaspēks apgādāts. Mes nezinām
ari to, vai var uz viņu paļauties, vai nē. Bet viena
ziņā man ir zināmi piedzīvojumi. Es esmu virsnieku
augstākos kursos 2 gadus lasījis lekcijas, 1925./26.
gadā un 1927./28. gada, un varu teikt, ka mušu akadēmiskie virsnieki ir loti labi sagatavoti. Es lasīju
par statistiku, finansēm un tautsaimniecību. _Es varu
sacīt ar prieku, ka viņi ļoti labi man atbildēja eksāmenos. Tā tad par mūsu virsnieku sastāvu es esmu
loti labās domās, un tāpēc ir jo bēdīgi, ja mušu armija nav techniski pietiekoši apgādāta.
Ir jautājums par to, vai mūsu gars vēj ir tāds,
kādam tam vajadzēja būt. Jāatzīmē, ka mūsu kara-
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spēka vadība, sakarā ar agrāko laiku notikumiem,
pēc Latvijas armijas organizēšanās izspieda no armijas daudzus kara virsniekus. Es domāju, ka nav
noslēpums, ka Ziemeļlatvijas armijas uzvaru organizētājs bija pulkvedis Ozols un par to viņam nesen bija dota maza vieta finansu ministrijā; bet pret
to ir bijis nekaunīgs uzbrukums, ka viņš tsot nododams tiesai.

Bez pulkveža Ozola neviens no
Grafs fon der Goics brīnās, ka
viena vācu nodaļa iekritusi slazdā, otra vācu nodala
iekritusi slazdā, un viņš saka, ka tas nav iespējams
citādi, kā Latvijas armiju būšot vadījis kāds angļu
virsnieks; bet tas nebija vis angļu virsnieks, tas
bija Ozols. Tāpēc tāda necienīga izturēšanās pret
pulkvedi Ozolu ir ļoti bēdīga lieta, kas būtu labomums te nesēdētu.

jama.
Vispār attiecībā pret šo budžetu man no vienas
puses gribētos nostāties uz tā viedokļa, ka mūsu
karaspēka budžets nav par augstu; no otras puses
es nezinu, par ko te tiek izdots. Tā tad man atliek
tikai atturēties, t. i. ne to slaveno atturēšanos lietot,
ko uzskata par pretbalsošanu, bet atturēties līdzi
nebalsojot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Kaļļistratovam.
M. Kallistratovs (vecticībnieks; runā krieviski.)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vai referents vēlas vārdu? Referents vārdu nevēlas. —
Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu XIV daļa— kara
ministrija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XIV
daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par XIV daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties

tos, kas atturas. Par XIV daļas pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret — 26 balsis, atturējušies 4. Kārtējo izdevumu XIV daļa pieņemta. — Atgriežamies
pie kārtējo izdevumu XII daļas — tautas labklājības
ministrija. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Pie tautas labklājības ministrijas budžeta iesniegti 3 priekšlikumi.
Vienu priekšilikumu iesniedzis deputāts Višņa —
tautas labklājības ministrijas budžetā tek. Nr. 356.,
vieta 34., §32., p. 1. pavairot par 5000 latiem, ņemot
šo sumu no tās pašas ministrijas budžeta tek. Nr. 352.,
v. 33., § 28., p. 4 — ceļa izdevumu segšanai trūcīgiem strādniekiem. Budžeta komisija šo priekšlikumu ar 6 balsim pret 4 balsim noraidīja.
Otru priekšlikumu ari iesniedzis deputāts Višņa:
tautas labklājības ministrijas budžetā tek. Nr. 345.,
v. 31., § 1. pavairot par Ls 14.000, ņemot šo sumu

no tek. Nr. 352., v. 33., § 28.,_ p. 4., laukstrādnieku

un darba jaunatnes (arodu mācekļu) darba inspektoru algošanai. Šo priekšlikumu budžeta komisija '
ari noraidīja.
Trešo priekšlikumu iesniedzis deputāts Nuroks: «Valsts budžeta kārtējo izdevumu XII daļā,
tek. Nr. 372., § 1., p. 1., sumu palielinātpar Ls 1800.—
viena ārsta algošanai Liepājā, ņemot šo sumu no
tek. Nr. 448., — -p. L, «noguldījumi valsts dzelzceļos. » Budžeta komisija ari šo priekšlikumu noraidīja.
Es izsakos pret visiem trim iesniegtiem priekšlikumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie kārtējo izdevumu XII daļas iesniegti trīs priekšlikumi. Deputāts
J. Višņa iesniedzis priekšlikumu:
«Tek. Nr. 345. v. 31, § 1. pavairot par Ls 14.000—, ņemot
šo sumu no tek. Nr. 352, v. 33. § 28. p. 4., laukstrādnieku un
darba jaunatnes (arodu mācekļu) darba inspektoru algošanai.»

Budžeta komisijā šis priekšlikums noraidīts.
Lidku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.
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par deputāta Višņas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas Ir pret deputāta Višņas priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Višņas priekšlikumu nodotas 29 balsis,
pret — 48 balsis. Šispriekšlivuims noraidīts. — Deputāts J. Višņa iesniedzis otru 'priekšlikumu,' kas

skan:

«Tek. Nr. 356, v. 34., § 32. p. 1. pavairot par Ls 5000.—,
ņemot šo sumu no tās pašas ministrijas budžeta tek. Nr_ . 352,
v. 33 ., § 28. p. 4. ceļa izdevumu segšanai trūcīgiem strādnie-

kiem.

»

Budžeta komisijā ari šis priekšlikums noraidīts. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Višņas otro priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Višņas otro priekšlikumu nodotas 30 balsis,
pret — 48 balsis. Ari tas noraidīts. — Trešo

priekšlikumu iesniedzis deputāts A. Nuroks:
1. p. 1. sumu palielināt par Ls 1800.—
viena ārsta algošanai Liepājā, ņemot šo sumu no tek. Nr. 448,
«Tek. Nr. 372, §

p. 1. — ieguldījumi valsts dzelzsceļos (ņieliKuma Nr. 24, ārk.

izd. § 16.,p. 1 (ritošā inventāra iegādāšana).»

Komisijā šis'., priekšlikumsnoraidīts. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Nuroka priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Nuroka priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Nuroka priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 46 balsis. Ari tas noraidīts. Nobalsošanā nāk kārtējo izdevumu XII daļa — komisijas
redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret XII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par XII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par XII daļas
pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret — 32 balsis.
Kārtējo izdevumu XII daļa komisijas redakcijā pie-

ņemta.
Deputāti V. Bastjānis, F. Cielens un K. Lorencs liek priekšā
Vēla laika dēl sēdi slēgt.

(Saucieni pa labi: «Negrib strādāt!») Lieku
šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Bastjāņa
u. c. iesniegto priekšlikumu nodota 31 balss, pret —
49 balsis . Priekšlikums noraidīts.
Pārejam uz ārkārtējiem izdevumiem. V daļa —

ārlietu ministrija.
(Tek. Ni

Ls

Ārkārtēji izdevumi.
V. Ārlietu ministrija.

B.

b. Pārstāvības ārzemēs.
420. V. 6.

§ 5>. Ēku pamatremonti.
'80. Legacija Varšavā

25.000.—)

Vārds deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Viens no ārlietu
ministrijas uzdevumiem ir — rūpēties par Latvijas
pilsoņu tiesību un interešu aizsargāšanu ārzemēs.
Bet kā mūsu ārlietu ministrija šo uzdevumu izpilda,
to raksturo sekojošais gadījums.
Pagājušā gadā kādā Beļģijas ostā tika arestēti
12 Latvijas jūrnieki uz tvaikoņa «Everita», saslēgti
dzelžos un kā lieli noziedznieki atsūtīti pa etapu tiesāšanai. Latvijas tiesa viņus tiesāja un visus 12
jūrniekus attaisnoja. Mums ir nācis zināms, ka šis
jūrnieku arests un saslēgšana dzelžos ir notikusi
uz Latvijas valdības pārstāvja pieprasījumu, kurš
ir ziņojis beļģu valdības iestādēm, ka Latvijas jūrnieki sadumpojušies. Lai noskaidrotu šo jautājumu
un lai ārlietu ministrija izmeklētu savu ierēdņu rīcību šinī lietā, Latvijas arodbiedrību centralbirojs
griezās pie ārlietu ministrijas ar pieprasījumu šo

sesijas
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lietu izmeklēt. Pēc kāda mēne_ša ārlietu ministrija
mums paziņoja, lai mēs samaksājot attiecīgo konsulāro nodokli, 4 vai 5 lati, tikai tad viņa šo lietu izmeklēšot. Protams, ka arodbiedrību centralbirojs
šo nodokli samaksāja. No šī laika ir pagājuši 7
mēneši, un Latvijas ārlietu ministrija nav turējusi
par vajadzīgu mums atbildēt. Bet arodbiedrībām
pa šo laiku ir izdevies jau noskaidrot šo lietu. Beļģijas jūrnieku savienības sekretārs Malmaņa kungs
mums ziņo, ka jūrnieku arests noticis uz Latvijasvaldības pārstāvja pieprasījumu. Viņš ziņojis Beļģijas iestādēm, ka jūrnieki sadumpojušies, apdraudot kapteini, un tāpēc Beļģijas policijas iestāde šos
12 jūrniekus arestējusi. Ja nu Beļģijas arodbiedrī-

bas

varēja 7 mēnešu

laikā to izmeklēt un

no-

skaidrot, tad patiešām brīnums, kāpēc līdz šim laikam ārlietu ministrija nevarēja neko izdarīt.
Ja
ārlietu ministrija negribēja to izmeklēt, tad neva-

jadzēja maldināt sabiedrisku Iestādi, prasot sa-

maksāt konsulāro nodokli un nekā nedarot.

Mēs

esam griezušies pie ārlietu komisijas Saeimā ar lūgumu, (lai pasteidzina šīs lietas noskaidrošanu. Es
esmu griezies pie ārlietu komisijas priekšsēdētāja
un lūdzis viņu vairākas reizes paziņot, vai nav ie-

nākusi no ārlietu ministrijas atbilde. Uz to viņš
man atbildēja, ka nekas tamlīdzīgs no ārlietu ministrijas neesot ienācis. Tā tad ārlietu 'ministrija netur par vajadzīgu pat ārlietu komisijai sniegt kādu
atbildi! Šinī lietā Saeimā es griezos pie ārlietu
ministra, demokrātiskā centra ministra Baloža kunga, ar lūgumu pasteidzināt atbildi, bet velti to gaidām. Acimredzot ārlietu ministrijai ir kas slēpjams,
un tamdēļ viņa grib izvairīties no atbildes. Pie ārlietu ministrijas budžeta mums ir tiesība prasīt, lai
mums atbild uz šo jautājumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevumu V dala. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret V daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par V daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par V daļas
pieņemšanu nodota 41 balss, pret — 20 balsis, atturējušies 3. Ārkārtējo izdevumu V daļa pieņemta.
— Ārkārtējo izdevumu VI daļa — tieslietu ministrija.
Tek. Ni

Ls

VI.

Tieslietu

ministrija.

421. V. 19.
§77. Eku jaunbūves.
1. Rīgas centrālcietums

2.500.—)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ārkārtējo izdevumu VI daļa. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret VI dalās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par VI daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par VI dalās pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 23 balsis . Ārkārtējo izdevumu VI daļa pieņemta. — VII
daļa — iekšlietu ministrija.
(Tek. Ni

Ls

VII.

422.

Iekšlietu ministrija.

a. Administratīvais departaments.
§77. Ēku jaunbūves.
V. 11. 2. Robežapsardzības
postei.ni
nometņu izbūve

V. 73. 3. Jelgavas pils atjaunošana

120.000.—
750.—

Kopā VII daļai 120.750.—)

Pie VII daļas vārdu neviens nevēlas?

Lieku

to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
VII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par VII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par VII daļas
pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 19 balsis. Ārkārtējo izdevumu VII daļa pieņemta. — VIII daļa —
izglītības ministrija.
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VIII. Izglītības ministrija.
c. Pamatskolas.

423. V. 25.

§77. Eku jaunbūves.

4. Valsts Valmieras kurlmēmo
skola.
5v Valsts Istras pamatskola
d. Vidusskolas.
424. V.28.
§77. Eku jaunbūves.
6. Valsts Valkas vidusskola

7. Valsts Rīgas II vidusskola
8. Valsts

Balvu

vidusskola

30.000.—
25.000.—

55.000.—

210.000.—

e. Arodskolas.
425. V.24.

§77._ E,ku jaunbūves.

9. Valsts Rēzeknes komercskola

g. Latvijas universitāte.
426. V. 22.
§77. Eku jaunbūves.
10. Botāniska
dārza siltumnīcas
un laboratorijas celšanai

Kopā VIII

100.000.—

70.000.—
43'5.000.—)

Vārds deputātam Dzenim.
(Latgales demokrātiskā zemnieku
apvienība): Augstais nams! Man ir divi pārlabojumi izglītības ministrijas ārkārtējā budžetā. Pirmais attiecas uz vidusskolu Jaunlatgales apriņķī.
Jaunlatgales apriņķī pēc tam, kad tika pārvesta uz
Rēzekni Jaunlatgales apriņķī vienīgā Balvu komercskola, nepalika neviena vidusskola. Jau vairākus
A. Dzenis

gadus pastāv izglītības ministrijas projekts, ka
Jaunlatgales apriņķī vistuvākā nākotnē jāatver

viena vidusskola. Pagājušā gadā bija pat paredzēti
vajadzīgie līdzekļi, bet sakarā ar plūdiem un neražu
šie līdzekļi netika izlietoti vidusskolas ēkas būvei.
Šogad mēs redzam atkal līdzekļus jaunas vidusskolas ēkas būvei, proti Balvos. Bet pastāv lielas
domu starpības, kur būvēt jauno vidusskolu, vai
Viļakā vai Balvos. Viena daļa iedzīvotāju aizstāv
Balvus, bet otra, lielākā daļa, Viļaku. Jāsaka, ka
Viļakos ir izdevīgāki, tāpēc ka no vienas puses VIļaki ir apriņķa ģeogrāfiskais centrs, no otras puses — Viļaku vidusskola apkalpotu daudz plašākas iedzīvotāju masas, ap 70.000 iedzīvotāju, bet

Balvu vidusskola — ap 30.000 cilvēku. Tāpēc esmu
pārliecināts, ka augstais nams necels iebildumus, ka
Jaunlatgales apriņķa valsts vidusskolu būvētu tādā
vietā, kur tā apkalpotu plašāku apkārtni. Bet budžeta komisijā šogad, uzņemot līdzekļus Jaunlatgales apriņķa jaunajai vidusskolai, pretēji visu latgaliešu kategoriskam protestam, tomēr nolemts šo vi-

dusskolu novietot Balvos.

25.

sēde

1929.

gada

15.

maijā

894

jumtam. Man liekas, ka mans priekšlikums atbilst
vietējo iedzīvotāju prasībām un ir lietderīgs. Sakarā ar to es iesniedzu šos ,2 pārlabojumus. Pirmais pārlabojums būtu vārda «Balvu» vietā likt «Viļakas» un otrs priekšlikums — radīt jaunu posteni
§ 77., šīs skolas būvei ņemt līdzekļus no satiksmes
ministrijas budžeta, ritošā 'materiāla jauniegādāšanas sumām.

110.000.—
60.000.—
40.000.—

sesijas

Budžeta komisija lē-

mumu par vidusskolas novietošanu Balvos tagad
varētu koriģēt un pārnest šo vidusskolu no Balviem uz Viļaku. § 77. izglītības ministrijas ārkārtējo izdevumu budžetā paredzēts attiecīgs postenis
— Balvu vidusskolas jaunbūvei 40.000 latu. Es lieku
priekšā vārdu «Balvu» strīpot un tā vietā likt «Viļakas». Bez tam lieku priekšā palielināt šo posteni
par 20.000 latiem. Man jāsaka, ka iesākt jaunbūvi
ar 40.000 latiem un nepabeigt līdz pusbūvei, būtu
nelietderīgi. Būtu pareizāki, ja budžetā atvēlētu tik
daudz, lai varētu šo jaunbūvi novest zem jumta; sakarā ar to es lieku priekšā šo posteni — 40.000 latus — palielināt par 20.000 latiem, ņemot šim postenim līdzekļus no satiksmes ministrijas ritošā inventāra jauniegādāšanasposteņa sumām.
Reizē ar to, lai nerastos pārpratumi, skaudība
starp Balviem un Viļaku, es lieku priekšu attiecībā
uz paredzētiem līdzekļiem, kas nav izlietoti pagājušā gadā vidusskolas dibināšanai Balvos, tā kā
tie pagājušā gadā ir atvēlēti, apstiprināt budžeta komisijas lēmumu par šīs sumas izlietošanu šogad
Ls 60.000 apmērā Balvu arodskolas, bet ne vidus_ skolas jaunbūvei. Tur darbi ir jau uzsākti, un lai
' šos darbus varētu turpināt un ēku nobeigt līdz pusbūvei, es lieku priekšā šo sumu pavairot par 20.000
latiem; tad es ceru, ka jaunbūve tiks pabeigta līdz

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pastoram.
A. Pastors (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija): Augstais nams! Te ir runa par Jaunlatgales
vidusskolu, vai to novietot Balvos, vai Viļakā; viena daļa Jaunlatgales 'apriņķa iedzīvotāju stāv par
to, lai šī skola būtu Viļakā. Otra daļa stāv par Bal-

viem. Lielākā daļa latgaliešu stāv par to, lai šī

skola būtu Viļakā un atbalsta šo prasību tāpēc, ka
Viļaka ir Jaunlatgales centrs; to pieprasa visa sabiedrība, pieprasa pašvaldība. Tāpēc ari tāda vienprātība Latgales deputātu starpā. Es savas frakcijas vārdā un visu latgaliešu vārdā uzturu prasību,
lai Jaunlatgales vidusskola tiktu nodibināta Viļakā.
Ja tas tā netiks pieņemts, es varu paziņot, ka mēs,
latgalieši, šo prasību tomēr uzturēsim. Ja augstais
nams šodien pieņems lēmumu, ka šī skola jānodibina
Balvos, mēs tomēr neklusēsim; mums tas būs casus
beilli, un mēs centīsimies panākt, lai šī vidusskola
būtu Viļakā. Dzeņa kungs te iesniedza divus priekšlikumus, pirmkārt — dibināt skolu ne Balvos, bet
Viļakā, un otrkārt — paredzēt tai vēl 20.000 latu.
Man būtu tikai viens priekšlikums — dibināt šo
skolu Viļakā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam. — Iesniegti vairāki priekšlikumi. Referents par tiem atsauksmi nevar dot, tāpēc ārkārtējo izdevumu VIII daļas nobalsošana jāatliek. —
IX daļa
'finansu ministrija.
(Tek. Ni

Ls

IX. Finansu

ministrija.

a. Valsts saimniecības departaments.

427.
V. 25.
V. 23.

§18. Pabalsti
7.
8.
9.
10.
11.

sabiedriskām

un privātām skolām.

Pamatskolām
5.500.—
Vidusskolām u. c.
118.000.—
Aglonas ģimnāzijai
25.000.—
Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijai 5.000.—
Lietuvju ģimnāzijai Rīgā
20.000.—

121 Pļaviņu pilsētas vidusskolai
13. Vācu vidusskolām
14. Vienreizējs
pabalsts

18.000.—
7.500.—

vācu

vidusskolām
V.24. 15. Olava fonda -komercskolai
16. II Rīgas arodu skolai _
17. Liepājas
pilsētas
mākslas
amatniecības skolai
18. Daugavpils latviešu biedrības

komercskolai

30.000.—
54.000.—
30.000.—
25.000.—
8.000.—

19. Vācu izglītības pārvaldei vācu paidagoģiskam institūtam

Rīgā

12.000.—

20-. Vācu
izglītības
pārvaldei
amatniecības skolai Rīgā

15.000.—

21. Liepājas amatnieku biedrības
vakara kursiem
22. Krievu paidagoģiskam

1.500.—
institū-

tam Latgalē

32.852 —

23. Krievu
izglītības
pārvaldei
amatniecības klasēm
65.000.—
izglītības
24. Polu
pārvaldei
amatniecības skolai Daugavpili 20.000.—
25. Poļu izglītības pārvaldei pai-

dagoģiskiem

kursiem

2.400.—

26. Židu
izglītības
pārvaldei
amatniecības skolām
27. Žīdu
izglītības
pārvaldei
2-gadīgiem
paidagoģiskiem
kursiem

28. Baltkrievu

izglītības

30.000 —

17.222.—

pār-

valdei 2-gadīgiem paidagoģiskiem kursiem

5.400.—

547.374,

—
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Tek. te

438. V. 28.
§19. Izglītības _ pabalsti pašvaldībām.
jaunbūvēm un
1. Skolu
ēku
300.O0O.—
kapitāliem remontiem
2. Rīgas pilsētas jaunatnes pētī39.000.— 339.000.šanas institūtam .
429. V. 25.
§20. Izglītības pabalsti organizācijām.
2. Vācu vecāku savienībai Zūru
10.000.—
pamatskolas remontam
3. Vācu vecāku savienībai Aizpu2.000.—
12.000.—
tes skolas ēkas pārbūvei
430. V.32.
431. V. 34.
3.
4.

5.
6.

1.000.000.—
§25. Sabiedriski darbi.
§35. Sociāli pabalsti pašvaldībām un organizācijām.
Dažādām organizācijām (uz
166.000.—
ministru kabineta lēmumu)
Pašvaldībām trūcīgo skolas
50.000.—
vecuma bērnu pabalstīšanai
Pašvaldībām deficīta segšanai 150.000.—
Lauku pašvaldībām ārstniecības ēku būvēm un kapitāliem remontiem (sakarā arjikumu par lauku iedzīvotāju
100.000.— 466.000.—
ārstēšanu)

§67. Aizdevumi pašvaldībām.
celšanai un kapitāliem
200.000.—
remontiem
2. Skolu eku celšanai un .kapi200.000.—
tāliem remontiem
433. V. 64.
§68. Pārējie aizdevumi.
(caur
būvniecībai
1. Lauku
7.000.000.—
zemes banku)
2. Lauku rūpniecībai (caur ze-

sesijas

un zvejniecības inventāra iegādāšanai (caur zemes ban1.200.000.—
ku)
5. Zemes bankai dažādiem aizdevumiem (mantojumu u. c.
500.000 —
lietu nokārtošanai)
un kal6. Labības, noliktavu
tētavu ierīkošanai (caur ze200.000.—
mes banku)
un
bezzem7. Sīkzemniekiem
niekiem zemju pirkšanai (caur
1.000.000.—
zemes banku)
8. Namniecībai, rūpniecībai un
(caur
hipotēku
kuģniecībai
2.300.000.—
banku)
(caur
9. Pilsētu
būvniecībai

1.000.000.— 14.650.000.—
uzņēmumiem.

32.100.—
Nr. 2).
2. Nacionālai operai, (piel. Nr. 4 ) 68.000.—
35.000.—
3. Nacionālam teātrim

4. Naukšēnu patversmei — pamatskolai
5. Spāres patversmei

matskolai

—

310.—

pa-

.
patversmei —
6. Adamovas
pamatskolai
nepilngadīgo
kolo7. Irlavas
nijai (piel. Nr. 6)
kolonijai
8. Ropažu
meiteņu

15.

§71. Rīcības kapitāli

valsts iestādēm.

3.500.—
3.0OO.—
2. Valsts arodskolām
3. Valsts saimniecības departaJelgavas
cukurfamentam
250.000.brikai (piel. Nr. 18) _
4. Juglas elektrības uzņēmumam 45.000.—
iegādāšanai
5. Drenu
cauruļu
150.000 —
kulturtechniskai daļai
6. Pasta-telegrafa
departamen200.000.—
tamentam
7. Šoseju un zemes ceļu departamentam
200.000.—

18.630.

8O0.—
(piel. Nr. 7).
9. Universitātes Vecauces fer16.300.—
mai (piel. Nr. 9 )
10. Universitātes Ramavas fer20.000.—
mai (piel. Nr. 10)
11. Universitātes Vecauces mež12.245.—
niecībai (piel. Nr. 11)
12. Universitātes serumu stacijai
(piel. Nr. 12)
13.300.—
botāniskam
13. Universitātes
2.500.—
dārzam (piel. Nr. 13)
450.000.—
14. Latvijas hipotēku bankai _
uzņēmuelektrības
15. Juglas
40.300.—
mam
16. Valsts muižām (piel. Nr. 19') 122.400.—
17. Vaiņodes sanatorijas zemes
2.800.—
saimniecībai _ (piel. Nr. 24)
(piel.
18. Kemeru
sēravotiem
500.000.—
Nr. 28)
19. Baldones sēravotiem (piel.
30.000.— 1.365.535.—
Nr. 29 )

851.500.—

§75. Ēkas
un _zemes
300.000.—
' valsts iestāžu vajadzībām
§92. Dažādi pabalsti.
437.
tuvināšanās
V. 23. 1. Latviešu-franču
biedrībai franču liceja nama100.000.—
celšanai
2. Aglonas ģimnāzijai eku cel120.000.šanai
V. 26. 3. Polu izglītības pārvaldei po15.000.—
lu teātrim
436. V. 68.

4. Vācu izglītības pārvaldei vācu teātrim
5. Žīdu izglītības pārvaldei žīdu
6. Krievu
izglītības
krievu teātriem

30.000.—

30.000.—

pārvaldei

provinV. 27. 7. Jelgavas Kurzemes
cialmuzejam
V. 28. 8. Latgales tautas universitātei
V. 72. 9. Ev. luteran. baznīcai
10. Katoļu baznīcai
11. Pareizticīgo baznīcai
12. Vecticībnieku draudzēm
13. Žīdu draudzēm
14. Baptistu draudžu savienībām

30.000.—
2.000.—
5.000 —

120.000—
50.000.—

22.500 —
10.000.—
10.000.—

6.000.—

V. 49. 15. Pabalsts pastāvīgas preču ļz6.000.—
stādes sarīkošanai Maskava
pastāvīgas
preču
16. Pabalsts
paraugu izstādes ierīkošanai
15.000.—
Rīgā
17. Latvijas ražojumu propagan20.000.—
das sekmēšanai
18. Pabalsts Latvijas lauksaimniecības centralbiedrībai lauksaimniecības ražojumu cenu
3.500.—
biļetena izdošanai
19. Lubanes patērētāju biedrībai
«Vienība» valsts aizdevuma
8.000.—
dzēšanai
un
viensēV. 48. 20. Jaunsaimniecībai^
tām uz nekultivētam zemēm
400.000 —
ēku celšanai
saimniecī21. Kara izpostītām
150.000.—
bām ēku celšanai .
22. No krusas cietušām Latga-

les lauiksaimniecībam
23. Izpostīto apgabalu kongresa
padomei
V. 83. 24. Brāļu kapu komitejai

Kopā valsts saimniecības

375.—

475.—

8-95

maijā

1. Valsts vidusskolām

4. Meliorācijai, lauksaimniecības

banku)

gada

Ls

435. V. 66.

400.000.—

3. Koppienotavām un piensaimniecībām (caur zemes banku) 1.000.000.—

hipotēku

1929.

teātrim

450.000.—

§69. Pamatkapitāli valsts
434. V. 65.
1. Cietumu uzņēmumiem (piel.

sēde

Tek. Ni

432. V. 64.
1. Eku

mes banku)

25.

departamentam

20.000.—
4.500.—
150.000.— 1.327.500.—
21.258.909.—

b. Nodokļu departaments.
§1. Atalgojumi.
2. Virsdarbi, brīva līguma pagaidu darbinieki
c. Muitas departaments.
§77. Ēku jaunbūves.
439. V. 59.
13.000.—
11. Meitenes muita
12.000—
12. Reņģes muita
3.000.—
13. Indras muita.
5.000.—
14. Eglaines muita
17.000.—
15. Rītupes muita
d. Jūrniecības depairtaments.

438. V. 57.

§78. Ostu izbūve.
163.000.—
1. Noliktavu būve
2. Vihjlaužu, dambju, molu un
582.000 —
krastmalu atjaunošana .
121.900.—
3. Ostu labierīcība
80.450 —
4. Zvejnieku ostu izbūve _
nodrošināšanas
5. Kuģniecības
15.500.—
ierīces
glābšanas laivu
6. Zvejnieku

15.000.—

50.000.—

440. V. 54.

iegāde
441.

15. JUN, 192»

§99. Dažādi izdevumi.

21.000.—

,
983.850.—

.
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u

3. Plūdu novēršana pavasarī
4. Atlīdzība par privātu īpašumu atsavināšanu
5. Vecu rēķinu nokārtošanai

20.000.—
4.600.—
4.714.—

29,314.—
Kopā jūrniecības departamentam
1.013.164.—
Kopa IX daļai
22.337.073.—
PIELIKUMS

Ni 18

(pie valsts ieņēmumu

budžeta tek.

Ni 435).

Jelgavas cukura fabrikas budžets.
A. Pelņa un zaudējumi.
I. Pelņa.

§1. Operatīvas dalās pelņa.

419.998.—

II. Zaudējumi.
§1. Administrācijas atalgojumi

101.680 —

§2. Administrācijas pārvaldes izdevumi
§3. Saimniecības izdevumi
§4. Fabrikas remonts

245.245.—
50.013.—
Kopā

B. Kapitāla apgrozījumi.
I. Ieņēmumi.
§1. Rīcības kapitāls

II.

Izdevumi.

§1. Inventāra jauniegādāšana
§2. Jaunbūves un fabrikas ierīces
§3. Apgrozības līdzekļi
Kopā
B.

Kapitāla
I.

§1. Apgrozības

§1. Inventāra

23.060.—
419.9-98.—

250.000.—
2.790.—
198.500.—
48.710.—
250.000-.—

apgrozījumi.

Ieņēmumi.

līdzekli
II. Izdevumi.
jauniegādāšana.

1.900.—

1.900.—)

Vārds deputātam Dubinam.
M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Man jāaizrāda, ka hipotēku banka piegriež loti mazu
vērību jaunbūvēm un kapiitaliem remontiem. Hipotēku bankai (katru gadu budžeta kārtībā tiek atvēlēti 3V2 miljoni latu. Man šķiet, katram no mums
ir skaidrs, ka šī niecīgā sumina ir absolūti nepietiekoša jaunbūvēm un kapitālu remontu apmierināša-

nai. Bet ko dara hipotēku banka? Viņa pie visas
šis nabadzības, pie visas šīs niecīgās suminās izsniedz aizdevumu Liepājas elektriskās stacijas pirkšanai un ari Rīgas tirgus, centrāltirgus būvei. Sakait, vai ar šādu rīcību var novērst dzīvokļu krīzi?
Es domāju gan, ka nē. Man šķiet, ka nebija nekāda
vajadzība dot pilsētas valdei aizdevumu Rīgas
centrāltirgus būvei. Tā lieta nav tik steidzīga. Ar
šo būvi varēja vēl nogaidīt kādus pāris gadus. (R
Bīlmaņa starpsauciens.) Atvainojiet, Bīlmaņa kungs,
ari jūsu nabagiem budžetā ir atvēlēti 2% miljoni
latu. Um es ceruL ka Bīlmaņa kungs parūpēsies par
to, lai Rīgas pilsētas valde izsniegtu šo sumu jūsu
njabagiem. Bet kas ir paredzēts jaunbūvēm? Absolūti nekas. Ja kāds grib būvēt māju un prasa
jaunbūvei kādus 3000 latus, tad viņš šo sumu var
dabūt ar lielām pūlēm, ar Iielām_ grūtībām, bet
400.000 latu Rīgas tirgus būvei pilsētas valde dabū
no hipotēku bankas ar vienu rāvienu. Tāpat Liepājas elektriskās stacijas pirkšanai ari dabūja aizdevumu no hipotēku bankas bez sevišķām grūtībām,
kaut gan patiesībā nemaz nebija vajadzība šādu
pirkšanu veicināt. Šādai hipotēku bankas politikai
nekādā ziņā nevar piekrist, un turpmāk būtu prasāms, lai šāda politika netiktu atbalstīta.
Ari namsaimniekiem pašreiz ir ļoti grūts stābija tāds stāvoklis, ka
voklis.
Pirms kara
ja kādam bija kāds īpašums, tad uz šo īpašumu viņš no hipotēku bankas varēja dabūt kreditu. Tagad tas ir absolūti neiespējams, jo hipotēku bankas līdzekļi paredzēti tikai jaunbūvēm un
kapitāliem remontiem. Namsaimnieki no hipotēku
dabūt. Šinī virzienā
bankas it neko nevar
hipotēku bankai vajaga rūpēties, lai atvieglotu
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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Es domāju, vispārīgi valdībai
ir jārūpējas, lai drusku mīkstinātu dzīvokļu krīzi.
Esmu aprēķinājis, ka mums ar valsts iestādēm ir
aizņemtas 1500 istabas. Ja tagad valdība būtu izbūvējusi — kā esmu licis priekšā — vienu centrālo
maiju visām valsts iestādēm, tad tūlīt atbrīvotos
1500 istabas. Man ir aprēķins, ka iekšlietu ministrijasmaju, tautas labklājības ministrijas māju Skolas
iela, tad — Baznīcas ielā 3, Valdemāra ielā 3, Valdemāra ielā 2,_ Noliktavas ielā 1, Valdemāra ielā 12,
Valdemāra ielā 13, 26, 34, Alberta ielā divus namus,
Dzirnavu ielā 31 un Pils ielā vienu—vārdu sakot, gankreditu dabūšanu.

drīz pusi Rīgas ieņem valsts iestādes un sadārdzina
dzīvokļu īri. Ja jau mēs pilsētas valdē tik daudz
tērējam visādu blokēku būvēm, kā ari ģimeņu mājiņām, kurām nebūs nekādas vērtības, tad daudz iz^ būtu būvēt šādu centrālo māju visām valsts
devīgāki
iestādēm.

Tālāk Bastjāņa kungs aizrādīja no šīs katedras,
ka ar nodokļiem aplikti tikai nabaga strādnieki un
citinē. Es varu aizrādīt, ka tik bēdīga tā lieta nav.

Strādnieki ar nodokļiem nav aplikti tik daudz kā
nabaga tirgotāji. (M. Rozentāla starpsauciens.) Atvainojiet, Rozentāla kungs, es Jums varu apgalvot,
ka mazie latgaliešu tirgotāji nav bagātāki par jūsu
strādniekiem un tomēr viņiem jāmaksā daudz no-

dokļu, tāpēc ka viņi neved grāmatas un nevar tās
uzrādīt, jo grāmatvešana izmaksā daudz dārgāk nekā viņi pelna. Kad atnāk nodokļu inspektors, tas
tikai pasaka: nu, tas žīds nav dumjš, viņam ir liels
apgrozījums, tā tad viņam jāmaksā tik un tik daudz
nodokļu. Dažreiz tirgotājam pat kaut kas jāpārdod, lai tikai varētu nodokli samaksāt. Vēl Bastjāņa kungs aizrādīja, ka viņa politika bijusi pareiza
un ka nodokļi jāņem tikai no bagātiem.

Ņemsim to gudro likumu, ko viņš izdeva, ka
vajadzīgs aplikt ar nodokļiem namsaimniekus. Viņš
sacīja: tas ir absolūti nevainīgs likums — tikai
namsaimnieki aplikti. Bet, Rozentāla kungs, faktiski šo nodokli samaksā tikai nabadzīgie īrnieki.
Pat ja mājai uzlikts 300.000 rubļu liels nodoklis, tad īrnieki samaksā 600.000 rubļu lielu nodokli. Tanī laikā, kad
likumu izdeva uz 3 gadiem, istaba maksāja 500
rubļu un tagad maksā 700, tā ka jūsu politika neiziet vis uz to, lai darītu ko bagātiem, bet gan nabagiem. Ja jūs tagad gribat ievest cukura monopolu, vai jūs domājat, ka strādnieki cukuru
dabūs lētāk? Nē, no ārzemēm jūs neļausat ievest,
un pašiem jums būs fabrika, kas nemācēs cukuru tik
labi ražot, tā ka strādnieks samaksās par mārciņu
nevis 13 rubļus, bet 15 rubļus. Tad strādnieks sa-

Namsaimnieki neko nemaksā.

maksās vairāk nekā līdz šim.
Tālāk es gribu aizrādīt, ka šeit tiek runāts par
to, ka vajaga vienkāršot mūsu nodokļu lietu. Daudz
jau par to ir runāts, bet tā lieta netiek kārtota. Es
domāju, ka nu reiz ir pienācis laiks un finansu ministrim vajadzētu nākt ar priekšlikumu nodokļu
sistēmu vienkāršot. Nevis tā, kā sociāldemokrāti
domā, ka tirgotāji maksā par maz; pēc manām domām, viņi maksā par daudz.
Vēl tālāk, kas attiecas uz Latvijas banku, es

gribu aizrādīt, ka līdz šim tur tā politika absolūti
nav mainījusies, lai gan viņas priekšgalā sēd sociāldemokrāts. Mēs varētu sagaidīt, ka viņš neaizmirsīs ari žīdus, kā to no labā spārna vienmēr uzsver, un ka žīdi dabūs vairāk kredita. Bet to es
nevaru apgalvot. Budžeta komisijas priekšsēdētājs

aizrādīja, ka žīdi dabū 9% kredita, kurpretim mūsu
tirgotāji un rūpnieki pārsniedz 40%, tā ka es domāju, procentuāli tas nesaskan. Es domāju, ja ne
29
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šodien, tad rītu, laikam, taču nāks pie slēdziena, ka
Latvijas bankā būs jāieved ari žīdu priekšstāvis.
Paies,vēl, varbūt, daži mēneši, vai jmsgads, bet, laikam, savu pārstāvi mēs tomēr dabūsim.
Tāpat es gribu aizrādīt, ka ir piemācis laiks finansu ministrim likvidēt cukura fabriku. Ta jānodod privātās rokās. Nav valstij jāpatur cukura
fabrika savās rokās, lai katru gadu piemaksātu klāt
lielas sumas par viņas uzturēšanu. Budžeta katru
gadu ir 500.000 vai 600.000 latu_ Kam tas vajadzīgs, ja mēs varam to nodot talak? Tāpat linu
fabrikas varam nodot privātās rokas. Es domāju,
ka valdībai jāievēro ari tas, ka drīzumā jālikvidē
linu motļopols. Tur ieguldīti ir 19 miljoni latu,
um ja budžetā paredzam tikai vienu miljonu peļņas,
tad katrs tirgotājs zin, ka ta nevar ,rīkoties._ Tapec
es domāju, ka finansu ministris to visu ievēros un,
cik man ir ziņots, šinīs dienās iesniegs pārlabojumus
par nodokļiem, lai atvieglotu nodokļu nastas ari
tirgotājiem. Tāpat finansu ministra kungs būtu jālūdz aizrādīt saviem inspektoriem, lai tirgotājus nespiestu tikdaudz kā līdz šim. Līdz šim mes visiem
esam devuši atvieglojumus. _ Tirgotāji ari sastāda
vienu daļu no Latvijas un tapec viņus nevar nobīdīt
pie malas tikai tāpēc, ka viņi ir ārzemnieki. Mes
šogad esam nākuši pretim lauksaimimekiem, pilsēt-

niekiem esam devuši darbu — kapec mes nenā-

kam pretim ari tirgotājiem, it sevišķi, ja viņi nekur
nevar dabūt kreditu, nekādu pabalstu. Viņiem tāpat jāizrādapretimnākšana. Es domāju, ka finansu
ministris to ievēros.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

(sociāldemokrāts):

sēde

1929.

gadā

15.

maijā
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šanas un meitenes uz šķūni stiept salmus. _ Tāda
parādība pastāvēja tanīs laikos, kad es vel gāju
iesvētāmo mācībā. Kad mes pretojamies baznīckungam, tas piedraudēja, ka viņš mus nemaz neiesvētīšot. Lai gan pagājuši veseH 30 gadi no ta
laika, izrādās, ka ari demokrātiska Latvija ļr_ mācītāji, kas paturējuši to pašu kartību un iesvētāmos
nekaunīgi izmanto. Tas liecina, kādi gudrinieki ir
starp mācītājiem, kas prot izmantot ne_ tikai pieaugušos draudzes locekļus, bet ari iesvētāmos. Tāpēc pabalsti baznīcām ir pilnīgi lieki.
Par katoļu baznīcu pievedīšu pāris faktu. No
Ilūkstes apriņķa raksta par turienes katoļu draudžu
stāvokli. Ziņotājs raksta, ka Dvietes baznīca stipri
izpostīta kara laikā un to gribot atjaunot. Turienes baznīckungs ierosinājis draudzes locekļus aplikt

sevi ar nodokli: divus latus no katras pūrvietas zemes. Uz saimniecību ar apmēram 30—50 pūrvietas
platību iznāktu 60—100 latu' un pat vel vairāk. Daži
draudzes locekļi bijuši pret šādu ārkārtīgu nodokli
un ierosinājuši griezties pie valsts, _ lai valsts dod
līdzekļus baznīcas atjaunošanai. Izradās, ka baznīckungs teicis, neesot vērts griezties pie valsts, jo
valsts nedošot. Tomēr šīs vēstules autors raksta,
ka ejot apkārt baumas, itin ka valsts, esot atvēlējusi 6000 latu baznīcas remontiem. Šo sumu esot
saņēmis arehibīskaps Springovičs, bet to izlietojis
savām vajadzībām, ne baznīcas remontam. So faktu
nebija iespējams noskaidrot, jo valsts kontrole netiek klāt tām sumām, kas tiek dotas baznīcas vajadzībām. Tāpēc ari es par šo lietu nevaru dot
atbildi šīs vēstules autoram. Te butu_ svarīgi, lai
baznīckungi nāktu un paskaidrotu: ja šāda nauda ir

atvēlēta, kur tā ir izlietota.

Rozentālam.
M. Rozentāls

25.

Finansu mi-

nistrijas ārkārtējo izdevumu budžeta 92. paragrāfa
starp dažādiem pabalstiem paredzēti pabalsti ari 6
baznīcām: luterāņu, katoļu, pareizticīgo baznīcām,
vecticībnieku, žīdu draudzēm un baptistu draudžu
savienībai. Iepriekšējos gados bija paredzēti pabalsti tikai piecām baznīcām. Tagad nākusi klāt
vēl sestā baznīca — baptistu draudžu savienība.
Mums ir pietiekoši skaidrs, kāpēc šis pabalsts piešķirts. Šos pabalstus piešķir kā politiskais pabalstus,
lai stiprinātu valdošās koalicijas atbalstītājus. Bet
ir cits jautājums, kā uz šo lietu skatasta nemantīgo
daļa, kam šie pabalsti nodokļu veidā jāsamaksā. Vai
tas ir lietderīgi, vai nē? Nu, par to esjus gribu iepazīstināt ar faktiem, kasgan ir vispār pazīstami,
bet ko nebūs lieki šeit atkārtot.
Vispirms ?— par luterāņu baznīcu. — Visiem ir
zināma lieta, ka luterāņu baznīcas locekļi aplikti
ar zināmu nodokli par labu baznīcai. Ir izlaists atklāts uzsaukums: kas nesamaksās šo nodokli, tam
nebūs tiesības aprakt savus mirušos piederīgos kapsētā, tam neizsniegs metriskās apliecības no baznīcas grāmatām. Mums taču pastāv likums par
dzimtssarakstu nodalām, kas uzliek mācītajiem pienākumu izsniegt metriskās apliecības no draudžu
grāmatām par to laiku, kad vēl nebija ievestas
dzimtssarakstu nodaļas.
Tā tad baznīcas valžu
piedraudējums ir nelikumīgs. Sevišķi liels sašutums radās pilsoņos tad, kad vajadzēja izņemt jaunās pases, t. i. 1927. gadā. Cikiem nebija jamero
tālais ceļš uz Rīgu, lai no baznīcas virsvaldes iegūtu attiecīgās metriskās ziņas!

Lr vēl viena savāda parādība, kas pastāvēja
gadus 30 atpakaļ, bet ari tagad zeļ un kuplo. Mums
ziņo no Piltenes, ka Piltenes mācītājs Iesvētāmos jaunekļus un jaunavas pēc iesvētāmās mācības oficiālās daļas dzenot darbā: puišus pie malkas skaldī-

Tālāk šogad Latgalē par kuru mums arvien
augstā namā, stāsta, ka tur ir liels trūkums un daudzas ģimenes nespēj savus bērnus apgādāt un audzēt, sabiedrisko organizāciju padome pie Sarkana
Krusta bija ierosinājusi, lai šos bērnus atļautu pārvest un nodot Vidzemē un Kurzeme_ tādiem cilvēkiem, kas viņus grib uzturēt. Te izradās, ka katoļu
baznīckungi ir šai lietai pretim. Daži katoļu garīdznieki aģitē, lai šādu darbu nedarot un lai nenododot bērnus baltiešu ģimenes. Ta, starp citu, ziņo
no Preiļiem, ka turienes baznīckungs noliedzis nodot bērnus baltiešu ģimenēs.Ludzā baznīckungs apkrāvis baznīcas lāstiem Sarkana Krusta žēlsirdīgo
māsu Veidemami par to, ka viņa bijusi palīdzīga novietot bērnus baltiešu ģimenes. Visa ta nelaime bijusi par to, ka kāda mātes meitiņa novietota Priekuilē kādā baptistu ģimenē. Tas nu ilr bijis tik nepatīkami, ka viņš nolādējis žēlsirdīgo masu un mātei, kura pie viņa ieradusies grēkus sudzet, nav grē-

kus piedevis.
Tā rīkojas tie svētie, kristīgie liekuļi ar pilsoņiem, kuri no viņiem šādā vai tāda veida ir atkarīgi.
Tāpēc man liekas, ka baznīcām nevajadzētu dot
nekādus pabalstus. Es lieku priekša visus tos pabalstus, Ls 218.500.— apmērā, pārne _st pabalstos
jaunsaimniekiem uz nekultivētam zemem_ eku celšanai. Visām jaunsaimniecībām tad iznāktu kopa
618.500 latu, un varētu apimierināt vairāk ka 2000
jaunsaimniecības uz nekultivētām zemēm, izsniedzot pabalstus ēku celšanai. iMaro šķiet, ka te ta
suma dos daudz vairāk svētības, neka izsniedzot to
baznīcām.
Priekšsēdētājs P.
J'Uikšinskim.

Kalniņš:

Vārds deputātam

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakAugstais nams! Iepriekšējo gadu budžetos

cija);
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bija paredzētas sumas karā izpostītiem apgabaliem
inventāra iegādāšanai, bet šogad tādas nav paredzētas. Pagājušā gadā bija paredzēti 16.000 latu.
Kreisas koalicijas laikā ari bija paredzēta zināma
suma. Tagad esmu pārliecināts, ka sociāldemokrāti
balsos pretim. Ja minēto sumu nepiešķirs, tad daudzi lauksaimnieki paliks neapmierināti.
Uz šo
dienu ir ienākuši 196 lūgumi, no kuriem mazākais
126 būtu jāapmierina; bez tam katru dienu ienāk
caurmēra 10 lūgumi. _ Jāievēro vēl pagājušā igada
neraža, lopbarības trūkums; lopi ir novārguši un
loti lielos apmēros nonīkst. Tā ka vēl palikuši 10
mēneši, tad budžeta' kārtībā būtu jāparedz šai vajadzībai 20.000 latu, un šo sumu es lieku priekšā ņemt
no finansu ministrijas kārtējo izdevumu budžeta
§ 72., panta 21., kur paredzēti līdzekļi karā izpostīto lauksaimnieku ēku atjaunošanai, 10.000 latu un
no satiksmes .ministrijas § 51., pielik. Nr. 21.* 16.
vieta, 1. pants, kur paredzēti līdzekļi ritošā materiāla iegādāšanai, ari 10.000 latu. Kopā tas iztaisa
20.000 latu. Es ceru, ka augstais nams šo manu
priekšlikumu pieņems.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Pie vārda vairāk

neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
referentam. — Iesniegti vairāki priekšlikumi, par

kuriem referents vēl nevar dot atsauksmi. Ārkārtējo izdevumu IX daļas nobalsošana jāatliek. —
X daļa — zemkopības ministrija.
Tek. te

Ls

X.
a.

Zemkopības ministrija.

Zemkopības

departaments.

442. V. 48.
§4. Inventāra jauniegādāšana.
1. Iestāžu iekārta un saimnie4.000.—
cības piederumi
5. Mašinas, ierīces un darba rīki 3.000.—
8. Dzīvais inventārs
[ 4fX).—
443. V. 24.
§18. Pabalsti sabiedriskām un pri-

vātām

7.400.-

skolām.

29. Priekuļu
lopkopības
skolai pirmiekārtai un mācības

3.500.—

līdzekļiem
30. Skrīveru 2-gadīgai lauksaimniecības skolai piirmiekartai un
mācības līdzekļiem
31. Priekuļu
lauksaimniecības
skolas inteimata ēkas būves
nobeigšanai
32. Rīgas lauksaimniecības
tautas augstskolai

2-gadīgās

33. Borkovas

4.000.—
30.000-.—
4.500.—

lauk-

valsts _ zemju
6. Atlīdzība bij.
par ekam un
nomniekiem
dārziem.
7. Atlīdzība par derīgam iebuvem
8. Laukstrādnieku dzīvokļu ie-

11.000.—
ll.O'OO.—

22.000.—

141.000.Kopā zemkopības departamentam 2.916.400.—
Mežu departaments.

§52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos.
3. Valsts meži (piel. Nr. 20)
Kopā X daļai

3.316.400—)

Pie vārda neviens nav pieteicies.

Tā kā ari

447.
V.-69.

1929.

gadā

15,

maijā
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par X daļu referents nevar dot atsauksmi, tas nobalsošana jāatliek. — XI daļa — satiksmes ministrija.
(Tek, Ni.

L»

XI. Satiksmes

ministrija.

§52. Ieguldījumi valsts uzņēmumos.
L Vailsts
dzelzceļi
(piel.
Nr. -21)
9.968.210.—
2. Pasts, telegirafs, telefons (piel.
2.981.000.— 12.949.210.—
Nr. 22 )

448. V.'69.

a. Šoseju un zemesceļu departaments.
449. V. 53.
§77. Ēku jaunbūves.

18. Dažādas ēkas

10.000.—

450.

§79. Jauni celi un kapitālas ceļu pārbūves.
1. Jaunbūves
2.000.000.—
70-2.500.—
2. Kapitālas ceļu pārbūves
3. Piemaksas ceļu fondā valsts
pārziņā esošo grantsceļu la1.000.0OO.—3.702.500.—
bošanai un uzturēšanai

451.

§80. Jauni tilti un kapitālās tiltu pārbūves.
1. Jaunbūves
_ 1.100.000.—
2. Kapitāli /remonti un pārbū-

168.000.— 1.268.0O0.—

ves
Kopā šoseju un zemesceļu
departamentam
Kopā XI daļai

4.'9'80.500.—

17.929.710.—)

Vārds deputātam Rubuilim.
V. Rubulis (Latgales demokrātiskā zemnieku
apvienība): Augstais nams! Starp Daugavpili un
Grīvu ir vajadzīgs tilts. Jau pagājušā rudenī pie
manis bija vesela delegācija no Ilūkstes apriņķa,
no Daugavpils pilsētas valdes, no Daugavpils apriņķa valdes un it sevišķi pastrīpoja šo vajadzību.
Man šķiet, ka būtu vajadzīgs vismaz iesākt darbus
un likt pamatu šī tilta būvei. Patiesi, zemnieki tur
cieš ārkārtīgi lielas grūtības. Viņi ir spiesti gaidīt
vairākas stundas, lai tiktu uz pārbrauktuvi. Tapec
es lieku priekšā satiksmes ministrijas ārkārtējo izdevumu budžetu papildināt ar jaunu 3. pantu — tilta
jaunbūvei pāri Daugavai starp Grīvu un Daugavpili
100.000 latu, ņemot šo sumu no tek. Nr. 448.. pielikums pie valsts budžeta Nr. 21 — ritoša inventāra
jauniegādāšanas posteņa sumas.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka
par priekšlikumu, kas iesniegts _pie_ XI daļas, viņš
nevarot dot atsauksmi. Ta tad ārkārtējo izdevumu
XI daļas nobalsošana jāatliek. — XII daļa — tautas
Jabklājības ministrija.
Ls

(Tek. Ni

XII.

Tautas labklājības

ministrija.

a. Sociālās apgādības un darba aizsardzības departamenti.
2,000.ņodē
7.500.—
20. Zīdaiņu patversme Rīga
11.843'.—
21.343.—
21. Kalkunu zīdaiņu patversme
b. Veselības departaments.
453. V. 43.
§77. Eku jaunbūves.
229.000'.—
22. Daugavpils slimnīca
2.000.—
28. Rīgas leprazorija
54.000.— 386.000.—
24. Gintermuižas slimnīca

10.000.—
10:000.—

9. Zaudējumu
segšanai sakara
ar valsts muižu piedalīšanos
1.000.—
piensaimniecības sabiedrībās
veicinā10. Ugunsdrošo būvju
100.000.šana Latgalē

c.

sēde

452. V. 37.
§77. Eku jaunbūves.
19 Valsts ierēdņu sanatorija Vai-

20.000.—

rīkošana

25.

.Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Budžeta komisijā priekšlikums nav apskatīts. Atsauksmi nevaru dot.

saimniecības skolas ēkas re4.000.—
46.000.—
montam
§47. Meliorācija.
444. V. 48.
900.000.—
1. Ūdensceļu regulēšana
2. Novadu sistēmas un nekulti1.800.000'.—2.700.0O0.—
vēto zemju kultivēšana
445.
§77. Elku jaunbūves.

V.24. 16. Smiltenes skola
V. 48. 17. Valsts zivju audzētava.
§99. Dažādi izdevumi.
446.

sesijas

400.000.—

Kopā XII

daļai

Vārdu neviens nevēlas?

306.343.—)

Vārds referentam.

Referents V. Gulbis: Ir iespējams, ka iesniegumi, kas jau nodoti prezidijam, aizķer ari tautas
.labklājības ministrijas ārkārtējo budžetu. (Saucieni ,no vietas: «Neaizķer!») Man tas nav zināms.
Tāpēc es atsauksmi nevaru dot,
29*
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.Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka
ari par šo daļu pagaidām viņš nevarot dot atsauksmi. Tā tad tās nobalsošana jāatliek. — XIV
daļa — kara ministrija.
Ls

(Tek. Ni

XIV.

454.-461. V.90.

Kara ministrija.
5.196.000.—

§§101.-114.
Valsts izdevumu kopsuma

164.955.851.—)

Vārdu pie XIV daļas neviens nevēlas?

referentam.
Referents V.

Gulbis:

Vārds

Iesniegtais priekšlikums

sesijas

26.

sēde

1929. gadā

17. maijā

budžeta komisijā nav apskatīts.

904

Atsauksmi nevaru

dot.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie XIV daļas iesniegts priekšlikums, par kuru referents atsauksmi
nevar dot. Tā tad ari pēdējās — XIV daļas nobalsošana jāatliek. Līdz ar to jāatliek uz nākošo sēdi ari
valsts budžeta kopsavilkuma nobalsošana.
Prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu
nav?
Pieņemts. — Nākošā sēde būs piektdien,
pīkst. 10 no rīta.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)

uzņēmumu darbiniekiem, kā ari uz tiem darbiniekiem, kuriem alga tiek izmaksāta atkarībā, no ierēdņu algas t. i. skolotājiem, dažādiem pašvaldības
darbiniekiem u. t. t. Tā kā Saeimas sesija iet uz
beigām, un šis likumprojekts ir ļoti plašs, kas prasītu ļoti daudz, laika apspriešanai un pieņemšanai
komisijā — šī likumprojekta pirmā daļā vien ir apmēram 67 panti, — tad nav izredzes, ka Saeima šinī
sesijā varētu pieņemt šo likumprojektu. Valdība,
apspriežot šo jautājumu, atzina, ka šo uzdevumu
varētu veikt ari starpsesiju laikā, bet tikai tanī gadījumā, ja Saeima atvēlētu vajadzīgos līdzekļus.

III sesijas 26. sēde 1929. gada 17. maija.
(Atklāta pīkst. 10.10 no rīta.)
S a t u r s.
1.

Likumprojekta

nodošana

komisijai:

V. Rubulis, tautas labklājības ministris
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
K- Kiršteins (demokrātiskais centrs)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

903
904
P06
906

2.

K. Balodis (darba savienība)
Ministru kabineta lūgums dot atļauju

3.

saukšanai pie tiesas atbildības (nodod komisijai)
Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam

4.

deputāta
. .

907

908
Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam:
V. Gulbis, referents .......908, 909, 911—914, 921
K. Dēķens, referents
..
. . 915
F. Cielens (sociāldemokrāts)
915
A. Veckalns (sociāldemokrāts! ?
919
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)

5.

907
Saeimas

Nākošā sēde

921
922

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam. — Iebildumu
pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.
1. dienas kārtības punkts — prezidija ziņojumi.
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
kredītiem valsts darbinieku atalgojuma noteikumu
izvešanai dzīvē. . Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu budžeta komisijai. Vārds pie šī likumprojekta tautas 'labklājības ministrim Rubuilim.
Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Augstais nams! Saeima bija uzdevusi valdībai līdz š. g.
15. maijam izstrādāt likumprojektu par valsts darbinieku atalgojuma uzlabošanu, ņemot par pamatu
noteikumu, ka zemākas kategorijas alga paredzama Ls 100.— mēnesī, attiecība starp augstāko un
zemāko kategoriju —1:6 un visiem vienādas ģimenes piemaksas Ls 25.—. Tautas labklājības mi'nistrija izstrādāja šo projektu un iesniedza ministru
kabinetam. Bet ir pieņemti ne visi principi, kas minēti iesniegta priekšlikumā. Ja pieņemtu visus tos
pamata principus, kas tur paredzēti, tad būtu vajadzīgas ļoti lielas naudas sumas, apmēram 27.000.000
latu. Priekšlikums attiecas ne tikai uz tiešiem
valsts darbiniekiem — ierēdņiem, bet ari uz valsts

Sakarā ar to ministru kabinets pieņēma likumprojektu par kredītiem valsts darbinieku atalgojuma noteikumu izvešanai dzīvē, paredzot 4miljoni latu. Šī suma tiktu izlietota tam uzdevumam, ko Saeima uzdevusi
valdībai ar savu lēmumu par likumprojekta iesniegšanu līdz 15. maijam. Valdības vārdā varu paziņot,
ka šī pārkārtošana varētu notikt līdz 15. jūnijam, ja
tikai tiktu atvēlēti 4 miljoni latu, kas paredzēti šinī
likumprojektā. Šos 4 miljonus latu likumprojektā
paredzēts ņemt no budžeta atalgojumu posteņiem,
un ja vēlāk būtu iztrūkums, tad to varētu segt pa-

pildu budžetā.

Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Valdība pašlaik ir iesniegusi likumprojektu, ar ko
izprasa augstam namam līdzekļus valsts darbinieku
algu likuma izstrādāšanai. Bet šis likums nāk daudz
par vēlu. Valdībai bija pietiekoši daudz laika, jo
augstais nams valdībai uzdeva to izstrādāt 15.
martā, un līdz 15. maijam valdības 'rīcībā bija veseli divi mēneši. Bet valdība šo divu mēnešu laikā
nav turējusi par vajadzīgu pie šī likumprojekta pakavēties, to izstrādāt. Tikai pašās pēdējās dienās,
kad valsts darbinieki pierādīja, ka vibu stāvoklis ir
galīgi neciešams, iesniegdami augstajam namam petīciju ar 16.180 parakstiem, un kad Rīgā, Liepājā,
Ventspilī un Jelgavā sanāca nepieredzēti plašas valsts
darbinieku sapulces, tikai tad valdība bija spiesta
ķerties pie valsts darbinieku algas jautājuma izlemšanas. Bet ari pēc visa tā valdība nav turējusi par
vajadzīgu izpildīt Saeimas lēmumu.
Valdībai ir -kļuvusi parasta lieta — nepildīt

Saeimas lēmumus. Spilgts piemērs ir 18. decembra
Saeimas lēmums. 18. decembrī Saeima pieņēma lēmumu uzdot valdībai dzēst visus valsts darbiniekiem līdz 1928. gada 18. novembrim uzliktos administratīvos sodus. Valsts darbinieku arodbiedrības
un Latvijas arodbiedrību centralbiroja valsts darbinieku sekcija ir pieprasījusi valdībai, lai tā izstrādātu attiecīgus noteikumus, ar ko Saeimas lēmums
tiktu pildīts; bet valdība nav atzinusi.pat vajadzību
līdz šai dienai atbildēt. Tā tad var redzēt, ka valdība ignorē mūsu satversmi un nekādos apstākļos
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negrib pildīt Saeimas lēmumus. Valdība šodien nāk
un paziņo, ka likums ir izstrādāts, bet kāds tas izstrādāts, to no augstā nama locekļiem neviens pats
nezin. Tikai ir dzirdēts no laikrakstu ziņām, ka algu likums esot domāts tāds, ka ieskaitīšot algās 13.
mēnesi, ieskaitīšot 60 latus un dzīvokļu piemaksas.
Ja šādu likumu tiešām ir domāts izdot, tad zemākiem un vidējiem valsts darbiniekiem nekā nedos,
sevišķi nekā nedos zemākiem valsts darbiniekie'Ti.
Ja likums tomēr kaut ko dos, tad atkal tikai augstākiem valsts darbiniekiem, augstākiem ierēdņiem.
Tā tad ar šo likumu valdība iet atkal pa to pašu ceļu, pa kuru Celmiņa kungs gāja 1925. gadā, kaut
gan Saeimas lēmums ir skaidrs un nepārprotams, ka
algas ir jāuzlabo zemākiem un vidējiem valsts darbiniekiem un jānosaka zemākām kategorijām 100
lati mēnesī un visiem darbiniekiem vienlīdzīgas ģimenes piemaksas. Bet ari par šīm ģimenes piemaksām nekas nav dzirdēts un cik zināms, tad ari
valdības projektā nekas nav teikts. Tā tad ari šinī gadījumā valdība, izstrādājot algu likumu, nav
ievērojusi Saeimas lēmumu un negrib to, ieverot.
Bez tam tautas labklājības ministris ir norādījis,
ka likums sastāv no 67 pantiem un šādu likumu Saeima nevar vairs izstrādāt un pieņemt. Protams,
ka Saeima nevar šo likumu pieņemt tad, ja Saeimas
vairākums — tagadējās koalicijas atbalstītāji — grib
izbeigt Saeimas darbu šodien. Saeimai ir iespējams
savu darbību turpināt un pieņemt šo likumu tādu,
par kādu ir izteicies augstais nams. Bet valdībai un
vairākumam vajaga Saeimas sesiju slēgt, lai Saeima
savu vārdu nevarētu teikt, bet lai valdība varētu
izdot likumu pēc savas patikas.
daži
tam, cik zināms, likumā esot
Bez
ka
vajagot
uzsverot,
galvenā
kārtā
panti, kas
sevišķi
skaitu,
darbinieku
samazināt
valsts
atsevišķos resoros, jo tad katram atsevišķam
iespējams
uzlabot
resoram
turpmāk
būšot
darbinieku stāvokli.
Šāds jautājums ir izpeldējis
jau sen; ari Celmiņa 1925. gada valdības laika tika
teikts, ka vajagot samazināt štatus un tadno ietaupījumiem valsts darbinieku stāvokli varēšot uzlabot. ' Mums ir zināms, ka vairākos resoros _ valsts
darbinieku štati ir samazināti ļoti stiprā mēra; man
pat jāsaka, ka vakar es nejauši dabūju zināt, ka pat
Rīgā, lielākā preču apgrozības stacija, kur ir bijuši
6—7 sargi, ir palicis tikai viens sargs, un ar katru
dienu šī štatu samazināšana iet uz priekšu". -Ta tad
ietaupījumi kā tādi atsevišķos resoros ir jau radušies un uz šo ietaupījumu pamata algas jau sen varēja paaugstināt, nevis nākt tagad ar likumprojektu,
kas paredz štatu samazināšanu un kas resoriem uz
štatu samazināšanas rēķina it kā dod iespēju uzlabot katra atsevišķa resora darbinieku algas. Kas no
šāda likumprojekta var iznākt? No šāda likumprojekta var iznākt, ka atsevišķu resoru vadītāji, samazinot savas kanclejas par 1 vai 2 ierēdņiem, tanī
pat laikā uzrādīs, ka viņieni ir radies ietaupījums:
lūk, mēs esam samazinājuši štatus, tapec ļudzu paaugstināt man kā nodaļas vai resora vadītajam .algu
par to, ka tāds ietaupījums radies. Ar tādu likumprojektu valsts darbinieku algujautajumu var novest chaotiskā stāvoklī, kas nekāda ziņa nav pielaižams. Nav iespējams talak runāt par šo valdības
'likumprojektu tāpēc, ka man un augstajam namam
šis likumprojekts nav zināms, augsta nama deputāti
ar šo likumu nav iepazinušies.
Vispārīgi jāsaka, ka šāda valdības vilcināšanas
nevar apmierināt mūsu frakciju un aiz šī iemesla
mēs nevaram uzticēt valdībai algu lietas nokārtošanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Kiršteinam.
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K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi!
Jautājums par valsts darbinieku
stāvokļa uzlabošanu tiešām ir ļoti ievilcies; šis stāvoklis ir smags, jo dzīves dārdzība ir stipri cēlusies, tā nebūt nav mazinājusies. Tagadējā valdība izstrādā attiecīgu projektu, un mums zināms, ko atzīst ari kreisais spārns, ka Saeima savu sesiju laikam visā drīzumā slēgs, — tādēļ mūsu viedoklis ir,
tāds, ka, lai valsts darbinieku stāvokli tiešām kaut
cik uzlabotu, šī jautājuma izšķiršana jāuztic valdībai. Bet tanī pat laikā mēs stingri pastāvam uz to,
lai šī likuma izstrādāšana notiktu noteiktā termiņā,
kam jābūt pēc iespējas īsam.
Otrkārt man jāaizrāda, ka izstrādātais projekts,
kurā visas pastāvošās piemaksas, izņemot ģimenes
piemaksas, ir ieskaitītas algā, mūsu darbiniekiem
dos maz. Tomēr ari paši darbinieki stāv par piemaksu likvidēšanu un ieskaitīšanu pamatalgā, jo
tas nostiprina viņiem šīs piemaksas. Suma, kas
pašreiz izprasīta šī likuma realizēšanai, ir pārāk niecīga, lai kaut cik jūtami uzlabotu darbinieku stāvokli, un tādēļ mēs budžeta komisijā un ari šeit prasīsim, lai šo sumu palielinātu tik augstu, ka viņa
dotu jūtamāku atbalstu valsts darbiniekiem viņu
grūtā stāvoklī.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Valdības izturēšanās ierēdņu jautājumā ir vairāk kā nesaprotama. Galvenā kārtā nesaprotams ir tas, ka valdība
nedod it nekādu atbildi uz mūsu frakcijas iesniegumu, tāpat ari uz to tūkstošiem ierēdņu parakstīto iesniegumu. Tanī likumprojektā, kas šodien tiek nodots
komisijai, it nekas .nav teikts, un ari neviens nezin,
ko valdība grib darīt, ko viņa darīs, un vai vispārīgi viņa kaut ko darīs. Viss likumprojekts ir 4 rindiņās, un tur teikts, ka valdība lūdz atvēlēt līdz
4.000.000 latu lielu sumu, kas ņemama no tekošā gada valsts budžeta algu kreditiem, bet iztrūkstošā
daļa uzņemama papildu budžetā. Vispirms man jāsaka, ka ņemt sumas no tekošā gada algu kreditiem
taču nozīmē ņemt to pašu algu, ko ierēdņi jau tagad
saņem. Te nav it nekādas pārgrozības, jo visi _ štati ir jau noskaņoti un tad vēl uz kopsumas rēķina
ņemtas. Jūs, Rubuļa kungs zināt ka paušajās su^
mas ir procentuāli samazinātas,
tāpēc ka rēķināja,
budžeta komisijā visiem resoriem dažas sumas atka uz slimojošo vietnieku rēķina var drusku_ ietaupīt un ka ne visas ierēdņu vietas vienmēr būs aizpildītas. Pret to resori cēla ļoti lielus iebildumus
un aizrādīja, ka par daudz atvilkšot nost un algām
pat nepietikšot. Ja jūs tagad liekat priekšāņemt
no tām pašām algām, ko tad tas nozīme, jajus likJa
sat šīs sumas klāt atkal tām pašām algām.
jūs runājat, ka iztrūkums sedzams papildu budžeta,
tad sakait, kas tas ir par iztrūkumu. Vai kāds to

zin?

Neviens to nezin!

Cik mēs esam informēti no preses, tad jūs gan
gatavojat pavisam
nepieņemamu likumprojektu.
Presē ir parādījušās ziņas, ka jūs projektējot sadalīt visus valsts darbiniekus divās kategorijas. _ Tas
vēl nav atsaukts, un ari šodien likump_rojekta _ tas
nav iekšā. Jūs gribot izslēgt visas zemāko ierēdņu
kategorijas no valsts darbiniekiem lauka, un cirkulē
pat baumas, ka šim zemāko ierēdņu kategoari pensijas. Protams,
rijām
tikšot atņemtas
rēķina
jus
ka
tad uz
šo zemāko ierēdņu
vidējo
kategoriju
pielikt
augstāko
un
varesat
ierēdņiem. Ja tiešām jūs gatavojat tādu likumprojektu, tad sakait,_ kas jums var_ dot piekrišanu! Tas
taču nozīmē-panākt gluži pretējo, neka mes gribam
panākt. Tas nozīmē, ka tiem, kas lūdz maizi, mai-
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zes vieta jus iedosit akmeni. Šī likumprojekta saturs mums nav pieņemams, un mēs nevaram jūs
pilnvarot šinī jautājumā rīkoties.
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Deputāts K. Balodis lūdz-atvaļinājumu no šī vakara pīkst. 11. līdz š. g. 30. jūnijam ceļojumam uz
ārzemēm. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav.
Atvaļinājums piešķirts. — Līdz ar to 1. dienas kārtības purikts izsmelts.

Es. aizrādīšu uz vēl bīstamāku lietu šinī jautājuma. Valdības priekšgalā taču stāv tas pats Celmiņa kungs, kas 1925. gadā izdeva likumu par iePārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
rēdņu atalgojumu. Kāds bija šis likums, mēs visi
labi zinām. Toreiz mazākie ierēdņi nedabūja neko, valsts budžets
1929./30. saimniecības
bet augs _tāko_ kategoriju ierēdņiem pielika līdz 10.000 .gadam. Referents V. Gulbis. Atgriežamies pie
rubļu mēnesī. Ja nu tagad grib rīkoties tās pašas ārkārtējo izdevumu VIII daļas, pie kuras iesniegti
vairāki priekšlikumi. Vārds referentam.
personas, sakait, kāda drošība var būt Saeimai balsot par līdzekļu atvēlēšanu! (K. Kiršteina starpsauReferents V. Gulbis: Godātie deputātu kungi!
ciens.) Tā ir demokrātiskā centra, es teikšu, koPie
VIII daļas — izglītības ministrijas ārkārtējiem
miska loma, Kiršteina kungs, kuru Jūs esat uzņēmu— ir iesniegti vispirms 2 priekšlikumi,
izdevumiem
šies. Šodien Jūs kāpjat šeit uz katedras un sakāt:
kas
attiecas
uz vidusskolas atvēršanu Viļakā. Pašja, ierēdņu stāvoklis ir jāuzlabo, bet tā kā šodien ir
laik budžetā ir uzņemta suma vidusskolas atvēršašis sesijas pēdējā diena, tad jautājuma nokārtošana
nai Balvos. Ir iesniegti 2 priekšllikuimi. Vienu ir
jāuztic valdībai. Valdībai jānosaka termiņš šī uziesniedzis Pastora kungs, kurš liek priekšā vārda
devuma veikšanai. — Bet, Kiršteina kungs, cik ter«Balvu» vietā likt, «Viļakas», t. i. pārnest vidusskomiņu valdībai nav jau dots? Jūs taču visi zināt, ka
las
termiņš
tika
pirmais
dots pēc mūsu priekšlikuma gu atvēršanu no Balviem uz Viļaku. Otru tamlīdzīpriekšlikumu ir iesnieguši Dzeņa un Trasuna
iesniegšanas. Tad jūs teicāt, ka 2 vai 3 nedēļu laikungi,
kuri tāpat liek priekšā vidusskolu atvērt ne
ka nebūs jespējams veikt šo uzdevumu, ka jādod
Balvos, bet Viļakā un šim nolūkam sumu pafliiellināt
drusku ilgāks laiks. Uz jūsu vēlēšanos noteica viepar 20.000 latiem, ņemot to no dzelzceļu izdevunu mēnesi ilgu termiņu. Bet kas šodien ir panākts?miem ritošā inventāra iegādāšanai. Budžeta komisiAbsolūti nekas! _ Mēnesis ir pagājis, bet likumprojektsnav Izstrādāts. (Sauciens centrā: «Vajadzīga ja tika pieņemts_ deputātu Dzeņa un Trasuna priekšlikums, t. i. atvērt Viļakā vidusskolu, palielinot šim
nauda!») Ko jūs prasāt naudu, ja nav vēl likumpronolūkam paredzēto sumu par 20.000 latiem. Līdz
jekta? (Sauciens centrā: «Rubuļa kungam ir liar to atkrīt Pastora kunga priekšlikums.
kumprojekts!») Kur tad ir likumprojekts? Ja Rubuļa kungam ir likumprojekts, kāpēc tad viņš neceļ
Tālāk ir iesnieguši priekšlikumu deputāti Dzeto Saeimai priekšā? Bet tas nozīmē, ka jūs ierēdņus nis un Trasuns, kas paredz Balvu arodskolas izbūtikai .maldināt. Ja jums, demokrātiskā centra kungi, vei 20.000 latu, ņemot šo sumu no satiksmes minibūtu jāizkaro kāda direktora vieta, tad jūs pieteiktu strijas dzelzceļu budžeta ritošā inventāra atjaunovaldībai krizi un to vietu dabūtu; bet tā kā runa ir šanai. Budžeta komisijā šis priekšlikums tika piepar ierēdņu algām, tad jūs viņus ar papīriem maldiņemts.
nāt. Tas ir jāsaka skaidri un gaiši. Ja to sumu
Beidzamais priekšlikums ir — atvērt Viļakā
dos bez kādiem norādījumiem, tad ir skaidrs, ka
arodu skolu, paredzot šim nolūkam 40.000 latu;.to
mazie ierēdņi uzlabojuma nedabūs, bet augstākie
iesniedzis deputāta Rubuļa kungs. Ievērojot to, ka
gan dabūs.
bud _žeta komisija' piekrita vidusskolas atvēršanai ViPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam ļaka, budžeta komisija par šo priekšlikumu nebalsoja.
Kārlim Balodim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie ārkārtējo izdeK. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
vumu VIII daļas — izglītības ministrija — iesniegti
Es no savas puses ari nevaru piekrist tādam valdības projektam, kas taču faktiski iziet uz to, ka tas, četri priekšlikumi. Vispirms deputāts A. Dzenis un
J. Trasuns iesnieguši šādu priekšlikumu:
ko grib dot, ierēdņiem faktiski jau ir. Tur ir tikai
apvienošana,
ta
kas no grāmatvedības principa ir
«Liekam priekšā izglītības, ministrijas ārkārtējo izdevumu
ļoti veļama, jo dod skaidrāku pārskatu, bet faktiski budžeta tek. Nr. 424 v. 23., § 77. p. 8. strīpot vārdu «Balvu» un
nekāda pielikuma nav. Es saprastu, jabez tiem 4 milta vieta likt vardu «Viļakas», bez tam papildināt šo posteni par
joniem vel ko dotu. 2,9 miljoni jau ir ziemassvētku Ls 20.000.—, ņemot šo sumu no ār.kārtējo izdevumu budžeta
tek. Nr. 448, v. 69., § 52.,_p. 1. (pielikuma pie valsts budžeta Nr.
gratifikācijas, kas nav_ nekāds pielikums. Noapaļo21, § 1-6.) posteņa sumam.»
šanai iri miljons — tā iznāks 1 lats uz zemāko ieOtru priekšlikumu iesniedzis deputāts A. Parēdni mēnesī, ko nevar nosaukt par pielikumu. Varētu saprast,_ ja, ievērojot_ tagadējo grūto gadu, 100 stars:
latu minimālas algas vietā proponētu 90 latus, kas
«Ārkārtējo izdevumu VIII daļā tek. Nr. 424, v. 23., § 77.
prasītu kādus 6 miljonus, bet tā kā tā nav, tad es p. 8. strīpot vardu «Balvu» un tā vietā likt «Viļakas.»
no savas puses ari nevaru par to balsot.
Nākošo priekšlikumu iesnieguši deputāti A.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Nobalsošana nāk prezidija priekšlikums — nodot
šo likumprojektu budžeta komisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav.
Šis priekšilikuims vienbalsīgi pieņemts.

Dzenis un J. Trasuns:

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputāta E. Dzelzīša saukšanai pie tiesas atbildības,
apvainota uz sodu likumu 476. panta pirmās daļas
un 145. panta pirmās daļas pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas komisijai. Iebildumu nav?. Tā nodota
minētai komisijai.

Pēdējo priekšlikumu iesniedzis deputāts V. Rubulis. Deputāts Rubulis paziņo, ka viņš savu priekšlikumu noņem; ta tad paliek trīs priekšlikumi. —
Balsošanas kartība: vispirms nāks nobalsošanā deputātu Dzeņa un Trasuna pirmais priekšlikums. Ja
to pieņems, atkritīs deputāta Pastora priekšlikums;
ja deputāta Dzeņa un Trasuna pirmo priekšlikumu

«Liekam priekšā ārkārtējo izdevumu budžetā tek. Nr. 425,
v. 24., § 77._ papildinat ar, jaunu posteni: «Valsts Balvu arodskolas jaunbūvei Ls 20.000.—», ņemot šim postenim līdzekļus no
ārkārtējo izdevumu budžeta tek. Nr. 448, v. 69., § 52., p. 1. (pielikuma pie valsts budžeta Nr. 21, § 16.) posteņa sumām.».
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noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta Pastora priekšlikums. Pēc tam nāks nobalsošanā deputātu Dzeņa
un Trasuna otrais priekšlikums. Komisija pieņemti
abi deputātu Dzeņa un Trasuna priekšlikumi. Lieku

uz balsošanu deputātu Dzeņa un Trasuna pirmo

priekšlikumu —
izglītības ministrijas ārkārtējo izdevumu budžetā tek. Nr.
424, v. ,23., § 77., p. 8. strīpot vārdu «Balvu» un ta vieta likt
vārdu «Viļakas»; bez tam palielināt šo posteni par Ls ,20.000.—,
ņemot šo sumu no ārkārtējiem izdevumiem tek. Nr. 448., v. 69.,
§ 52., p. 1. (pielikuma pie valsts budžeta Nr. 21, § 16.) posteņa
sumām.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas. — Baisu
skaitītāji ziņo, ka viņi neesot varējuši izšķirt, kas
atturas un kas balso pret. — Lieku vēlreiz uz balsošanu deputātu Dzeņa un Trasuna pirmo priekšlikumu; Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšllikiumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums pieņemts. Līdz
ar to atkrīt deputāta Pastora priekšlikums. — Tagad nāk nobalsošanā deputātu Dzeņa un Trasuna

otrais priekšlikums:
«Ārkārtējos izdevumus tek. Nr. 425, v. 24., § 77. papildi«Valsts B'ailvu arodskolas ja unbuvei
ar jaunu posteni:
^ _
Ls 20.000.—», ņemot šim postenim līdzekļus no ārkārtējiem iz(pielikuma
pie valsts
5'2.,
,p.
1.
v.
69.,
§
devumiem tek. Nr. 44»,
budžeta N.r. 211, § 16.) posteņa sumām.»
nāt

Komisijā šis priekšlikums pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu .nav.
Kas atturas? Nav. P.riekšjikums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nak ārkārtējo izdevumu VIII
daļa pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret VIII daļas pieņemšanu pārlabota veida. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par VIII daļas pieņemšanu pārlabotā veida. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par VIII daļas pieņemšanu pārlabotā veida nodotas 58 balsis, pret — 32
balsis. Ārkārtējo izdevumu Vllll daļa pārlabota veidā pieņemta. — Ārkārtējo izdevumu IX daiļa—
finansu ministrija. Pie šīs daļas iesniegti vairāki
priekšlikumi. Vārds referentam.
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niecībām uz nekultivētām zemēm eku celšanai, izlietojot priekš tam visus budžeta paredzētos pabal:
stus baznīcām. Budžeta komisija šo :vriekš ( '<iir,iu
noraidīja.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie ārkārtējo izdevumu IX daļas iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmo
priekšlikumu iesnieguši deputāti A. Jukšinskis, A,
Bļodnieks u. c:
«Ārkārtējos izdevumos tek. Nr. 437, § 92. papildināt ar
jaunu posteni: «Karā i zpostītām saimniecībām inventāra iegādāšanai Ls 20.000.», ņemot šo sumu no ārkārtējo izdevumu budžeta tek. Nr. 437, v. 4»., § 92. p. 21. un tek. Nr. 448, v. 69,,
§ 82. p. 1. (pielikuma pie valsts budžeta Nr. ,21, § 16., p. 1.)
posteņu sumām līdzīgās daļas.»

Otro priekšlikumu iesniedzis deputāts M. Ro-

zentāls:
«Tek. Nr. 437, § 92., v. 72., punktus 9 —14. strīpot un kreditu kopsumu Ls 218.500.— pārnest uz _ tā paša tek. Nr. v. 48.,
p. 20'.—«jaunsaimniecībām un viensētām uz nekultivētam zemēm ēku celšanai», palielinot paredzēto kreditu Ls 400.000.—

par Ls 218.500.—»

Beidzot deputāts R. Dukurs iesniedzis priekšlikumu:
«IX daļā § 92.:

jaunus p. 26. Latvijas tautas namu biedrībai Ls 50.000.—
„ 50.000.—
p. 26. Tautas namiem
Kopā Ls 100.000—,
ņemot šos līdzekļus no valsts budžeta ārkārtējo izdevumu XIV
daļas tek. Nr. 454—461, v. 90., §§ 101.—114.»

Referents liek priekšā pirmo — deputātu Jukšinska, Bļodnieka u. c. iesniegto priekšlikumu nobalsot dalīti. Vai augstajam namam būtu kādi iebildumi?

Iebildumu nav. Pirmo priekšlikumu nobalsosimdalīti:
Šī priekšlikuma pirmā daļa budžeta komisija pieņemta, otrā — noraidīta'. Priekšlikuma pirmā daļa
formulējama šādā veidā:
«Liekam priekšā finansu ministrijas ārkārtējo izdevumu
budžeta tek. Nr. 437, § 92. papildināt ar jaunu posteni —
iegādāšanai
karā
izpostītām
saimniecībām
inventāra
Ls 10.000.—, ņemot šo sumu no ārkārtējo izdevumu budžeta
tek. Nr. 437, v. 4»., § 92., p. 21.»

Pēc šīs daļas nobalsošanas, nāks nobalsošanā
V. Gulbis: Finansu_ ministrijas ārpriekšlikuma otrā daļa — ari par 10.000 latiem, kur
kārtējos izdevumos ir iesnieguši pārlabojumu visatkal norādīts uz avotu, no kurienes ņemt līdzekļus.
pirms deputāti Bļodnieks, Jukšinskis u. c. atvēlēt Lieku uz balsošanu deputāta Jukšinska a. c. iesniegkarā izpostītām saimniecībām inventāra iegādāšatā priekšlikumapirmo daļu, kas budžeta komisija
nai 20.000 latu. Pēdējos gados katru gadu bija papieņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas pieredzētas zināmas sumaspabalstu veida tam izpostīņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šī priekštām saimniecībām, kuram ir kritis vainu pēdējais likuma pirmā daļa vienbalsīgi pieņemta. — Nabalzirgs, vai pēdējā govs. Šī gada budžeta tāda suma sošanā nāk priekšlikuma otrā daļa —
nav uzņemta. Budžeta komisija principa piekrita
tiem pašiem mērķiem atvēlēt Ls 10.000.—, ņemot tos
tam, ka šāda suma būtu atvēlama. Talak priekšlino tek. Nr. 448, v. 69., § 52., p. 1. (pielikuma Nr. 21, § 16.,
kumā uzrādīti divi avoti, no kuriem ņemt vajadzīp. i.) sumām.
gās sumas. Vispirms 10.000 latu ir likts priekša
saimniecību
paredzēta
izpostīto
Šī daļa komisijā noraidīta. Ludzu pacelties tos,
ņemt no sumas, kas
ne
ka
piekrita,
komisija
atjaunošanai.
Budžeta
1
kas
ir par šīs daļas pieņemšanu. Acimredzot vaiēku
šīs sumas ņem 10.000 latu. Ka otrs avots uzradīts; rakums. Ari tā pieņemta. Līdz ar to pieņemts
viss deputāta Jukšinska u. c._ iesniegtais priekSli— ņemt 10.000 latu no satiksmes ministrijas dzelzbudžeta.
Še
atjaunošanas
Tagad nāk nobalsošana -iepūtata Rozentāla
inventāra
1
kūms.
ceļu ritošā
priekšlikums —
priekšlikuma daļu budžeta komisija noraidīja. Tādēļ budžeta komisijas uzdevuma es lūdzu šo priekš- ,
valsts budžetā ārkārtējos izdevumos tek. Nr. 437, § 92.,
likumu balsot dalīti, vispirms parjsuirniu, kas buti
v. 72., p. p. 9.—14. strīpot un kreditu kopsumu Ls 218.500
^
ņemama no izpostīto saimniecību ēku atjaunošanas ' pārnest uz tā paša tek. Nr. v. 48'., p. 20. — .jaunsaimniecībām
palie—,
zemēm
eku
celšanai
>
ņemama
nr
un
viensētām
uz
nekultivētām
par
kas
sumu,
līdzekļiem, un otrkārt
linot paredzēto kreditu Ls 400.000.— par Ls 218.500.—
dzelzceļu ritošā inventāra atjaunošanas līdzekļiem
Komisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
Tālāk ir iesniedzis priekšlikumu Dukura kung: ! kas ir par deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad
paredzēt tautas namu būvei 100.000 latus, ņemot še
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
sumu no kara 'ministrijas līdzekļiem. Budžeta kopacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
misija šo priekšlikumu noraidīja.
Rozentāla priekšlikumu nodotas 33, pret — 52_ balsis. Tas noraidīts. — Beidzot nak nobalsošana deTrešo priekšlikumuir iesniedzis deputāts Rozen__ ,
putāta
Dukura priekšlikums —
tāls, kurš liek priekšā pavairot līdzekļus jaunsaimReferents

911

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

ārkārtējo izdevumu IX daļā § 92. ievietot jaunus punktus:
P.'26. Latvijas tautas namu biedrībai . . . Ls 50.000 —
p. 26. Tautas namiem
„ 50.000.—
Kopā Ls 100.000—

ņemot šos līdzekļus no valsts budžeta ārkārtējo izdevumu XIV
daļas tek. Nr. Nr. 454—461 v. 90., §§ 101.—114.

Budžeta komisijā šis priekšlikums noraidīts. —
Deputāti R. Dukurs, K. Dēķens, N. Kalniņš u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā deputāta Dukura

aizklāti.»

priekšlikumu

nobalsot

?Šo priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta Dukura
priekšlikumu, raksta uz zīmītēm «par»; kas balso
pret, raksta «pret», kas atturas, raksta «atturas».
Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi
depuitati_ saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes ir izpildītas? Ludzu salasīt zīmītes. — Vai visi deputāti nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. —
Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 96 zīmītes,
tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputāta Dukura
priekšlikumu nodotas 49 balsis, pret — 46 balsis,
atturējies 1. Deputāta Dukura priekšlikums pieņemts. (Starpsaucieni.) — Nobalsošanā nāk ārkārtēju izdevumu IX daļa pārlabotā veidā. Lūdzu
paceilties tos, kas ir pret IX daļas pieņemšanu pārlabota veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
IX daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par IX
daļas pieņemšanu pārlabota veidā nodotas 48 balsis,
pret — 25 balsis. Ārkārtējo ļzdevumu IX daļa
pārlabota veida pieņemta. — Ārkārtējo izdevumu
X daļa — zemkopības ministrija. Pie šīs daļas deputāts M. Rozentāls iesniedzis trīs priekšlikumus.

Vārds referentam.

Referents_ V. Gulbis:
Pie zemkopības ministrijas ārkārtējo izdevumu budžeta deputāts Rozentāls iesniedzis trīs priekšlikumus. Pirmais
priekšlikums paredz palielināt kredītu laukstrādnieku dzīvokļu ierīkošanai par Ls 30.000.—, ņemot šo
sumu no kara ministrijas budžeta. Budžeta komisija

šo priekšlikumu noraidīja.

Otrs deputāta
Ls Rozentāla priekšlikums paredz
^vietot budžeta
1.000.000.— atlīdzības izsnieg-

šanai lauku īrniekiem un «diputata» strādniekiem
par 1928. gada pludos, no krusas un neražas zaudētiem sējumiem un stādījumiem, ņemot šo 1.000.000
latu no kara ministrijas budžeta. Ievērojot to, ka
par pagājuša gada pludos, no krusas un neražas nodarītiem zaudējumiem nemaksa atlīdzību nevienam
lauksaimniekam, budžeta komisija ari šo priekšlikumu noraidīja.

sesijas

26.

sēde

1929. gadā

17. maiļjā
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turas. Par deputāta Rozentāla pirmo priekšlikumu
nodotas 33 balsis, pret — 54 balsis, atturējušies 2.
Tas noraidīts. — Otrais deputāta Rozentāla priekšlikums :

«Ārkārtējo izdevumu X daļā, tek. Nr. 446, § 99. ievest
jaunu 12. punktu: «Valsts apsaimniekoto muižu strādnieku algu
paaugstināšanai Ls 100.000.—», ņemot šo sumu no ārkārtējo
izdevumu XIV daļas, tek. Nr. Nr. 454—461, v. 90., p. 108.»

Komisijā ari šis priekšlikums -noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla otro priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Rozentāla otro priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 58 balsis, atturējies
1. Ari tas noraidīts. — Tālāk deputāta Rozentāla

trešais priekšlikums:

«Ārkārtējo izdevumu X daļā, tek. Nr. 446, § 99. ievest
jaunu 11. punktu: «Atlīdzība lauku īrniekiem un «diputata»
strādniekiem par 1928._gada plūdos, no krusas vai neražas zaudētiem sējumiem un stādījumiem Ls 1.000.000.—», ņemot šo su-

mu no ārkārtējo izdevumu
v. 90., p. 108.»

XIV daļas, tek. Nr. Nr. 454—461,

Ari šis priekšlikums komisijā noraidīts. Lieku
to uz balsošanu. _ Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Rozentāla trešo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Rozentāla pēdējo priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 56 balsis, atturējies 1. Ari tas noraidīts. — Nobalsošanā
nak ārkārtējo izdevumu X daļa komisijas redakcijā.
Ludzu paceilties tos, kas ir pret X daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par X daļas pieBeidzot lūdzu
ņemšanu.
pacelties tos/, ikas
atturas. Par X daļas pieņemšanu inodotas 54 balsis,
pret 35, atturējušies 3. Ārkārtējo izdevumu X daļa
komisijas redākcijāpieņemta. — XI daļa — satiksmes ministrija. Vārds referentam.
Referents V. Guibis: Pie satiksmes ministrijas
ārkārtējo izdevumu budžeta ir iesnieguši priekšlikumu deputāti Rubuļa un Pabērza kungi, paredzot
tilta jaunbūvei'par Daugavu starp Grīvu un Daugavpili 100.000 latu, ņemot šo sumu no dzelzceļu izdevumiem ritošā inventāra jauniegādāšanai. Budžeta
komisija šis priekšlikums ar 8 balsīm, 3 atturoties,
pieņemts.
Priekšsēdētjš P. Kalniņš:
Pie ārkārtējo izdevumu XI daļas deputāti V. Rubulis un J. Pabērzs
iesnieguši priekšlikumu:
«Ārkārtējos izdevumos tek. Nr. 451, § 80. papildināt ar
jaunu 3. punktu: «Tilta jaunbūvei pār Daugavu starp Grīvu un
Daugavpili — Ls 100.000.—», ņemot šo sumu no tek. Nr. 448,
v. 69.j § 52. p. 1. (pielikums pie valsts budžeta Nr. 21 , § 16—
ritoša inventāra jauniegādāšana) posteņa sumām.»

Trešais priekšlikums paredz 100.000 latu valsts
apsaimniekojamo muižu strādnieku algu paaugstināKomisijā šis _priekšlikums pieņemts. Lieku to
šanai, ņemot šo sumu no kara ministrijas līdzekļiem.
uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret deBudžeta komisija noraidīja šo priekšlikumu.
putātu Rubuļa un Pabērza priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie ārkārtējo izdepacelties
tos, kas atturas. Par deputātu Rubuļa un
vumu X daļas deputāts M. Rozentāls iesniedzis trīs
Paberza
iesniegto priekšlikumu nodotas 53 balsis,
priekšlikumus. Pirmais priekšlikums skan:
pret — 32 balsis, atturējušies 4._ Priekšlikums pie«Ārkārtējos izdevumos tek. Nr. 446, § 99., p. 8.
ņemts. — Nobalsošanā nāk, ārkārtējo izdevumu XI
— laukstrādnieku dzīvokļu ierīkošanai — Ls 20.000.— palielināt uz
_
daļa pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
Ls 30.000.—, ņemot šo sumu no ārkārtējo izdevumu XIV daļas
pret
XI daļas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad
tek. Nr. Nr. 454—461 v. 90., p..
108.»
lūdzu paceltiestos, kas ir par XI daļas pieņemšanu
Šis

priekšlikums komisijā noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. _ Ludzu pacelties tos, kas ir pair deputāta Rozentāla pirmo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Rozentāla pirmo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-

pārlabotā veida. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par XI daļas pieņemšanu pārlabotā veidā
nodotas 54 balsis, pret — 35 balsis, atturējies 1. Ārkārtējo izdevumu XI daļa pārlabotā veidā pieņemta.
— XII daļa — tautas labklājības ministrija. Refe-
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rents vardu neveļas. — Nobalsošanā nāk ārkārtējo
izdevumu XII daļa. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
XII daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par XII daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par XII daļas
pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret — 30 balsis.
Ārkārtējo izdevumu XII daļa pieņemta. — XIV daļa
— kara ministrija. — Vārds referentam.
Referents V. Gulbis: Pie šīs daļas ir iesniedzis

priekšlikumu deputāts Višņa pamazināt kara ministrijas budžetu par 1 miljonu latu, pārvedot šo sumu
uz finansu ministrijas ārkārtējo izdevumu budžetu
sabiedriskiem darbiem. Budžeta komisijā šis priekšlikums noraidīts.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta Višņas priekšlikumu:
«Kara ministrijas ārkārtējo izdevumu tek. Nr. 454—461,
v. 90: samazināt par Ls 1.000.000.—, pārvedot šo sumu sabiedriskiem darbiem finansu ministrijas ārkārtējā budžetā.»

Komisijā šis priekšlikums noraidīts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Višņas priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 55 balsis, atturējušies 3._ Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk
^
ārkārtējo
izdevumu XIV daļa budžeta komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret XIV daļas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
XIV daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par XIV daļas pieņemšanu
nodotas 56 balsis, pret — 36 balsis. Ārkārtējo izdevumu XIV daļa komisijas redakcijā pieņemta. —
Referents V. Gulbis iesniedzis priekšlikumu:
«Lūdzu pārtraukt sēdi uz 20 minūtēm budžeta galīgai apspriešanai.»

Prezidijs atbalsta šo priekšlikumu. Augstajam
namam iebildumu nav? Pārtraukums uz 20 minūtēm. — Prezidijs iudz frakciju padomes locekļus sapulcēties apakša uz apspriedi.
(Pārtraukums no pīkst. 11.25 līdz 11.50 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

pinās.

Saeimas sēde tur-

Vārds referentam. Referents atsakās no vārda.
— Nobalsošana inak valsts budžeta ievada teksts:
«Valsts budžets 1929./30. saimniecības gadam ar kredita
kops _umu 164.955.8-51 ls pieņemts līdz ar pielikumiem un apstiprināts sekojoša sadalījuma:»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
ievada teksta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par ievada teksta pieņemšanu nodota 51 balss, pret — 33 balsis. Ievada
teksts pieņemts. — Nobalsošanā nāk budžeta noslēguma teksts:
«Likums

stājas

spēkā izsludināšanas

dienā.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma tekista pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 4 balsim
atturoties, noslēguma teksts pieņemts' . Redakcijas
komisijas ziņojums. Vārds referentam' Dēķenam.

Referents K. Dēķens:
Redakcijas komisija
valsts budžetā 1929./30. saimniecības gadam nekādus labojumus nav izdarījusi.
Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Vai būtu kādi iebilkomisijas ziņojumu? Iebil-

dumi pret redakcijas
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dumu nav. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk valsts
budžets 1929./30. 'saimniecības gadam visumā. Lūdzu pacelties tos,_ kas ir pret budžeta pieņemšanu
visuma. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par budžeta pieņemšanu visuma. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par valsts budžeta 1929./30. saimniecības gadam pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret
— 36 balsis, atturējušies 2. _ Valsts budžets 1929./30.
saimniecības gadam visuma pieņemts. Budžeta
komisija iesniegusi trīs pārejas formulas; bez tam 24
pārejas formulas iesnieguši deputāti. Izņemot 3
pārejas formulas, pārējās ir jau izdalītas augstā
nama deputātiem. Stājamies pie pārejas formulu
.nobalsošanas. Ludzu nolasīt pirmo budžeta komisijas iesniegto pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj — uzdot valdībai noskaidrot, vai nebūtu
lietderīgi
jūrniecības departamentu pievienot satiksmes resoram.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 1pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par 1. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
budžeta komisijas, iesniegtās 1. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret — 47 balsis. 1.
pārejas formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt budžeta
komisijas iesniegto 2. pārejas formulu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima-_ nolēmi ka pabalsti baznīcām
baznīcu uzturēšanai un remontiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

izlietojami

tikai

Vārds referentam:

Referents V. Gulbis: Attiecībā uz baznīcu pabalstu izlietošanu ir iesniegtas 2 pārejas formulas.
Budžeta komisijas pārejas formulā paredzēts, ka pabalsti baznīcām izlietojami tikai baznīcu uzturēšanai
un remontiem. Te nav paredzēts, ka šos pabalstus
var izlietot ari citām draudžu vajadzībām, sevišķi
garīgā semināra vajadzībām. Attiecībā uz šo pašu
lietu ari deputāts Pastors iesniedzis pārejas formulu,
kas ar savu saturu ir plašāka par budžeta komisijas pieņemto pārejas formulu un kas. skan tā: «Pa^
balsti baznīcām izlietojami tikai baznīcu, draudžu un
garīgo semināru vajadzībām.» Budžeta komisijā šī
pārejas formula ir pieņemta. Tā kā šīs otrās pārejas
deputāts
formulas
saturs, kuru iesniedzis
Pastots.
plašāks nekā pirmās budžeta komisijas
pārejas formulas saturs, man ir priekšlikums nobalsot to kā
pirmo. Gadījumā, ja to pieņemtu, atkristu budžeta komisijas pārejas formula, bet gadījumā, ja to
noraidītu, varētu vēl balsot par budžeta komisijas
pārejas formulu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā saistīt deputāta Pastora iesniegto formulu ar budžeta komisijas 2. pārejas formulu. Prezidijs tam
pievienojas. Deputāta Pastora iesniegtā pārejas formula skan:
«Pabalsti baznīcām izlietojami tikai baznīcu, draudžu un

garīgo semināru vajadzībām.»

Referents ziņo, ka šī pārejas formula budžeta
komisijā pieņemta. Ja to pieņems, atkritīs budžeta
komisijas iesniegtā 2. pārejas formula; ja deputāta
Pastota iesniegto pārejas formulu noraidīs, nobalsošanā nāks budžeta komisijas iesniegtā 2. pārejas
formula. Lieku uz balsošanu deputāta Pastora
iesniegto pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par tās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
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kas ir pret deputāta Pastora iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par deputāta. Pastora iesniegtās pārejas
formulas pieņemšanu nodotas 50 balsis, pret — 30
balsis, atturējušies 5. Deputāta Pastora iesniegtā
pārejas formula pieņemta. Līdz ar to atkrīt budžeta
komisijas iesniegtā 2. pārejas formula. —Lūdzu nolasīt budžeta komisijas iesniegto 3. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj izteikt vēlēšanos, lai valdība pārveidotu
armijas ekonomiskā veikala darbību uz vairāk lietderības un
atbildības pamatiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
budžeta komisijas iesniegtā 3. pārejas formula. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu
nav. Kar atturas? Lūdzu pacelties tos, kas ir par
budžeta komisijas iesniegtās 3. pārejas formulas pieņemšanu. Par budžeta, komisijas iesniegtās 3. pārejas formulas pieņemšanu nodota 51 balss, pret —
tas pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies
35. Budžeta komisijās iesniegtā 3. pārejas formula pieņemta. — Saeimas deputātu iesniegtās pārejas formulas. Ludzu nolasīt pirmo.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai likvidēt visus technisko
ministru biedru posteņus no 1. maija 1929. g. sākot.
F. Cielens.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Cielenam.

Vārds

F. Cielens (sociāldemokrāts):

deputātam

Augsti

godātie

deputātu kungi! Es negribu ilgi pakavēties pie sa-

vas iesniegtās pārejas formulas. Savā laikā, iesniedzot šopārejas formulu, īsumā es jau motivēju, kāpēc
ministru biedri likvidējami. Pāris vārdos gribu tikai atgādināt, ka, tiešām, ministru biedru institūts
mums ir ne tikai nevajadzīgs, bet pat kaitīgs, tāpēc
ka tas prasa milzīgi lielus valsts izdevumus. Likvidējot 8 ministru biedrus, mēs tagadējos grūtos saimnieciskos .apstākļos varētu diezgani daudz ietaupīt.
Otrkārt -- techniskiē ministru biedri, kaut ari bez
balsstiesībām ministru kabinetā, tomēr spēlē zināmu
politisku lomu. Viņi tikai traucē ministru darbību
un zināmā mērā dezorganizē ministru atbildību par
savu resoru augstā nama priekšā. Tāpēc ministru
biedru Institūts likvidējams.
Vēl jāievēro tas, ka divas Saeimas komisijas —
publisko tiesību un juridiskā komisija ir piekritušas
ministru biedru institūta likvidēšanai. Publisko tiesību komisija ar visām pret 2 balsim likumprojektā
par ministru kabineta iekārtu ir paredzējuši ministru
biedru likvidēšanu. Tāpat juridiskā komisijā ar lielu balsu vairākumu nolemts likvidēt ministru biedru
posteņus. Es gribu griezties še pie centra frakcijām,
it sevišķi pie sīkzemnieku un jaunzemnieku frakcijas,
kuras pārstāvis deputāts Mīlbergs publisko tiesību
komisija balsoja par priekšlikumu likvidēt ministru
biedrus. Tagad mēs redzēsim, kā šie kungi šo savu
balsojumu
komisija
atkārtos
šeit
plenārsēdē
savu vēlētāju
un
tautas priekšā.
Es
iesniedzu šo papildinājumu . . .
(A. Bļoānieks
no .vietas:
«Vajaga izdot likumu!» —* A.
Eglīša starpsauciens.) Es dzirdu, ka Bļodnieka
un Eglīša kungi saka, vajagot izdot likumu. Technisko ministru biedru posteņi nevienā likumā nav
paredzēti, bet pastāv vienīgi uz budžeta pamata.
Tāpēc, cienītie kungi, nemaz nav vajadzīgs sevišķs
likums, lai likvidētu techniskos ministru biedrus.
Mēs tos varam likvidēt vienkārši ar budžeta poste-
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ņiem un pārejas formulu. (Starpsaucieni.) Šis jūsu
arguments atkrīt, (a Eglīša starpsauciens.) Tas ir
ne vairāk, ne mazāk, kā tikai — Eglīša kungs laužas un cīnās pati tiem 25.000 vai 30.000 rubļu, ko
viņš kā ministra biedrs -saņem. Zemkopības ministrijas satversmē nav paredzēts neviens biedrs. Es
savā laikā, kad iesniedzu šo pārejas formulu, domāju,
ka budžeta debates nobeigsies līdz 1. maijam, bet tā
kā tās velkas ilgāk, tad es iesniedzu pārlabojumu —
šo likvidēšanu sākt ar 1. jūniju.
Priekšsēdētājs P. Ka-niņš: Pari.l. pārejas formulu debates izbeigtas. Deputāts F. Cielens iesnie-

dzis priekšlikumu:

1. pārejas formulā 1. maija vieta likt 1. jūniju.

Vai referents vēlas vārdu ? Referents vārdu neveļas. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Cielēna
iesniegto pārlabojumu 1. pārejas formulā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos. kas atturas. Par deputāta Cielēna iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 40 balsis, pret — 46
balsis, atturējies l._ Pārlabojums noraidīts. — Lieku
uz balsošanu 1. pārejas formulu tādā veidā, kādā
ta iesniegta. Komisija izsacījusies pret šo pārejas
^
formulu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 1. pārejas
formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 1. pārejas formulas pieņemšanu
nodotas 38 balsis, pret — 46 balsis, atturējušies 2.
1. pārejas formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 2. pārejas formulu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai nemēģināt pārņemt Valmieras pilsētas komercskolu spaidu kārtā, bet ievadīt sarunas
ar Valmieras pilsētas _pašvaldību par minētās skolas nodošanu

izglītības ministrijas pārziņa un uzturēšanā.

Ed. Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šī pārejas formula
komisijā noraidīta. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 2. pārejas formulas pieņemšanu. (Sauciens pa kreisi: «Tev nebūs iekārot sava
tuvākā namu!») Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 2. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par 2. pārejas formulas
pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 51 balss, atturējušies 2. 2. pārejas formula noraidīta.
nolasīt 3. pārejas formulu.

— Lūdzu

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai pasteidzināt Doles spēka

stacijas priekšdarbu nobeigšanu, ņemot pēc vajadzības līdzekļus
no ministru kabineta rīcībā paredzētām sumām.

R. Bīlmanis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pan 3. pārejas formulu komisijā nodotas 3 balsis, pret — 6 balsis, atturējušies 3. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,_ kas ir par 3. pārejas formulas pieņemšanu
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Atturējušos.
nav. Par 3. pārejas formulas pieņemšanu nodotas
29 balsis, pret — 50 balsis. 3. pārejas formula noraidīta. — Ludzu nolasīt 4. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai tekošā gadā spert soļus,
lai tiktu novērstas kļūdas, nepareizības un noziedzības, kādas

bija pielaistas 1928. gada, novērtējot lauku nekustamu mantu
nekustamas mantas nodokļa uzlikšanai.
M. Rozentāls.
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Priekšsēdētājs P. Kalniļjš: Par 4. pārejas formulu komisijā nodotas 3 balsis, pret — 9 balsis, atturējies 1. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par 4. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas .atturas. Tādu nav.
Par 4. pārejas formulas pieņemšanu nodota 31 balss,
pret — 47,balsis. 4. pārejas formula noraidīta. —
Ludzu nolasīt 5. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeiun graudnieku
aizsardzību pret zemes īpašniekiem.
M. Rozentāls.»

mai rudens sesijā likumprojektu par rentnieku

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 5. pārejas formulu komisijā nodotas 3 balsis, pret — 6 balsis, atturējušies 3. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par 5. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir. pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
5. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 32 balsis,
pret — 49 balsis. 5. pārejas formula noraidīta. Lū-

dzu nolasīt 6. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot

valdībai tekošā 1929./30. budžeta

gadā neizsniegt agronomiskās palīdzības kredītus

tām organi-

zācijām un personām, kuras šos kredītus izlietojušas un izlieto
.politiskai aģitācijai.
M. Rozentāls.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Par 6. pārejas formulu budžeta komisijā nodotas 6 balsis, pret — 6
balsis, atturējies 1. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par 6. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 6. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret — 49 balsis. 6. pārejas formula
noraidīta. — 7. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima

nolemj

uzdot

valdībai

nokārtot aizdevumu

iz-

sniegšanu rentniekiem un graudniekiem bez procentiem un bez
^
galviniekiem a,r nekustamu mantu.
M. Rozentāls.»

Par 7. pārejas formulu budžeta komisijā nodotas 3 balsis, pret — 9
balsis. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par 7. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu paceilties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
7. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 37 balsis,
. pret 51 balss, 7. pārejas formula noraidīta — 8.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saei-

likumprojektu par agronomiskās palīdzības
M. Rozentāls.»

mā rudens sesijā
nokārtošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 8. pārejas formulas pieņemšanu budžeta komisijā nodotas 3 balsis,
pret — 9 balsis, atturējies 1. Lieku, to uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 8. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kar ir pret
tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 8. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 36 balsis, pret 51 balss. 8. pārejas formula noraidīta. — 9. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai lauzt līgumus ar tiem kulturelo centru nomniekiem, kuri kārtīgi nepilda liguma noteiku-

»
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mus.
Šādus centrus turpmāk apsaimniekot pec iespējas ar
valsts līdzekļiem; ja tas nav iespējams, tad kulturelus centrus
K.Bumeisters.»
sadalīt bezzemniekiem

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 9. pārejas formulu budžeta komisijā nodotas 3 balsis, pret — 7
balsis, atturējies 1. Lieku to uz balsošanu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par 9. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 9. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 9. pārejas formulas pieņemšanu
nodotas 38 balsis, pret — 39 balsis, atturējušies 4.
9. pārejas formula noraidīta. — 10. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai pie atlīdzības par sērgās
kritušo un sērgu dēļ nogalināto lopu pabalstiem izsniegt tādus
ari tiem zemniekiem, kuriem ir kritis vienīgais zirgs vai govs
J. Opvneans.»
no citām slimībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 10. pārejas formulu budžeta komisija nodotas 3 balsis, pret to nav
nodotaneviena balss, atturējušies 9. Lieku šo pārejas
formulu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par 10. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 10. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 10. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 47balsis. 10. pārejas formula
noraidīta. — 11. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj atsvabināt lauksaimniekus no 25% piemaksas par agrāk iesākto meliorācijas darbu_ nobeigšanu Latg.ile
ar paredzētām sabiedriskiem darbiem sumam.
J. Opvneans.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 11. pārejas formulu budžeta komisijā nodotas 3 balsis, pret — 8
balsis. Lieku šo pārejas formulu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par 11. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu paceilties tos, kas ir pret
11. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. * Tādu nav. Par 11. pārejas
formulas pieņemšanu nodotās 32 balsis, pret -— 49
balsis. 11. pārejas formula noraidīta. — 12. pārejas
formula.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai nodibināt sevišķu valsts
zemes fonda paplašināšanas komisiju, kuras uzdevums pārbaudīt Latvijas valsts mežu zemes un pārņemt fonda sadalīšanai
sīkzemniekiem un bezzemniekiem (galvenam kārtam pārvietojot tos no Latgales) mežsaimniecībai nederīgas.
J. Opyncans.»

Priekšsēdētājs P. Ka niņš: Šī pārejas formulakomisijanav dabūjusi nevienu balsi. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 12. pārejas formulas
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret

12. pārejas formulas pieņemšanu._ Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Par 12. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 42 balsis, atturējies 1. 12. pārejas formula noraidīta. — 13. pārejas
Lu
formula.
.
'
Sekretārs

J. Breikšs:

«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai ld'kumu, ar kuru tiktu atsavinātas un pārņemtas valsts
zemes fondā un piešķirtas sīlkzenrniekiem un bezzemniekiem
visas atsevišķu hipotekarisko vienību 50 ha pārsniedzošas zeJ. Opvneans. »
mes.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo pārejas formulu komisijā nav nodota neviena ba'.ss. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 13.
pārejas formulas pieņeimšanu. Tikai 5 balsis. Nepietiekošs balsu skaits. 13. pārejas formula atkrīt.
— 14. pārejas formula.
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Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot satiksmes ministrijai atvēlētos likuma par valsts pabalstiem un kreditiem no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvotājiem Ls 4.000.000. —.ceļu labošanai
izlietot pilnos apmēros noteiktā laikā.
J. Oipvncans.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo pārejas formulu komisijā nodotas 2 balsis .atturējušies 9. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 14.
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par 14. pārejas formulas
pieņemšanu .nodotas 32 balsis, pret 52 balsis, atturējies 1. 14. pārejas formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 15. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot satiksmes ministrijai izdot dažādus
ministrijai padoto resoru darbus un pasūtījumus tikai vietējiem uzņēmumiem.
A. Veckalns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Veckalnam.

A. Veckalns (sociāldemokrāts)':

Pie šīs savas

pārejas formulas iesniedzu papildinājumu: «Ja iekšzernju rūpnieku cenas nepārsniedz 20%.» /Līdzšinējā norma ir nolikta 15% ; tā ir nepietiekoša: Tāpēc
es lieku priekšā pārlabojumu; «ja iekšzemes rūpnie- ?
cības cenas nebūtu augstākas par 20%.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vēlas
vardu? Referents vārdu nevēlas. Deputāts A. Veckalns iesniedzis priekšlikumu:
15. pārejas formulu nobeigt šādi:
pārsniedz 20%.»

«ja cenu starpība ne-

s e s i j a:s
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ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
17pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 17. pārejas formulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par 17. pārejas formulas pieņemšanu nodota
31 balss, pret — 51 balss. 17. pārejas formula noraidīta. — 18. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai divu mēnešu laikā izdot
sodu noteikumus par to darba devēju sodīšanu, kūpi izvairās no
.nopelnītas darba algas samaksas algotiem darbiniekiem.
J. Višņa.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Komisijā par šo pārejas formulu nodotas 3 balsis, pret — 3 balsis, atturējies 1. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par 18. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 18. pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 18. pārejas formulas pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret — 45 balsis. 18. pārejas formula
noraidīta. — 19. pārejas formula.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai triju mēnešu laikā izdot noteikumus par nelaimes gadījumu un veselībai kaitīgu un bīstamu darba apstākļu novēršanu darba vietās saskaņā ar likumu
par algotu darbinieku nodrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos.
J. Višņa. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 19. pārejas formulu komisijā nodotas 3 balsis, atturējušies 8. Lieku
to uz nobalsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
19. pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret 19. pārejas formulas pieņem-

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pašanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
celties tos, kas ir par deputāta Veckalna priekšlikunav.
Par 19. pārejas formulas pieņemšanu nodotas
mu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Bei34
pret — 49 balsis. 19. pārejas formula nobalsis,
dzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Veckalna priekšlikumu nodotas 33 balsis, raidīta. — 20. pārejas formula.
pret — 50 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Tagad
Sekretārs J. Breikšs:
nak nobalsošanā deputāta Veckalna iesniegtā — 15.
«Saeima nolemj, ka kara invalidu ģimenēm, kā sievai
pārejas formula tādā veidā, kādā ta iesniegta un bērniem,
ja viņi nav apdrošināti slimo kasēs, sniedzama
komisijai. Komisijā šī pārejas formula noraidīta.
dz _emdešanas palīdzība un slimnīcas ārstēšana tādos pat apLudzu pacelties tos, kas ir par 15. pārejas formulas mēros, kādu saņem valsts darbinieki no tautas labklājības mipieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret nistrijas ārstniecības nodaļas.
Ed. Dzelzītis.»
tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas, Tādu nav. Par 15. pārejas formulas pieņemPriekšsēdētājs P. Kalniņš: 20. pārejas formula
šanu nodotas 27 balsis, pret — 53 balsis. 15. pārejas komisijā pieņemta vienbalsīgi. Lieku
to uz balsošanu.
formula noraidīta. — Lūdzu nolasīt 16. pārejas forLudzu pacelties tos, kas ir pret 20. pārejas formulas
mulu.
pieņemšanu. (Troksnis pa kreisi.) Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 20. pārejas formulas pieņemSekretārs J. Breikšs:
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. —
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt SaBalsu skaitītāji ziņo, ka labajā spārnā daži deputāti
eimai rudens sesijā likumprojektu par darba laika normēšanu
balsojuši
divas reizes. (A. Veckalns no vietas: «Palauksaimniecībā.
M. Rozentāls. » ?
reizi! Rullīša kungs balsoja divas reizes!») — LiePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo pārejas forku 20. pārejas formulu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu
mulu komisijā nodotas 3 balsis, pret — 8 balsis, atpace'ties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tagad lūturējies nav neviens. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
dzu pacelties tos, kas _ ir par 20. pārejas formulas piepacelties tos, kas ir par 16. pārejas formulas pieņemņemšanu Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
šanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pie-' Par 20. pārejas
^
formulas pieņemšanu nodotas 40 balņemšainu Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,
sis, pret — 33 balsis, atturējušies 13. 20. pārejas
turas. Tādu nav. Par 15 pārejas formulas pieņemformula noraidīta. — 21. pārejas formula.
dotas 30 balsis _pret — 53 balsis. 16. pārejas formula
noraidīta. — Lūdzu nolasīt 17. pārejas formulu.
Sekretārs J. Breikšs:
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt likumu par darba
inspekciju.
J. Višņa.»

PriekšsēdētājsP. Kalniņš: Par šo pārejas formulu komisija nodotas 3 balsis, pret — 8 balsis. Lie-

«Saeima nolemj, ka kara invalīdu un kritušo ģimeņu locekļu pensija jāizmaksā katra _ mēneša 1. datumā uz grāmatiņām, kuras izdod. tautas labklājības ministrija,
Izmaksa

izdarāma

caur Latvijas

pasta

kantoriem

un

viņu nodaļām.
Ed. Dzelzītis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds referentam.

)
921

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

sesijas

Referents V. Gulbis: Pēc būtības budžeta komisija piekrīt šai pārejas formulai, bet atzīst, ka ta nav
balsojama plenārsēdē, jo nesaskan ar_ likumu par
pensijām un kritušo ģimeneslocekļu apgādāšanu, kur
ir jau noteikta pensiju izmaksāšanas kartība. Budžeta komisija to protokolēja un nolēma nosūtīt tautas labklājības ministrim kā vēlējumos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs pievienojas
komisijas atzinumam, ļka deputāta Dzelzīša pārejās
formula nav liekama uz balsošanu. — Vel iesniegtas
divas pārejas formulas, kas deputātu kungiem nav
izdalītas. Pirmā, ko iesniedzis deputāts E. Dzelzītis, skan:
«Uzdot valdībai nākamā gada budžetā līdzekļus projektējamā brīvības pieminekļa vietā atļaut kara invalidu nama cel-

27. sēde

1929. gadā

17.

922

maijā

šiem Krievijas pensionāriem, kur paredzēts izmaksāt
pensijas tiem, kas kādreiz kalpojuši Krievijas cara
valdības dienestā. Man liekas, ka _ daudz vairāk
augstajam namam vajadzētu rūpēties p_ar_ tiem
Latvijas pilsoņiem, kas Latvijas pastāvēšanas
laikā darbā sakropļoti un uz kuriem neattiecas apdrošināšanas likumi. Šo jautājumu esam pacēluši jau agrākās Saeimās un likuši priekša ietilpināt vai nu apdrošināšanas likuma, vai sociālas apgādības likumā, paredzot šiem pilsoņieiuzinamaspensijas; tomēr šo mūsu priekšlikumu agrākas Saeimas
ir noraidījušas. Domāju, ka tagad, kur tāda ārkārtīga gādība no valdošās koalicijas puses tiek izradīta
par bijušiem Krievijas ierēdņiem, ir svarīgāki apmierināt mūsu pašu darba ļaudis, kas _ sakropļoti darba
un nekādu palīdzību nesaņem. Tapec es lūdzu augsto
namu šo pārejas formulu katrā zina pieņemt.

šanai.»

Šī pārejas formula komisijā noraidīta. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par depu-

tāta Dzelzīša iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Dzelzīša iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu
nodotas 38 balsis, pret — 43 balsis, atturējušies 2.
Šī pārejas formula noraidīta. — Nākošo pārejas formulu iesniedzis deputāts M. Rozentāls:
«Uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par pensijām tiem
Latvijas pilsoņiem, kas zaudējuši darba spējas no sakropļojumiem darbā vai sakarā ar darbu Latvijas valsts pastāvēšanas
laikā, bet nav par to saņēmuši atlīdzību ne tiesas, ne izlīguma
ceļā, nedz no apdrošināšanas sabiedrības.»

Vārds deputātam Rozentālam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk deputāta Rozentāla iesniegtā pārejas formula, Komisija
tā noraidīta. Lūdzu pacelties, tos,kas ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos. kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu paoerties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Rozentā'a iesniegtās pārejas formulas pieņemšanunodotas 30 balsis, pret — 47 balsis. Šī pārejas formula
noraidīta. — Līdz ar to pārejas formulu nobalsošana
izbeigta.
i
Prezidijs liek priekšā sēd] slēgt. Iebildumu nav.
Pieņemts. — Nākošā sēde būs šodien pīkst. 5 pec

pusdienas.

Sēde slēgta.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Šodien ir izdalīts likumprojekts par pensijām biju-

(Slēgta pīkst. 12.45 dienā.)

8.

Pārgrozījumi likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem (pieņem steidzamības kārtībā) :
931—933, 937
A. Alberings, referents
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) ...... 932, 938, 940

932, 937
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
937
V. Sanders (nacionālais bloks)
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 938, 910
9.

III sesijas 27. sēde 1929. gada 17. maija.
(Atklāta pīkst. 5.15 pēc pusdienas.)

Saturs.
1. Dienas kārtības grozīšana :

2.
3.
4.

-.924
F. Cielens (sociāldemokrāts)
925
savienība)
Pauļuks
(zemnieku
K..
.....
926
deputātam
Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas
926
Likumprojekta atdošana atpakaļ valdībai ,
Deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegtais jautājums ministru
prezidentam par algu paaugstināšanu valsts darbinie-

5.

6.

sniegto jautājumu :
A. Balodis, ārlietu ministris
Izglītības ministra atbilde uz deputāta L. Laicena

G. Reinhards (nacionālais bloks)
E. Radziņš (sociāldemokrāts)
J. Annuss (nacionālais bloks)

7.

iesniegto jautājumu :
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
F. Cielens (sociāldemokrāts'

, mibas kārtībā):
P. Juraševskis, referents

A. Eglitis, referents

953, 964, 965
954, 965
954
958

A. Bergs (nacionālais bloks)

' F. Cielens (sociāldemokrāts)
927

u. c.
11.
928
u. c.

962, 965
V. Pusulis (vācu-baltiešu partija)
964
J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
965
savienība)
(zemnieku
K. Pauļuks
Papildinājums likumā par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli (pieņem steidzamības kārtībā):
..'? . 966
H. Dzelzītis, referents

12. Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumos (pieņem steidzamības
929

.

944, 951
948, 950
949

10. Agrārās reformas likuma papildinājums (pieņem steidza-

926
926

iesniegto jautājumu:
E. Ziemelis, izglītības ministris . . .
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta L. Laicena

943

J. Birznieks (zemnieku savienība)

kiem :
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
.... . ...
V. Rubulis, tautas labklājības ministris
Ārlietu ministra atbilde uz deputāta L. Laicena u. c. ie-

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu (pieņem steidzamības kārtībā):
941, 946, 951
R. Bīlmanis, referents
942, 947, 950, 951
J. Annuss, referents
E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība) ... - 943

93°

kārtībā):
K. Pauļuks, referents

., - ,.,

923
13.

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

Kriminālprocesa likumu 231. panta pārgrozījums (pieņem

steidzamības kārtībā;:
J. Viļpiševskis, referents
14. Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās konferences
septītā sesijā pie-

sesijas
28.

968

ņemto konvencijas projektu par atlīdzību profesionālo
slimību gadījumos (pieņem steidzamības kārtībā):
Br. Kalniņš, referents
N. Kalniņš, referents
15.

(pieņem

steidzamības kār-

971
A. Dzenis, referents
K. Pauļuks, referents
974, 975
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo
partija)
974
F. Cielens (sociāldemokrāts)
978

16. Pārgrozījums likumā par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu (pieņem steidzamības kārtībā):
V. Pusulis, referents
17.

Papildinājumi kriminālprocesa likumos
mības kārtībā) :

(pieņem

F. Cielens, referents
A. Bergs (nacionālais bloks)

18.

19.

20.

21.

979

984
F. Menderis (sociāldemokrāts)
986
Pārgrozījumi pārgrozījumos un papildinājumos likumā par
kara skolu (pieņem steidzamības kārtībā):

Likums par tirdzniecības un kuģniecības
līgumu starp
Latviju un serbu, kroatu un slovēņu karalisti
(pieņem

23.

21.

992
992

Likums par konvenciju starp Latviju un Ungāriju par
noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās (pieņem steidzamības kārtībā):
A. Bergs, referents
,
. 995
Likums par papildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēterburgas starptautiskā dienesta reglamentā (1925. g.
Parīzes caurlūkojums) (pieņem steidzamības kārtībā) :
J. Rancans, referents
'
1000
Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba organizācijas vispārīgās konferences
3. sesijā pieņemto
konvencijas projektu par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadijumos lauksaimniecības darbā (pieņem
dzamības kārtībā):

stei-

N. Kalniņš, referents
F. Menderis, referents
25.

1004
1004

Likums par Tautu Savienības starptautiskās darba

orga-

nizācijas vispārējās konferences desmitā sesijā pieņemto konvencijas projektu par rūpniecības un tirdzniecības sfrādnieku un kalpotāju
apdrošināšanu slimības gadījumos ratificēšanu
kārtībā):

(pieņem

steidzamības

?

N. Kalniņš, referents

1C05
1006

J. Pommers, referents

26.

Pārgrozījumi un papildinājumi

muitas

tarifos

(pieņem

steidzamības kārtībā):

K. Ulmanis (zemnieku savienība)
Likums par muitas tarifa piemērošanu
miem (pieņem steidzamības kārtībā):
K. Ulmanis, referents

E- Rimbenieks, referents

. ,

Lietuvas

1019
, 1019
1020

30.

31.

1025, 1029, 1030, 1033
1026
1026
.....
.. . .. 1033

R. Dukurs (sociāldemokrāts)
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts)
Papildinājums likumā par algotu darbinieku

un viņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu
slimību gadījumos (pieņem steidzamības kārtībā) :
L. Šēlers, referents
1034, 1035
R. Dukurs, referents
1034, 1035
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
1034
Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziemupes-Pāvilostas-AIšvangas dzelzsceļu

būvi

(pieņem steidzamības kārtībā) :
V. Bastjānis, referents
32.

ta.

? Sesijas

1035

slēgšana

1036

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklā-

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam turpināsies jauagrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar pārgrozījumu likumā par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu papildinājumiem kriminālprocesa likumos,
pārgrozījumiem pārgrozījumos un papildinājumos
likumā par karaskolu, likumu par Johana Kristapa
barona Vērmaņa Stalbē testamenta noteikuma atcelšanu, likumu par Pētera Jāņa dēla Purgaiļa testamenta noteikuma grozīšanu, likumu par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un serbu,
kroatu un slovēņu karalisti, likumu par konvenciju
starp Latviju un Ungāriju par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās, likumu par
papildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēterburgas starptautiskā dienesta reglamentā, likumu par
Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārīgās konferences trešā sesijā pieņemto
konvencijas projektu par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadījumos lauksaimniecības darbā un likumu
par Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārīgās konferences desmitā sesijā pieņemto konvencijas projektu par rūpniecības un tirdzniecības, strādnieku un kalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos ratificēšanu. — Pie dienas kārtības
iesniegti vairāki priekšlikumi. Vispirms deputāts
K. Pauļuks, G. Reinhards u. c. iesnieguši priekšlikumu :
«Saeimas dienas kārtības 8. punktu

— pārgrozījumi

mi-

nistru 'kabineta iekārtā — noņemt no dienas kārtibas.»

Vārdu var dabūt viens deputāts par, otrs pret
šo priekšlikumu. Vārds deputātam Cielēnam pret to.
F. Cielens (sociāldemokrāts): Sociāldemokrā1013—1015
tiskās frakcijas vārdā kategoriski izsakos pret šo
ražojupriekšlikumu, tāpēc ka šis jautājums vairākkārt ir
pārrunāts um ir ļoti svarīgs. Ja tagad liek priekšā
1015 ] noņemt to no dienas kārtības, ja mēs to šīs dienas
1015 : sēdē neskatām cauri, tad tas nozīmē, ka arj nākošo

K. Ulmanis, referents .... 1009, 1011, 1012, 1014, 1015
M. Vestermanis, referents
1009
K. Lorencs (sociāldemokrāts)
1009
27.

zemnieku un

steidzamības kārtībā) :

Likums par Johana Kristapa, (Chnstoph) barona Vērmaņa

(Wohrmann) Stalbē testamenta noteikuma atcelšanu
(pieņem steidzamības kārtībā) :
P. Juraševskis, referents
990
Likums par Pētera Jāņa dēla Purgaiļa testamenta noteikuma grozīšanu (pieņem steidzamības kārtībā):
P. Juraševskis, referents
991

924

Likums par kreditiem valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai (pieņem steidzamības kārtībā) :
A. Dzenis, referents
1016, 1023—1025
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
1017
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
1018, 1025

L. Šēlers, referents
A. Pastors, referents

(89

steidzamības kārtībā):

22.

17. maijā

P. Zeibolts , (sociāldemokrāts)
V. Rubulis (Latgales demokrātiskā zemnieku apvieniba)1020
I. Muižnieks (sociāldemokrāts)
1022
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija)
1022
29. Likums par pensijām bij. Krievijas pensionāriem (pieņem

, . 980, 988

K. Ulmanis, referents
E. Rimbenieks, referents

19-29. gada

strādnieku partija)
A. Alberings (zemnieku savienība)

steidza-

G. Mīlbergs, referents

sēde

J. Opyncans (Latgales sociāldemokrātiskā

969
. . . .969

Papildinājums kreditlikumos
tībā) :

27.

925

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

rudeni to neapspriedīs, bet

nogremdēs pavisam.
Pret tādu izturēšanos šinī jautājumā sociāldemokrātiskā frakcija izsalka savu viskategoriskāko protestu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pauļukam par šo priekšlikumu.
K. Pauļuks (zemnieku savienība): Bez šaubām,
noņemt šo likumprojektu no šīs sēdes dienas kārtības nozīmē to, ka šo likumprojektu šinī sesijā vairs
nevarēs apskatīt, ja mēs šodien vai rīt domājam
slēgt sesiju. Nav ari sevišķas vajadzības to apskatīt šinī sesijā, jo šim likumprojektam komisija nav
prasījusi steidzamību, bet trešais lasījums šinī sesijā nevar būt. Bez tam' nav nekādas nozīmes ap^
spriest šo likumprojektu šinī sesijas slēgšanas brīdī,
ja mēs līdz ar šī likumprojekta apspriešanu nevar
ram izņemt cauri ari atsevišķu ministriju iekārtas
likumus. Tāpēc būtu daudz pareizāki, ja mēs šodien
šo likumu noņemtu no dienas kārtības_ un ķertos Pie
tā nākošā rudens sesijā, kur tad reizē ar šo likumprojektu varētu apspriest ari pārējos likumprojektus, kas attiecas uz atsevišķiem resoriem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk;deputāta Pauļuka, Reinharda u. c. iesniegtais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acimredzot vairākums. Deputāta Pauļuka u. c. iesniegtais priekšlikums pieņemts. — Nākošo priekšlikumu iesniedzis deputāts G. Mīlbergs.
«'Dienas kārtības 13. punktu skatīt cauri kā 4.»

Vārdu neviens nevēlas? Šis priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
.Mīlberga. priekšlikumu. Par to nav nodota neviena
balss. Deputāta Mīlberga priekšlikums noraidīts. _—
Tālāk iesniegti priekšlikumi — izsludināto dienas kartību papildināt ar dažiem jauniem likumprojektiem.
Vispirms deputāts K. Ulmanis liek priekša:

sesijas

27.

sēde

19'2'9. gada

17. maijā

926

Iebildumi ir. Tas_ atkrīt. — Vairāk nekādu
iebUdumu pret dienas kārtību nav? Dienas kartība
pārgrozītā veidā pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi.
Deputāts Linards Laicens lūdz piešķirt viņam
atvaļinājumu veselības uzlabošanai no š. g. 20. jūnija līdz 1. oktobrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
Vai augstajam namam iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts.
Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt atpakaļ
pārgrozījumu projektu likumā par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos. Projekts savā laikā nodots sociālas likumdošanas komisijai apspriešanai. Komisija piekrīt izsniegšanai atpakaļ ministru kabinetam. Augstajam
namam iebildumu nav? Tas nodots atpakaļ ministru kabinetam.
Deputāti P. Zeibolts, J. Višņa u. c.
jautājumu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretāra biedrs Dž. HānS:

iesnieguši

«Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs!
Lūdzu celt priekšā ministru prezidenta kungam sekojošu
jautājumu:
Ar 15'. marta Saeimas lēmumu tika uzdots valdībai' 2 nedēļu laikā izstrādāt un iesniegt _Saeimai likumprojektu par
valsts darbinieku algu paaugstināšanu. 16. aprilī vel valdībai . tika dots mēneša laiks priekš likumprojekta izstrādāšanas.
Valdība tomēr vēl līdz šai dienai likumprojektu nav iesniegusi.
Mes jautajam:
1) kāpēc valdība nav izpildījusi Saeimas lēmumu?
2) un ko ministru prezidents domā darīt, lai Saeimas lēmumu izpildītu, un iesniegtu likumprojektu par valsts darbinieku algas paaugstināšanu?
P. Zeibolts, J. Višņa, A. Veckalns u. c.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma motivēšanai deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā pārgrozījumus un paJau
šī rīta sēdē es aizrādīju, ka valdība nepilda Sar
ifos.»
*
pildinājumus muitas ta
eimas
lēmumus un ka šāda Saeimas lēmumu nepilŠo priekšlikumu var pieņemt tikai tādā gadījudīšana ir izvērtusies par sistēmu. Mūsu frakcija
mā, ja neviens augstā nama deputāts neceļ iebilduvaldībai šo jautājumu, gribēdama dzirdēt
iesniedza
mus. Iebidumus neviens_ necel? Minētais likumko valdība doma darīt, lai izpildītu
atbildi,
valdības
projekts uzņemts dienas kārtība. Deputāti K. Ulmalēmumu.
Saeimas
nis un A. Dzenis iesnieguši priekšlikumu:
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei iuz
«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā likumu par muitas
jautājumu
tautas labkllāļlbas ministrim Rubulim.
tarifa piemērošanu Lietuvas ražojumiem.»
labklājības ministris V. Rubulis: AugTautas
Ari šo likumprojektu var apspriest šinī sēdē tikai
stais nams! Atbildi uz šo_ jautājumu patiesība es detādā gadījumā, ja neviens neceļ iebildumus.Iebildumus
vu jau šīs dienas rīta sēde, runājot par likumprojekneviens neceļ? Minētais likumprojekts uzņemts
tu par kredītiem valsts darbinieku atalgojuma nodienas kārtībā. — Tālāk deputāti K. Ulmanis un A. teikumu izvešanai dzīvē. Kā jau aizrādīju, valdība
Dzenis liek priekšā:
nekad nav domājusi .nepildīt Saeimas' lēmumus, ka
«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā likumu par kreditiem
to apgalvoja jautājuma motivētājs Zeibolta kungs,
valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai.»
bet ierēdņu atalgojuma jautājuma nokārtošana ir
Ari šo likumprojektu var uzņemt dienas kārtīvadījusies pavisam no citiem motiviem. Motivi, ka
bā, ja neviens necel iebildumus. Iebildumu nav? jau rīta sēdē ziņoju, bija tādi, ka vispirms Saeima
Tas pieņemts dienas kārtība. — Deputāts L. Selers uzdeva valdībai izstrādāt un iesniegt likumprojektu
liek priekšā:
par algu uzlabošanu valsts darbiniekiem, ņemot par
«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā likumu par pensijām
pamatu lēmumā izteiktos principus par minimālo
bijušiem Krievijas pensionāriem.»
algu kā 20., tā ari 1. kategorijai. Tautas llabklajīTo ari var uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā tikai
bas ministrija ir izstrādājusi šo likumprojektu un
tādā gadījumā, ja neviens neceļ iebildumus. Iebiliesniegusi ministru kabinetam. Ministru kabinets
Selers
deputāts
L.
ceļ.
Tas
atkrīt.
Tālāk
—
dumus
ir gatavs kuru katru brīdi šo projektu iesniegt Saliek priekšā:
eimai. Ievērojot to. ka Saeimas sesija iet uz bei«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā papildinājumus likumā
gām, un ka nav iespējams īsā laikā izstrādāt tik plapair algotiem' darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem agrāk
šu likumprojektu, kura apspriešana komisijas prasīpiešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu
tu vairākus mēnešus, valdība nāca pie slēdziena, ka
slimību gadījumos.»
šo jautājumu būtu iespējamsnokārtot ari starpsesiIebildumi ir. Tas atkrīt. — Deputāts V. Bastju laikā. Nokārtošana domāta tādā veida, ka jau
jānis, kā referents, liek priekša:
šodien ministru kabinets iesniedz likumprojektu par
«Uzņemt šīs sēdes dienas kārtībā likumu par Rīgas-Limalgu
Liepājas-Ziemuipes-PaiVilostas-Mšvangais 4.000.000 latu atvēlēšanu valsts darbinieku
bažIu-Rūjite-n-a's un
4.000.000
pārkārtošanai
un
uzlabošanai.
No
šiem
dzelzceļu būvi.»
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latu, kā jums jau zināms, ir domāts ieskaitīt pamatalgā 13. mēneša izmaksu, 60 latu piemaksu un. 15%
dzīvokļa naudas. Šāda suma budžetā nav uzņemta,
un tāpēc ir vajadzīgs, lai Saeima dotu atļauju izlietot
līdzekļus ari šīm neparedzētām vajadzībām. Ja Saeima atļaus šī jautājuma nokārtošanu līdzekļu ziņā,
tad pārkārtošanu būs iespējams izdarīt tā, kā tas
paredzēts ar šo likumprojektu. Tālākais Ierēdņu
algu uzlabošanas jautājums ir atkarīgs no vēl lielākiem līdzekļiem, vēl lielākām sumām, bet valdība
ari šinī ziņā nedomā atstāt jautājumu atklātu. Valdība domā vasarā, starpsesiju laikā, izstrādāt radikālāku algu uzlabošanas projektu un. to iesniegt Saeimai rudenī, kad atklās jauno rudens sesiju. Tā tad
valdībai nepavisam nav bijusi vēlēšanās Saeimas
lēmumu nepildīt. Tas ar šī likumprojekta iesniegšanu un ar šiem lēmumiem patiesībā jau ir izpildīts, un
ierēdņu algu jautājuma, nokārtošana iet savu ceļu.
Vispirms satversmes 81. panta kārtībā varēs izdarīt
pārkārtošanu vasarā, starpsesiju laikā, bet rudenī
valdība nāks Saeimā ar plašāku ierēdņu algu uzlabošanas, viņu stāvokļa un darba pārkārtošanas pro-

jektu.

sesijas
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ir darīts, vai nu ar speciālām sumām,
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speciāliem

fondiem, vai ari vispārējā budžeta kārtībā . Katru
gadu, kā zināms, paredz sumas sūtniecību mēbelēm,
traukiem un vispārīgai telpu izdaiļošanai. Visas šīs
mantas, kuras valsts iegūst ar saviem līdzekļiem,
ieved inventāra grāmatā. Šī inventāra grāmata,
ko ved saskaņā ar likumu, skaidri rāda, kādas mantas sūtniecībā pieder valstij. Šīs grāmatas atrodac
sūtniecībās un atvērtas valsts kontroles ieskatam.
Tā var iepazīties ar šī inventāra stāvokli. Pats par
sevi saprotams, ka sūtniecības darbiniekiem ir ari
savs privātīpašums un savas mantas, kuras, izbraucot uz ārzemēm var vest līdz un novietot ierādītās
telpās. Protams, katrai personai ir tiesība iegūt mantu ārzemēs un to izlietot savām vajadzībām sava
dzīvokļa izdaiļošanai, un tā nu ir katra garšas lieta,
kā viņš to izdaiļo. Nav domāts, ka sūtniecībā jānovieto tikai tās mēbeles, kuras valdība pērk, bet katram darbiniekam ir atļauts telpas izdaiļot un iekārtot ari saviem līdzekļiem. Tā tas ir citās valstīs, un
tā tas ir ari pie mums. Tā tas šinī gadījumā ir bijis
ari ar sūtniecību Maskavā.

Sūtniecības iekārtoša-

nai tur izlietots, apmēram. 45.000 latu, Bet tā kā
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti V. BastjāMaskavas sūtniecībā ir ļoti plašas telpas, tad kopš
nis, A. Rudevics. M./Rpzentāls u c. iesnieguši priekšdažiem gadiem šīs telpas ir izdaiļojis un iekārtojis
sūtnis pats saviem līdzekļiem un savām mantām.
likumu,:
Tagad, sūtnim atgriežoties mājās, ir dabiski, — es
«Pēc ministra atbildes liekam priekšā atklāt debates.»
Saskaņā ar kārtības ruļļa 103. pantu šis jautā- nerunāju par viņa tiesībām, — ka viņš izņem šis
jums jāizšķir augstajam namam. Lieku deputāta mantas no sūtniecības telpām, kur viņš pats tās ir
Bastjāņa u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. novietojis. Tā ir viņa darīšana, vai viņš tās pārdod
Lūdzu pacelties tos, kas ir par debatu atklāšanu. tur, kur viņš ir dzīvojis, vai viņš tās pārved mājās.
Nav mūsu uzdevums iejaukties šinī lietā, un neviens
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret debatu atklāšanu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Bastjāņa sūtnim šīs tiesības nevar atņemt. Sūtnis Ozols ir
savas mantas pārvedis mājās. Tā ir viņa tiesība.
u. c. iesniegtais priekšlikums noraidīts.
Tas būtu viss, ko es par šo jautājumu varētu
punkts
— ārlietu
Nākošais dienas kārtības
- ?''
ministra atbilde uz deputāta L. Laicena u. c. teikt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pārejam uz 3. dienas
iesniegto jautājumu. Vārds ārlietu ministrim Balokārtības punktu — izglītības ministra atdim.
b i 1 d e uz d e p u t a t a L. L a i c e n a u. c. i e s n ie gĀrlietu ministris A. Balodis: Augstais nams! Valto jautājumu. Vārds atbildei izglītības minidībai ir iesniegts šāds jautājums: «Kādu stāvokli
strim
Ziemelim.
sūtņa
ieņēmusi
bijušā
iMaskavāOzola
bavaMība ir
Izglītības ministris E. Ziemelis: Uz daļu iesnieggāžas lietā un cik tālu sūtniecību telpu iekārta un izdaiļojums ir sūtņa personīgais, cik valsts īpašums?» tā jautājuma, uz kāda pamata pēdējos mēnešos no— Šis jautājums attiecas, varētu teikt, uz diezgan tiek nepārtraukta skolēnu vajāšana, kratīšanas un
šauru, administratīvi - technisku nozari mūsu valsts bieži aresti skolēnu starpā, jau atbildēja iekšlietu
ministris šī gada aprīļa mēnesī; man ir, gods atbildarbā un pieskaras vispirms finansuministrijas muitas departamenta darbībai attiecībā uz bagāžu un dēt uz jautājuma otru pusi — par skolotāju institūtu.
otrkārt — sūtniecību telpu izdaiļošanai, kas, proVaru aizrādīt, ka pēdējā laikā valstij naidīgie
tams, ir mans jautājums. Sakarā ar diplomātisko elementi ir sākuši piegriezt sevišķu vērību, skolēnu
darbinieku, to skaitā ari sūtņu, atgriešanos Latvijā, jautājumam, ievērodami, ka skolēni, kuriem parasti
ir dabīgi, ka -mantas, kas viņiem pieder un ko viņi trūkst dzīves piedzīvojumu, vieglāk aizraujas; tampārvalda, tie ved sev līdz mājā. Protams, ir dabīdēļ ari dažus, nedaudzus skolēnus viņiem ir izdevies
gi, ka šīs mantas pārved bagāžas ceļā. Ari šinī ievilināt savos tīklos. Ir bijuši izņēmuma gadījumi,
gadījumā, sakarā ar sūtņa K. Ozola kunga atgriekur skolas paidagoģiskās padomes rīcība Ir izrādījušanos Latvijā, ir pārvestas šādas mantas Latvijā, un sies nepietiekoša un ir bijis vajadzīgs arests. Tā IV
līdz ar to tās ir pārbaudījušas mūsu muitas iestāRīgas pilsētas vidusskolā tika arestēts kāds skolēns
des, saskaņā ar muitas noteikumiem. Daļa no manRozentāls, kurš vēlāk pret galvojumu tika atsvabitām jau ir pārbaudīta un sūtņa kungam atdota. Ari
nāts. Viņš tika apvainots smagā noziegumā, ka
. pārējās mantas tiek kārtotas saskaņā ar pastāvošiem piederējis pie komunistu nelegālās partijas. Skolas
muitas noteikumiem par personām un Latvijas pilpaidagoģiskā padome un izglītības ministrija neatrasoņiem, kas atgriežas no savām dienesta vietām
da par iespējamu uzņemt atpakaļ tādu skolēnu, kuārzemēs uz pastāvīgu dzīvi. Dati, ko esmu ievācis ram draud sods. Ka lieta ir ļoti slikta, tas pierādīno finansu ministrijas muitas departamenta, rada,
jās jau otrā dienā, kad tika izplatītas proklamācijas
ka šīs mantas ir apskatītas un nomuitotas likumā ar uzrakstu: komunisti — skolēnu centrā.
paredzētā kārtībā.
Apcietināšanas un izslēgšanas ir notikušas ari
Tālāk par otro jautājumu,kas attiecas uz mūsu Latgalē, sevišķi Rēzeknes skolotāju institūtā un visūtniecību telpu iekārtu un izdaiļošanu, man jauta, dusskolā. Tur apcietinātas 12 personas, un to
starpā ir bijuši ari daži skolnieki. Visi šie skolcik tālu attiecīgie priekšmeti esot mūsu sūtņu personīgs īpašums, un cjk tālu valsts īpašums. Ari šis nieki, izņemot vienu, Zeru, ir pieauguši. Viens ir
jautājums ir vienkāršs un skaidrs. Cik valsts ir 24 gadus vecs, viens — 20 gadus vecs, Kundzēns —
spējusi saviem līdzekļiem iekārtot sūtniecības, tas
20 gadus vecs, Leščinskis — 19 gadus vecs. Sko-

1 9, J UN. 1028

929

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

III

sesijas

27.

sēde

1929. gadā

17. maijā

930

las padome nav atradusi par iespējamu paturēt vilikumu un tomēr turpinātu šī paša laikraksta izdoņus skola tadeļ, _ka tie bijuši arestēti un apvainoti
šanu, tā pati frakcija izdeva it kā citu laikrakstu,
smaga nozieguma. Lieta tika virzīta tālāk, ir nodota 'kuram ari ir nosaukums «Darbs un Maize», bet virs
prokuratūrai, un tiesa galīgi izlems apcietināto likta ar maziem burtiem uzrakstīts «Jaunais». Vai
teni .
kurš katrs, kas lasīja šo laikrakstu, neatzina to par
Aļzputē 19. martā ir notikušas kratīšanas un agrāko? (Starpsaucieni pa kreisi.) Nākošais mēaizturētas vairākas personas, to starpā kāds skolģinājums: laikraksta nosaukumam «Darbs un Mainieks un skolniece Lina Dravniece. Tā kā Lina
ze» parādās klāt maziem burtiņiem: «Strādnieku».
Dravniece,
izrādījās,
nav apvainota smagā
Šo vārdu varēja iespiest vēl piecas reizes mazāku,
nozieguma, tad
viņu uzņēma atkal ' atpakaļ tā ka to varētu salasīt tikai ar mikroskopu. Vai
skola, lai viņa
varētu
nobeigt klasi.
Tā ari tad kāds varētu pateikt, ka tas ir cits nosautad nevar teikt, ka neviens netiek uzņemts atpakaļ, kums? (Starpsauciens pa kreisi.) Nākošais nosaubet tiek tikai izslēgti.
kums: «Mūsu Darbs un Maize»; un tā bez gala, kaNav_ pareizi ari tas, ka, izdarot arestus, kā Rēmēr nāk pieteikums no jauna izsniegt paziņojumu
zekne, ta ari_ Aizpute un ari Rīg _a, politiskās pārval«Maize un Darbs» izdošanai. Pēc tam droši vien
des aģenti būtu ielauzušies Masē un norāvuši minēsekotu «Jaunā Maize un Darbs», «Mūsu Maize un
tos skolniekus no skolas sola. Tas tā nekur nav noDarbs» u. t. t.
Tā, vārda pilnā nozīmē, ir likuma
ticis. Aresti izdarīti vai nu mājās, vai ari, ja skolapiešana, ņirgāšanās par likumu un tiesas lēmunieki ir bijuši skola, tad skolas priekšniecība tos izmiem. Tāpēc es neatrodu par iespējamu laikraksta
saukusi lauka. Aģenti nekad nav klasē ieradušies. nosaukumu «Maize un Darbs» uzskatīt par citu nekā
Aresti ir notikušj ari Kuldīgā. Tā kā tur daži «Darbs un Maize». Tas ir tas pats nosaukums un
skolnieki ir bijuši pedeja klasē, tad, lai ļautu vitādēļ paziņojumu es neizsniedzu. {Starpsaucieni pa
ņiem nobeigt, tos uzņēma atpakaļ skolā. Tā tad kreisi.) Ja šī laikraksta izdevēji nav mierā ar šo
pilnīgi nesaietas ar patiesību tas, ka skolnieki vienlēmumu, tad viņiem atliek mainu lēmumu pārsūdzēt
mēr tiekJakai izslēgti un izslēgti un nevienam netiek parastā kārtībā. Attiecīgās tiesu iestādes tad izļauts talak strādāt; kur tas ir bijis iespējams, tur šķirs, vai šis mans likuma tulkojums ir pareizs, vai
skolnieki ir uzņemti atpakaļ skolā. Šie skolnieki ir nē, um atradīs īsto ceļu šī jautājuma atrisināšanai.
liela mērā aizrāvušies ar valsti graujošām mācīPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts F. Cielens
bām, un valsts iestāžu uzdevums ir viņus no šīs
u.
c.
iesnieguši priekšlikumu:
aizraušanas atturēt.
«Pēc
iekšlietu ministra atbildes uz jautājumu atklāt deAresti
ir
ari
citās
vietās.
Visur
tomēr
notikuši
_
bates. »
ievērota vislielākā iecietība, un mazgadīgos skolnieVārds deputātam Cielēnam.
kus pec lietas noskaidrošanas nodod vecāku rīcībā.
F.
Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
bijis
skolnieki
atkal
uzKur vien tas ir
iespējams,
Iekšlietu ministra kungs, atbildēņemti atpakaļ skolā, ja vaina nav bijusi tik liela, un deputātu kungi!
šo
u^;
jautājumu,
dams
cēla priekšā veselu rindu
ir atļauts mācīties tālāk.
galvām
un virsrakstiem, bet
laikrakstu
ar
dažādām
P.
Iesniegts
priekšliPriekšsēdētājs
Kalniņš:
pašu galveno aizmirsa celt priekšā, proti — viņš
kums, ko parakstījuši deputāti F. Cielens, K. Būnecitēja un neaizrādīja attiecīgo likumu, kas viņam
meisters u. c:
piešķi
r tiesības noraidīt šo laikrakstu koncesijas.
«Liekam priekšā pēc ministra atbildes atklāt debates.»
«ja
izdePreses likuma 6. panta c punktā teikts^
Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
jau iznāk, vai papašu
nosaukumu
vums
ar
tādu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacel'ties tos, ikas ir pret to. (Sauciens pa ziņojums par tā iznākšanu jau agrāk iesniegts.» —
Tas ir vienīgais likuma pants, kas piešķi r tiesības
labi: «Nekuļiet tukšus salmus!») Beidzot lūdzu pakoncesijas neizdot. Nākošais d punkts nosaka: «ja
celties tos, kas atturas. Par deputāta Cielēna u. c.
apturēts, vai ar
iesniegto priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret — 31 izdevums ar tādu pat nosaukumu
— Šeit nav vis runa par
tiesas
spriedumu
aizliegts».
balsis, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts.
tādu pat vai līdzīgu nosaukumu,_ bet ir runa
4. dienas kārtības punkts — iekšlietu mipar tādu pat nosaukumu. Tā tomēr ir starpība
nistra atbilde uz deputāta L. Laicena
starp likuma noteikumiem un iekšlietu ministra
u. c. iesniegto jautājumu.
Vārds atbildei kunga rīcību. Jūs paši ari esat sev izrakstījuši apiekšlietu ministrim Laimiņam.
liecību par savu nelikumīgo rīcību, jo esat iesnieIekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie deguši papildinājumus preses likumā. Šie papildināputātu kungi! Strādnieku un zemnieku frakcija ir
jumi skaidri norāda, cik jūsu rīcība ir pretlikumīga.
iesniegusi jautājumu, kāpēc nav izsniegts paziņojums Ar šiem papildinājumiem jūs savu rīcību gribat izlaikraksta «Maize un Darbs» izdošanai, jo šis nolabot, ievedot vārdu «līdzīgi». Tikai _pec jūsu pasaukums «Maize un Darbs» nav tāds pats, kā appildinājuma pieņemšanas jumsbūs iespējams apturēt
turētā laikraksta «Darbs un Maize» nosaukums. Preizdevumus ar tādu pašu vai līdzīgu nosaukumu,
ses likuma 6. pantā patiešām ir pateikts, ka paziņo-

jumu neizsniedz, ja izdevums ar tādu pat nosaukumu ir apturēts un ar tiesas spriedumu aizliegts. Man
šķiet, deputātu kungi, ja šinī nosaukumā «Darbs un
Maize» pārgroza vārdu kārtību, tad pēc būtības un
formas tas nebūt nemaina šo nosaukumu. Tas ir
viens un tas pats nosaukums._ Šeit strādnieku un
zemnieku frakcija ir tikai mēģinājusi apiet šo likuma pantu.
Ka strādnieku un zemnieku frakcija, vai aprindas, kas viņai stāv tuvu, ir mēģinājušas to ne
vienreiz vien, to es gribu šeit ar dažiem konkrētiem
faktiem pierādīt. Kā pirmais ir izdots laikraksts
«Darbs un Maize». Tas bija pēc zināmas formas
izdots dienas laikraksts, kas apturēts ar tiesas lēmumu 15. janvārī. Lai apietu šo tiesas lēmumu un
Saeimas stenografiskā
birojs, R1g3, Saeimas laukuma.

Krājumā

koncesijas.
būs
tiesība
neizsniegt
Jaunas
spēvēl
nav
Jaunais likumprojekts tomēr
komisija.
publisko
tiesību
guļ
kā,
jo tas
Jūsu rīcība ir bijusi nepareiza, nelikumīga, un lai
varētu šo rīcību apgaismot no plašāka viedokļa,
mēs liekam priekšā atklāt par šo jautājumu debates.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta
Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Cielēna u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 33 balsis,
pret — 44 balsis, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts.
Deputāts J. Pabērzs iesniedzis priekšlikumu:
30
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«Papildināt šīs sēdes dienas kartību ar likumprojektu par
pensijām bijušiem Krievijas pensionāriem.»

To var uzņemt šīs sēdes_ dienas kārtībā, ja neviens ,
neceļ iebildumus. Vai kāds ceļ iebildumus? (Troksnis.) Lūdzu neatbildēt tos, kas neceļ iebildumus,
bet atbildēt tos, kas ceļ iebildumus. Iebildumu nav.
— Deputāts Vinters ceļ' iebildumus. Deputāta Pabērza priekšlikums atkrīt — Tālāk iesniegts priekš-

likums:
«Šīs sēdes dienas kārtību; papildināt ar papildinājumu likumā par algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu
slimību gadījumos.»

Deputāts Sīmanis
Vai kāds ceļ iebildumus?
ceļ iebildumus. Šis priekšlikums atkrīt. — Deputāts V. Bastjānis liek priekša:
«Uzņemt šīs sēdes dieinas_ kartība pārgrozu jumu
likumā par Rīgas-Limbažu-Rujienas un Liepajas-Paviilostas-Ziemuipes-Allšvangas dzelzceļu būvi. Vai ir
iebildumi? Deputāts Sīmanis ceļ iebildumus. Deputāta Bastjāņa priekšlikums atkrīt.
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
pārgrozījumi likuma par zemes piecīnītabrīvības
šķiršanu Latvijas
jiem. Referents A. Alberings. Vārds referentam.
Referents A. Alberings: _ Godātie deputātu
kungi! Vienā no pagājušam sedem plaši debatēja
par pārgrozījumiem likumā par zemes piešķiršanu
Latvijas brīvības cīnītājiem. Pec būtības par to
maz tika runāts, var teikt, gandrīz nemaz. Bet gan
runāja par citiem jautājumiem, kas šinī likuma nav
aizskarti. Likums, kas atrodas Saeimaspriekša, sastāv no termiņa pagarinājuma un dažam nelielam
piezīmēm. Es nedzirdēju, ka pret to tiktu celti kādi
iebildumi. Tika' runāts par citiem jautājumiem un,
starp citu, par dažādām instrukcijām, ko izdevusi
centrālā zemes ierīcības komiteja pedeja laika, un
par I kategorijas piešķiršanu dažiem karavīriem,
kas nebija paredzēti pastāvoša centrālas zemes ierīcības izdotā instrukcijā Nr. 5._Par to man nav jārunā, jo tas šinī likumā nav iekša un tam te nevajadzētu būt, jo likumā ir paredzēts tikai tas, kas darāms,
bet nevis tas, kas nav_ darāms. Ja augstais nams
domā, ka ir notikusi kāda nelikumība, vai ka centrālā zemes ierīcības komiteja ar attiecīgo instrukciju nav ievērojusi likumu, tad to var grozīt citādā

sesijas
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kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasītlikuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pārgrozījumi
likumā
brīvības cīnītājiem.»

par

zemes piešķiršanu

Latvijas

Vārdu pie virsPriekšsēdētājs _ P. Kalniņš:
raksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? iNav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Ievada tekstu pagaidām atstāsim nenolasītu. — Ludzu nolasīt 1. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«i

Piezīme 2. Lai apmierinātu šinī panta priekšrocības baudošus
zemes pieprasītājus, zemes piešķiršana pārējiem šinī likumā paredzētiem zemes pieprasītajiem pārtraucama uz
laiku līdz 1930. g. 1. maijam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Alberingam.
Referents A. Alberings: Man te agrārās komisijas vārdā jāpaskaidro, ka 1. panta 2. piezīme ir
ieviesusies drukas kļūda.jkas ir svarīga pecbutības.
Bija paredzēts apmierināt zemes pieprasītājus līdz
1929. gada 1. maijam. Te priekša stāvoša teksta
paredzēts 1930. gada 1. maijs. Par 1. maiju komisija
tika debatēts, bet komisija ir pieņēmusi 1. maija vietā 1 .janvāri, tāpēc es te lūdzu izlabot un 1. maija
vietā likt 1. janvāri.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts) Vispārējās debatēs mēs jau aizrādījām, ka 1. pants, kāds tas tagad pieņemts komisijas redakcija, neko nedod, un
ka tāpēc mēs nāksim ar_ pārgrozījumiem 1. panta,
un proti — sekojošā veida: atjaunot 1. panta redakciju, kāda tā bija vecā likumprojekta, un ietilpināt
vēl vienu kategoriju, proti, to ģimenes locekļus, kas
1905. gadā ir nošauti vai nu uz tiesas sprieduma
pamata, vai kupus nošāvusi administratīva vara, t.
i. kas nošauti bēgot. Tas būtu viens pārlabojums,
kas būtu ievedams esošā likuma teksta. Otrs pārlabojums būtu — 1. panta piezīme ievest jaunu
nodalījumu, proti, ka landesvēra karavīri nebauda
tiesības uz zemi. Kas attiecas uz referenta norādījumu, tad tas ir pareizs, bet mes uzturam 1930. igada
neievedot
likumā.
veidā,
1. maija termiņu, aiz_ ta iemesla, ka tas kategorijas,
Tika aizrādīts, ka centrālā zemes ierīcības kogrib zemi gūt, vel nevarēs to dabūt, jo var piekas
miteja, pieņemot attiecīgo instrukciju, it ka esot dešķirt tikai tās zemes, kas ir ieprojektētas. Ieprovusi tiesības dažām karavīru kategorijām, to starpa
landesvēristiem, piešķirt I kategoriju. Centrālas jektēšaina notiks tikai šovasar; kad zeme bus ieprojektēta, tā tiks piešķirta zemes pieprasītajiem,
zemes ierīcības komitejas instrukcija Nr. 2, kas_izbet tas būs ne ātrāk ka šoruden vai nākošo ziemu.
sludināta centrālās zemes ierīcības komitejas vēstnebūs ieneša 316. numurā, bija parakstīta no viena spārna Tā tad laikā no 1. janvaralīdz 1. maijam_
veidā,
piešķirt
citāda
ko
varētu
projektētas
zemes,
ari
no
sociāldemokrātu
pārlīdz otram, to starpā
pamata.
Nr.
5
instrukcijas
uz
vispārējā
likuma
vai
parakstu,
piekrizbija
viņš
devis
savu
stāvja. Ari
dams šādas instrukcijas izdošanai. Ja tas nebūtu Tāpēc mēs liekam priekša atjaunot 1. maija termiņu.
? Sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā iesniedzu
noticis, tad, varbūt, varētu teikt, ka tur kas nav
kārtībā un varētu nākt ar grozījumiem, bet ta ka priekšlikumu — atjaunot 1. panta tekstu ar parlašī instrukcija man centrālā zemes ierīcības komibbojuimu, ka likumā jāietipina 1905. gada kritušo ģiparakstiem,
to
tejā tika iesniegta ar vairākiem
menes locekļi un otrkārt landesvēra karavīriem nav
starpā ari ar sociāldemokrātu pārstāvja parakstu, jādod tiesības uz zemi.
tad centrālā zemes ierīcības komiteja šo Jns'trukPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
ciju pieņēma un neatrada, ka tā būtu kopāri darīRozentālam.
jusi vai neievērojusi noteikumus. Bet, _kā es aizrāM. Rozentāls (sociāldemokrāts): Man pie Būdīju, tas neattiecas uz šo likumu, un tāpēc es lieku
iesniegtās pirmā panta redakcijas būtu
meistera
priekšā augstajam namam pieņemt šo likumu, pārdaži pārlabojumi un papildinājumi.
ejot uz pantu lasīšanu.
Vispirmām kārtām es gribu aizrādīt, ka paPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
stāvošā
likuma 1. panta un Būmeistera iesniegtas
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steiredakcijas 6., 7. un 8. rindiņā ir runa par pilsoņiem,
dzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas kas piedalījušies cīņās par demokrātisko republiku
debates. Vārdu neviens nevēlas_? — Nobalsošana pret bijušās Krievijas patvaldību un vācu okupācijas
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, varu. Šo noteikumu valsts iestādes tulko diezgan
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šauri, un proti, tā, ka šo likumu attiecina jikai uz
tām personām, kuras bijušas biedri toreizējas sociālistiskās partijās. _ Lai izkontrolētu to, kas ir tie,
kas piedalījušies cīņās pret Krievijas patvaldību un
vācu okupācijas varu. to izdara tikai attiecība uz
tiem, kas ir bijuši sociālistiskās partijas biedri, jo tas
ir taisni šo partiju programas ierakstīts. Pēcmusu
ieskata šāds tulkojums ir pārāk šaurs, jo cīņa pret
patvaldību un vācu okupācijas varu ir piedalījušies
ne tikai sociāldemokrātu partijas biedri, bet ari
perso.nas, kas tomēr juta līdz sociāldemokrātiskas
partijas cīņas uzaicinājumam un izpildīja partiļas
norādījumus un uzaicinājumus. Tapec manbutu
priekšlikums Būmeistera redakcija strīpot vārdus

«piedalījušies cīņā par demokrātisko republiku pret
patvaldību un vācu okupācijas
varu» un to vietā likt jaunu tekstu, proti, sekojošo:
«kas darbojušies organizācijas, kam mērķis bija gāzt
Krievijas patvaldību vai vācu okupācijas varu Latvijā, vai izpildījuši šo organizāciju uzaicinājumus
un rīkojumus». Agrarpolitikas komisija šo manu
priekš' ikumu noraidīja aiz tā iemesla, ka tas stipra
mērā paplašinot likumu un pavairojot to pilsoņu
skaitu, kam būtu tiesībasuz zemi. Ja daži pilsoņi
jau ir tik lielā mērā apgādāti ar zemija tik liela
mērā ir nākts pretim dažiem zemes karotajiem, ta
ka pat landesvēristiem ir piešķirta I kategorija, tad
io vairāk ir pamatota prasība, lai zemi piešķirtu
visiem, kas piedalījušies brīvības cīņas, lai ari viņiem dotu pirmtiesības uz zemi, bet nevis landes-

bijušās Krievijas

vēristiem.

Otrs mans papildinājums attiektos uz 1. panta
1. piezīmi, proti: Būmeistera redakcijā teikumam
«landesvēra karavīri nebauda tiesības uz zemi pec
šī likuma» pielikt vēl klāt vienu teikumu «zemes
piešķiršana landesvēra karavīriem, kas izdarīta
centrālā zemes ierīcības komiteja pec 1929. gada 6.
marta, ar šo likumu atcelta.» Mes uzskatam, ka
ir gluži dabīgi, ja atzīst, ka centrālā zemes ierīcības
ikomiteja pārskat-jusies, piešķirdama pirmās kate-

gorijas tiesības landesvēristiem, tad ari jānoraida
visi tie piešķīrumi, kurus centrāla zemes ierīcības
komiteja uz šī sava nepareiza lēmuma pamata izdarījusi. Tāpēc ari pirms nobalsošanas par Būmeistera redakciju es lūdzu nobalsot un pieņemt

manus divus pārlabojumus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates par 1. pantu izbeigtas/ Vārds referentam.
Cienījamie deputātu
Referents A. Alberings:
papildināiesniedzis
kungi! Deputāts Būmeisters
ģitopersonu
papildināt
to
ar
panta
—
jumu pie 1.
menes locekļiem, kas cietušas 1905. gada. Attiecība
nouz šo jautājumu komisijas vārda man jāizsakās
_
raidoši.
. , .
Tālāk nie šī paša priekšlikuma ir iesniedzis pārlabojumu Rozentāla kungs, kas grib atcelt zemesļ
piešķiršanas landesvēra kareivjiem, _ ko īzdanjus 1
gada
centrālā zemes ierīcības komitejapec. 1929._
sis>
debates,
vispārējas
jau
norādīju
Kā
6. marta.
komisija
>
jautājums ir pārrunāts ari agrarpolitikas
noteikumiI
bet pēdējā neatrada par vajadzīgu tādu
pieņemt. Tāpēc ari agrarpolitikas komisijas vārda i
man jāizsakās noraidoši pret šo pārlabojumu.
?
Bez tam Rozentāls ir iesniedzis vel vienu_ pār5
vardu;
strīpot
labojumu: Būmeistera redakcijā
t
pre
republiku
demokrātisko
«piedalījušies cīņās par
;
^
okupācija:
vadu
patvaldību
vai
bijušās Krievijas
varu» un to vietā likt «darbojušies organizācijas
patvaldibii
kam mērķis bijis gāzt bijušās Krievijas
izpildījuši
so or vai vācu okupācijas varu, vai ari
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ganinzaciju uzaicinājumus un rīkojumus.» Agrarpolitikas komisijā ari šis jautājums bija aizkustināts,
bet reizē ar to pacēlās jautājums, ka tad bez šaubām, tekstā būs jāieved ari vel citas lietas. Mums
ir labi zināms, ka zemi ir pieprasījuši daudzi tādi
karavīri, kuri savā laikā ir. varbūt, cīnījušļes un
piedalījušies tanīs karaspēka dalās, jeb, pareizāki sakot, organizācijās, kas nav vis cīnījušies par Latvijas
valsti, bet, gan pret Latvijas pastāvošo iekārtu, pret
Latvijas armiju. Tādā gadījumaari tas būtu te jāparedz. Bet tā kā tas nav iespējams, tad komisija
šis Rozentāla kunga priekšlikums neatrada piekrišanu. Man komisijas vārda jāizsakās noraidoši.
Ar vārdu sakot, komisija nepiekrita nevienam
no iesniegtiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Pie 1. panta
deputāts K. Būmeisters iesniedzis' trīs priekšlikumus. Pirmais priekšlikums skan:

,
.
«1. pantu izteikt sekojoši:
atbrīvo«1. Latvijas armijas un pasaules kara j-nvahdi, _
sakara
šanas kaujās kritušo, no kaujās dabūtām brūcēm vai
karavīru ģimenes
ar kauju darbību, iegūtām slimībām mirušo
kaukavalieri
un
atbrīvošanas
ordeņa
locekli. Lāčplēša kara
kuri
jās dalību ņēmušie karavīri, kā ari tie Latvijas pi soņi,
piedalījusies caikā no 1897. g. līdz 1918, g. 18. novembrim
patvalņās par demokrātisko republiku pret bijušo Krievijas
savu
dību vai Vācijas okupācijas varu, ja šie pilsoni par sadu
ekspedīcijām spīdzināti,
darbību tikuši no policijas vai soda
cietoksni,
ieslodzīti
no administrācijas vai tiesas iestādēm
nometināšana
vai
izsūtīti
katorgā,
namā,
pārmācības
cietumā,
attālos Krievijas apgabalos,
uz rnūžu vai uz noteiktu laiku
apstākļiem mirusi vai
bet ja šie pilsoņi no soda izciešanas administratīvas
nonāvēti no soda ekspedīcijām, vai
viņu piederīgie apvaras, vai uz tiesas iestāžu lēmuma, tad
fonda zemi ārpus, vispārējas kartības, ja
ar
brīvo
mierināmi
objektus nav
viņi ir bezzemnieki un līdz šim no fonda nekādus
cita nekāda nekustama manta,
nepieder
ia
viņiem
ieguvuši un
līdzmantinieki.»
nedz tie ir nekustamas mantas
baisot atVārdus
sevišķi. »

«vai

administrativās

varas»

lūdzu

Otrais priekšlikums:

«1 panta 1. piezīmi izteikt šādi:
.,.,._
. ,.
pielīdzināmi tie
«Piezīme 1. ' Latvijas armijas karavīriem
dalībnieki, kuri ielatviešu strēlnieku pulku karavīri - kauju
g 1. septembrim ja te pec
stāKišies latviešu pulkos līdz 1917. .
ciņu pret Latv«u
tam nav kalpojuši armijās, kuras vedusas
uz zemi pec si
Landesvēra karavīri nebauda tiesības
—
»
likuma.»
. , .,,.,

Trešais deputāta Būvmeistera priekšlikums.

«1 panta 2. piezīmi izteikt šādi:
pantā priekšrocības bau«Piezīme 2. Lai apmierinātu šinī
piešķiršana pārējiem suni lizemes
pieprasītājus,
došus zemes
pārtraucama uz laiku
kumi paredzētiem zemes pieprasītājiem
»
_ . ,
līdz 1930. g. 1. maijam.» —
.

pārlabojumus
Deputāts M. Rozentāls iesniedzis
depuPirmais
priekšlikumos.
deputāta Būmeistera
skan:
priekšlikums
tāta Rozentāla

rinda strī«1 pantā Būmeistera redakcijā, 6., 7. un 8
demokrātisko republiku
par
cīņās
«piedalījušies
pot vārdus
Vācijas okupācijas varu»
pret bijušo Krievijas patvaldību vai
organizācijas, kam mer«darbojušies
un o vietā lik sekojošo:
Vācijas okupācijas varu
kVblja gāz Krievi as patvaldību vai
organizāciju uzaicinājumus un
Latvijā vii ari izpildījuši šo

rīkojumus.»

Otrais priekšlikums:

papildināt ar
«1 panta 2. piezīmi Būmeistera redakcijā _
kas ,zkaravīriem
landesvēra
teikumu: «Zemes piešķiršana'
gada
o.
pec
1929.
komiteja
darīta centrālā zemes ierīcības
. ...
,
.
marta, ar šo likumu atcelta.»

komisijas uzdeBez tam referents A. Alberings
.
vumā-liek priekša:

janvārim».»
«2 piezīmes beigās «1. maijam» vietā, likt «L

Deputāts M. Rozentāls izlabo savu ŠIFlM","
tādā zinā, ka pēdējais viņa iesniegtais nolasītais
nevis
pārlabojums attiecas uz 1. panta 1. piezīmi,
Vispirms
nav.
panta
uz 2. Vairāk pārlabojumu 1.
nāks nobalsošanā deputāta Rozentāla iesniegtie

pārlabojumi deputāta Būmeistera priekšlikumos;
pēc tam — deputāta Būmeistera priekšlikumi. Ja
1 pantu pieņems deputāta Būmeistera priekša likta
redakcijā, komisijas redakcija atkritīs; ja deputāta
30*
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Būmeistera priekšā likto 1. panta jauno tekstu noraidīs, nobalsošanā nāks 1. pants komisijas redakcijā ar referenta iesniegto pārlabojumu. — Stājamies
pie balsošanas. Vispirms deputāts/ M. Rozentāte
liek priekšā: i. pantā, deputāta Būmeistera iesniegtā
redakcijā, 6., 7. un 8. rindiņā strīpot dažus vārdus
— tos es vairs nenolasīšu —, liekot to vietā jaunu
tekstu. Ari tekstu vairāk nenolasīšu. Referents
izsacījās pret šo pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir prej deputāta Rozentāla iesniegtā pirmā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos. kas atturas. Par deputāta Rozentāla iesniegtā
pirmā pārlabojuma pieņemšanu (nodota 31 balss,
pret — 53 balsis, atturējušies 2. Šis pārlabojums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Rozentāla
iesniegtais otrais pārlabojums deputāta Būmeistera
priekšā liktā 1. panta 1. piezīmē. Referents izsacījās pret_ to. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Rozentāla iesniegtā otrā pārlabojuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Rozentāla iesniegtā otrā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 56
balsis. Ari tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Būmeistera priekšā liktais 1. panta jaunais
teksts, pie kam deputāts Būmeisters liek priekšā
vārdus, «vai .administratīvās varas» nobalsot atsevišķi. Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Būmeistera priekšā liktais 1. panta jaunais teksts bez
vārdiem «vai administrativās varas». Ja to pieņems, nobalsošanā nāks papildinājums — nupat
minētie vārdi; ja 1. panta jauno tekstu noraidīs, at-

kritīs ari papildinājuma nobalsošana. Lieku uz balsošanu deputāta Būmeistera priekšā likto 1. panta
jauno tekstu bez vārdiem «vai administrativās varas» . Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Būmeistera priekšā liktā 1. panta jaunā
teksta pieņemšanu nodotas 34 ba'sis, pret — 53 balsis, atturējušies 3. Tas noraidīts. Līdz ar to atkrīt papildinājuma nobalsošana. — Tagad nāk nobalsošanā deputāta Būmeistera priekšā liktā jaunā
redakcija 1. panta 1. piezīmei. Deputāti M. Rozentāls, V. Bastjānis, F. Cielens, j. Celms u. c. liek
priekšā —
nobalsot
vārdā.

šīs piezīmes

beigu

dalu, izsaucot

deputātus

Balsošanas kārtība: vispirms likšu uz balsošanu piezīmes pirmo daļu parastā kārtā un pēc tam
— beigu daļu, izsaucot deputātus vārdā. Deputāta
Būmeistera priekšā liktās 1. piezīmes pirmā daļa
skan:
«Latvijas armijas karavīriem pielīdzināmi tie latviešu
strēlnieku pulku karavīri — kauju dalībnieki, kuri iestājušies
latviešu pulkos līdz 1917. gada 1. septembrim, ja tie pēc tam
nav kalpojuši armijās, kuras vedušas ciņu pret Latviju.»

Šīs piezīmes otrā daļa skan:
«Landesvēra karavīri
likuma.»

nebauda

tiesību uz

zemi pēc šī

Lieku uz ba'sošanu niezīmes pirmo daļu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tās pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1. piezīmes pirmās
daļas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Būmeistera priekšā
liktās 1. piezīmes pirmās daļas pieņemšanu nodotas
29 balsis, pret — 50 balsis, atturējušies 2. Tā noraidīta. — Nobalsošanā nāķ šīs piezīmes beigu daļa.
Es vēlreiz to nolasīšu:
«Landesvēra karavīri nebauda tiesību
likuma,»

uz zemi pēc' šī
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Tie, kas balso par šīs daļas pieņemšanu,
atbild «par»; kas ba'so pret, atbild «pret»; kas atturas, atbild «atturas»,
Abuls, Mārtiņš — pret;
Alberings, Arturs — pret;
savienības — pret;
Ausējs, Longins — pret;
Es lūdzu kungus būt uzmanigus, jo esam pēdējā sēdē.
Balodis, Jānis no strādnieku
un zemnieku frakcijas — par;

B

niS

iekU

Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs —
par;
Ķullītis. Jēkabs — pret;
Kviesis, Alberts — pret;
Laicens, Lmards — par;
Laimiņš, Kārlis — pret;
Lazersons, Maksis — pret;
Lejiņš, Pauls — par;

«S 88? = Par;

pret,
—"°r"
Menderis. Fricis - par;
Balodis, Kārlis — par;
Miezis, Ernests — par;
Barkans, Vinca — atturas;
Mīlbergs, Gotfrids — atturas;
Bastjānis, yaldemārs — par; Muižnieks, Izidors — par;
Beldavs, Kārlis — pret;
Nuroks, Markus — pret;
Bergs. Arveds — pret;
Nuroks. Arons — pret;
Bīlmanis, Roberts — par;
Opvneans, Jānis — par;
Birznieks, Jānis — pret;
Ozoliņš, Gustavs — pret;
Bļodnieks, Ādolfs — atturas; Ozoliņš, Lūkass — pret;
Briedis, Augusts —_pret; _
Pabērzs, Juris — nav klāt;
Breikšs, Jānis — nav klāt;
Pabērzs, Sebastjāns — nav
Būmeisters, Kārlis — par;
klāt;
Celms, Jūlijs — par;
Pastors, Alfonss — atturas;
Celmiņš, Hugo — pret;
Pauļuks, Kārlis — pret;
Cielens, Fēlikss — par;
Piguļevskis. Vladimirs — par;
Dēķens, Kārlis — par;
Pommers, Jānis — nav klāt;
Dubins, Morduchs — nav klāt; Pusuilis, Voldemārs — pret;
Dukurs, Roberts — par;
Radziņš. Eduards — par;
Dzelzītis. Eduards — par;
Rainis-Pliekšans, Jānis — par;
Dzelzītis, Hugo — pret;
Rancans, Jezups — atturas;
Dzenis, Antons — par;
Rancans, Antons — atturas;
Reinhards, Gustavs — pret;
Eglitis. Arkādijs — atturas;
Eliass, Kristaps — par;
Rimbenieks. Ēvalds — atturas;
Ērglis, Jūlijs — pret;
Rozentāls, Miķelis — par;
Firkss, Vilhelms — pret;
Rubulis, Vladislavs — atturas;
Grantskalns, Eduards — pret; Rudevics. Ansis — par;
Gulbis, Vilis — pret;
Sanders, Visvaldis — pret;
Hans, Džons — pret;
Skujenieks Marģers—nav klāt;
Ivbulis, Staņislavs — atturas; Šēlers, Lotars — pret;
Sīmanis, Pauls — pret;
Jankus. Oskars — par;
Jeļisejevs, Grigorijs — pretj Špolanskis, Leontijs — atturas;
Jeršovs, Leonids — nav klāt; Šterns, Jānis — par;
Jukšinskis, Antons — par;
Trasuns, Jezups — atturas;
Juraševskis, Pēteris — atturas; Ulmanis. Kārlis — pret;
Ulpe, Pēteris — par;
Kalniņš, Augusts — pret;
Kalniņš, Bruno — par;
Veckalns, Andrejs — par;
Kalniņš, Nikolajs — nav klāt; Vežbickis, Jānis — atturas;
Kalniņš, Pauls — par;
Vestermanis, Verners — pret;
Kallistratovs, Meletijs — pret;Vil'piševskis, Jaroslavs — at'< auliņš, Jānis — atturas;
turas;
Kiršteins, Kārlis — atturas;
Vinters, Jānis — par;
Kirilovs, Stepans — atturas; Višņa, Jānis — par;
Klīve, Ādolfs — pret;
Zeibolts, Pēteris — par;
Zlaugotnis-Cukurs, Jānis —par.
Korņiljevs, Jānis — atturas;

Senīb2
savienība.,,

Balsošanas rezultāts; par deputāta Būmeistera
priekšā liktās 1. piezīmes beigu daļas pieņemšanu
nodotas 37 balsis, pret — 36 balsis, atturējušies 19.
Ari tā noraidīta. (Saucieni pa kreisi: «Juraševskis
izšķīra!» — «Centrs izšķīra!» Priekšsēdētājs zvana.)
— Es turpinu nobalsošanu. Deputāta Būmeistera iesniegtā 1. panta 2. piezīme. — Deputāts Būmeisters
noņem savu iesniegto 2. piezīmi. — Nobalsošanā
nāk 1. panta 2. piezīme komisijas redakcijā ar referent a iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 2. piezīmes pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par 2. piezīmes pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 2.
piezīmes pieņemšanu ar referenta iesniegto pārlabojumu nodotas 56 balsis, pret — 25 balsis, atturējušos nav. 1. panta 2. piezīme ar referenta iesniegto pārlabojumu pieņemta. — Deputāts M. Kallistratovs iesniedzis priekšlikumu:
«1. panta 1. piezīmi papildināt ar šādu tekstu:
«Tāpat Latvijas armijas karavīriem pielīdzināmi tie Latvijas pilsoņi no Līvena bataljona, kuri piedalījušies cīņās pret
lieliniekiem no l.XII 1918. g. līdz 1. VI 1919. g.»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Kaļļistratova priekšlikumu. Tikai 12
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balsis. Nepietiekošs balsu skaits. Šis priekšlikums
noraidīts. — Ludzu nolasīt 2. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Iepriekšējā pantā minētās personas nebauda priekšrocī^
bas uz tām zemēm,
kuras piešķiramas ilggadīgiem lietotājiem
un uz agrāras reformas likuma 43. panta pamata, kā ari uz likuma par laukstrādnieku dzīvokļiem 2. un 3. panta pamata, uz
zemēm zvejnieku joslā un uz zemēm, kuras paredzētas vai
pieprasītas sīksaimniecību paplašināšanai. Tāpat minētās personas nebauda priekšrocības uz zemēm, kuras no centrālās zemes_ ierīcības komitejas paredzētas kā paliekamas vietas tagadējiem nomniekiem, noslēdzot ar viņiem līgumus uz rozā
blankām.
Piezīme 1. Pie vienādām kategorijām vietējā pagasta piederīgiem dodama priekšrocība zemes iegūšanā.
Piezīme 2. Personas, kas nodarbojas ar zemkopību un kam
ir 1. panta paredzētas tiesības, ar zemi apmierināmas
vispirms.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu ari pie 2.
panta vēlreiz iesniegt pārlabojumus, kas bija agrāk
iesniegti. Vārds pie 2. panta deputātam Sanderam.
V. Sanders (nacionālais bloks): Augstais nams!
Es lieku priekšā 2. pantu papildināt ar sekojoša
satura 3. piezīmi: «Izvedot šo likumu dzīvē, par
pamatu ņemama centrālās zemes ierīcības komitejas izdotā instrukcija Nr. 5., atceļot šīs instrukcijas papildinājumus Nr. Nr. 1, 2, 3, 4 izsludinātus
«Centrālā Zemes Ierīcības Vēstnesī» Nr. Nr. 302,
313, 315, 316.» Lieta grozās ap to, ka visas pēdējā
laikā piešķirtās privilēģijas uz pirmo kategoriju atkrīt, tāpat ari landesvēristu privilēģijas, un paliek
spēkā pirmā kategorija tikai Lāčplēšiem un kara
invalidiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Rozentālam.
M.

Rozentāls

(sociāldemokrāts):

Deputātu

kungi! Palikušais likuma 2. pants ar piezīmēm gan
zināmā mērā uzlabo stāvokli, salīdzinot ar līdzšinējo likumu, bet tanī pat laikā augstais nams, noraidīdams tiesības uz zemi 1905. un 1906. gadā nobendēto brīvības cīnītāju piederjļgiem un piešķirdams vēl termiņa pagarinājumu landesvēristiem, ir
noteicis 1. pantu tādā redakcijā, kā mēs esam spiesti
balsot pret šo likumu. Tas ir apvainojums Latvijas brīvības cīnītājiem, tiklab kara invalidiem, kā
ari 1905. gada revolucionāriem, ka tagad viņus nostāda vienādā stāvoklī ar landesvēristiem. Tāpēc
mēs balsosim pret šo likumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates par 2. pantu izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents A. Alberings: Pārlabojums, kuru
pie 2. panta iesniedza Sandera Jkungs, agrārā komisijā nav pārrunāts, un agrāras komisijas uzdevumā es nevaru atsauksmi dot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 2. panta deputāts V. Sanders iesniedzis priekšlikumu:
«2. pantu papildināt ar jaunu 3. piezīmi:
Piezīme 3. Izvedot šo likumu dzīvē, par pamatu ņemama
centrālās zemes ierīcības komitejas izdotā instrukcija
Nr. 5, atceļot šīs instrukcijas papildinājumus Nr.Nr. 1.,
2, 3, 4, izsludinātus «Centrāla Zemes Ierīcības Vēstnesī»
Nr. Nr. 302, 313, 315 un 316.» — »

Vispirms nāks nobalsošanā deputāta Sandera
priekšā liktā 2. panta jaunā piezīme; pēc tam —
2. panta komisijas teksts, vai nu ar jauno piezīmi,
vai bez tās. Referents ziņoja, ka viņš nevarot dot
atsauksmi par deputāta Sandera priekšlikumu, tāpēc ka tas komisi|ā neesot apspriests. Lieku uz
balsošanu deputāta * Sandera priekšlikumu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par to. Acimredzot vairākums.
Deputāta Sandera priekšā likta 2. panta 3. piezīme
pieņemta. — Tagad nāk. nobalsošana ... (Troksnis;

sesijas

27. sēde

1929. gadā

17. maijā

938

priekšsēdētājs zvana.)

Ludzu, kungi, vairāk sekot
musu_ darbībai! — Nobalsošanā nāk 2. pants pārlabota veida. Ludzu pacelties tos. kas ir pret 2.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 2. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk ievada teksts.
(Likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem (lik. kr. 1928. g. 99.) 1. panta 2. piezīmi un 2. pantu izteikt šādi:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nak likums visuma pārlabota veidā. Lūdzu pacelties tos, kasir pret likuma pieeņmšanu visumā pārlabota veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu visumā pārlabotā
veida.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par likuma pieņemšanu viisumā pārlabotā
veida nodotas 49 balsis, pret — 32, atturējies 1. Likums visuma pārlabota veidā pieņemts. — Prezidijs
liek priekjša likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas
komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Par balsošanas motiviem deputāts K.
Būmeisters iesniedzis paziņojumu:
«Balsoju pret likumu tāpēc, ka landesvēristiem tiek dotas II kategorijas tiesības.»

Vārds paskaidrojumam par paziņojumu deputātam, Bumeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie de-

putātu kungH Nav tiesa, ka Sandera kunga pārlabojums jautājumu ir izšķīris, ka Jandesvēram nav
dotas tiesības uz zemi. Kungi, jūs esat pieņēmuši
likumprojektu par zemes piešķiršanu brīvības cīnītajiem.. Ta tad. tas ir izcilus likums brīvības cīnītajiem, kas 1918./19. gadā lēja asinis par Latvijas
demokrātiju un_ 1905. gada cīnītajiem, kas bija pirmie
celmlauži.bet jus dzēšat no šī saraksta, noraidāt 1905.
gada cīnītājus, tos,kuri visvairāk ir cietuši par Latvijas tapšanu.To ģimenes, kurus 1905. gadā muižniecības vara nogalināja, bēgot nošāva, netiek ierindotas
zemes saņēmējos, nedabū šādas tiesības, bet landesvers uz šī likuma pamata dabū II kategorijas tiesības. Ja ir runa par izcilo likumu, par zemes piešķiršanu brīvības cīnītajiem, tad šīs tiesības bija
jādod tiem, kam tās nākas, un nevarēja dot pat II
kategoriju tiem kam _ tā nenākas. Bet jūs piešķirat
tagad zemes
iegūšanas
tiesību II kategoriju
landesvēram un noraidāt
tās
grupas, kas
visvairāk cietušas par Latvijas brīvību. Tāpēc
mes, sociāldemokrāti, uz viskategoriskāko protestējam un cīnīsimies turpmāk par to, lai Latvijas
brīvības cīnītājiem dotu itās tiesības, kas viņiem
pienākas.cīnīsimies pret izcilu tiesību piešķiršanu
tām grupām un varām, kas savā laikā cīnījušās pret
Latvijas demokrātiju, lai tām šīs tiesības tiktu atņemtas. (Saucieni no centra: «Kāpēc jūs balsojat par?»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu deputātu
kungus paziņojumus par . balsošanas motīviem iesniegt laikā. Novēlotus paziņojumus turpmāk nepieņemšu. Paziņojumi par balsošanas motiviem jāiesniedzis tūlīt pēc likuma nobalsošanas. — Vēl
iesniedzis paziņojumu par balsošanas motiviem deputāts A. Eglitis: ,
«Balsoju par likumu «pārgrozījums likumā par zemes
piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājem» tamdēļ, ka restaurēta
vecā zemes piešķiršanas kārtība un landesvērstiem atņemta

priekšrocība..»

Lūdzu deputātus iesniegt salasāmus paziņojumus. (Starpsaucieni.) — Vārds paskaidrojumam
par šo paziņojumu deputātam Eglītim.
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija): Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija bal-
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Tādu nav. Par deputāta Opvncana iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu nodotas 35
balsis, pret — 45 balsis. Šī pārejas formula noraidīta. Deputāts K. Būmeisters lūdz vardu personīga
lietā. Vārds deputātam Bumeisteram.
(sociāldemokrāts): Deputāts
K. Būmeisters
nāk
uz tribīnes un saruna kaiEglīša kungs vienmēr
lu nepatiesību, vai lietas, par kurām pats neko nezin.
(A. Eglīša starpsauciens.) Eglīša kungs, lūdzu klausīties drusciņ uzmanīgāki. Attiecība uz landesvēribija iesniegts priekšlikums atņemt landesvēristiem
stiem mūsu stāvoklis centralāzeme ierīcības komiteja
pirmo kategoriju, kā ari tiem, kuri bija cīnījušies bija tāds pats kā šodien. Mūsu frakcija šodien, kad
pret Latviju. Tiem šī kategorija tika atņemta, un
bija jautājums par to, vai landesvēristiem dot I vai
šo priekšlikumu atbalstīja ari Būmeistera kungs. II kategorijas tiesības, nobalsoja par II kategorijas
Pēc tam, tikai pēc ilgāka laika saceļas tas lielais tiesību došanu, t. i. mēs_ izvēlējamies no.diviem ļautracis. Tā tad ari Būmeistera kungs pirmo reizi,
numiem to mazāko. Tāpat mes rīkojamies centra a
piešķiršanu
kategoriju
par
pieņēma
likumu
kad
zemes ierīcības komiteja, kad Alberinga kungs pielandesvēristiem, balsoja_ pretim, bet lielu protestu
spieda jaunsaimnieku un demokrātiska centra pārnecēla. Otrreiz., kad stāvokli gribēja grozīt un kad
stāvjus balsot par I kategorijas tiesību_ došanu lanBu-'
priekšlikumu,
parakstīja
ari
to
iesniedza otro
desvēristiem. Pēc tam mes iesniedzam priekšlitautības
katos
vācu
kungs.
Jāsaka,Ja
meistera
kumu dot I kategorijas tiesības tikai tam grupām,
ravīrus, kas vēlāki pārnākuši Latvijas armijaV ar
kuras nav cīnījušas pret Latvijas valsti- Ta tad
jūsu priekšlikumu grib izslēgt]no zemes dabūšanas; tas bija tikai jūsu kļūdas izlabojums, par ko mes uztad jau jāizslēdz ari tie. kas pārnākuši no sarkanarstājamies, un nevis par to, lai dotu I kategorijas tieTad ari Dzelzīša
mijas un cīnījušies pret Latviju.
sības. Tāds Pat stāvoklis bija ari šodien. Sociālkungam zeme nenāktos.
demokrātu pārstāvji centrāla zemes ierīcības koDeputāt
mitejā nekad nav uzstājušies par tiesību došanu
Priekšsēdētājs P. Kalpiņš (zvana):
balsošanas
motiviem!
landesvēristiem, ne I kategorijas tiesību, ne II kaEglīt! Lūdzu runāt par
tegorijas, bet mēs bijām spiesti balsot, lai izlīdzijārestaurē
veA. Eglitis (turpina):_ Tāpēc bija
nātu
stāvokli un lai izslēgtu lielākas . landesvēristu
kas
vel
cīnītajā
pārējie
brīvības
cais stāvoklis lai ari
kategorijas no zemes pieprasītāju rindām. Lai Lanav zemi dabūjuši, to dabutu_ tāpat, uz veca likuma
I
tvijas brīvības cīnītājiem būtu vairāk zemes, mes
pamata; tāpēc mēs .iesniedzami priekšlikumu, llai
jo
spiesti balsot par šo pārlabojumu. Ta tad,
pārējiem
atkristu,
bijām
un
kategorija landesvēram
Eglīša kungs, vispirms, lai runātu un apvainotu,
citādi pacēlās balsis no_ karavīru, invalidu un Lāčvajadzīgs iedziļināties lietas būtība. Jūsu pārplēšu aprindām, kas sāka prasīt augstāku kategoun
stāvji
un demokrātiskā centra pārstāvji gan bija tie,
bieži
nak
riju. Pat jūsu partijas biedrs Buševics
bet tad, koalicijas
aizstāv landesvēristus, kā piemēram Cēres muižas kuri vienu nedēļu nobalsoja pret,
tiesību
par
pirmās
kategorijas
spiesti, mobalsoja
piešķiršanā aizstāvēja Mendku. Tapec nav vieta
un
jus
nācāt
pec
landesvēristiem;
tikai
tam
gribēdošanu
mums šeit pārmest. Jūs šeit augstajā nama
patiesība!
izlabojat kļūdu. Lūk, tāda ir
jāt atkal, kā jau pagājušo reizi teicu, pacelt pūsli
un grabināt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds personīgā
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lauksaimniecības
lietā deputātam Eglītim.
komisija iesniegusi šādu pārejas formulu:
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
«Saeima nolemj: uzdot lauksaimniecības komisijai līdz
partija):
Godātie deputātu kungi! Attiecība uz to
š. g. 15. maijam izstrādāt likumu par naudas balvas izsniegman tagad jākonstatē pretējais, ka Būapmierināti
ar
patiesību
cīnītājiem,
kas
nevar
tikt
šanu tiem brīvības
zemi.»
meistera kungs būs drusku viltojis patiesību, betne
Opyncans
iesniedzis
deputāts
J.
Bez tam vēl
es. Vai stāvoklis nav tāds: kad pirmo reiz nāca
pārejas formulu. Pie komisijas pārejas formulas delandesvēristu jautājums centrālas zemes ierīcības
komitejā, tas tika noraidīts, bet otrreiz — pieņemts.
putāts K. Kiršteins iesniedzis priekšlikumu:
maijam»
g.
15.
«līdz
š.
.
«Komisijas pārejas formulā vārdu _
Vai jūs zināt, kas bija balsojuši? (Starpsaucieni.)
ievietā likt vārdus «līdz nākošas sesijas sakumam».»
Kā es esmu balsojis tikpatlabi centrālas zemes
deputāta
ari
centrs
vai
Kiršteina rīcības komiteja varēja but balsojis
Vispirms lieku, uz balsošanu
iesniegto pārlabojumu komisijas pārejas formula, jaunsaimnieki; bet šeit mes runājam par kaut ko
bija
kas ir jau izdalīta deputātu kungiem. Ludzu pacelties
citu. Mēs runājam, par to, ka sociāldemokrāti
tos, kas ir par deputāta Kiršteina iesniegto pārlaboiesnieguši priekšlikumu atsvabināt landesvēristus
jumu komisijas pārejas formula. Acīmredzot vaino zemes dabūšanas, bet tas ir nācis pec tam. kad
rākums. Pārlabojums pieņemts. — Nobalsošana karavīru aprindās un kreisas aprindas paceļas balnāk komisijas pārejas formula ar pieņemto panasis, ka landesvēristi ir pilnīgi izslēdzami no zemes
bojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs pārejas
dabūšanas. Mēs tam. nepiekrītam, bet sakām, ka
Tādu
nav.
pārlabota,
veida.
formulas pieņemšanu
viņiem zeme jādabū pec II kategorijas. To ari ir
pare>jas
formula
Komisijas
Ari
nav.
Kas atturas?
akceptējis jūsu pašu priekšstāvis centrāla zemes
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemta. — _ Nobalsoierīcības komitejā, Būmeistera kungs, te ir viņa
šanā nāk deputāta Opvncana iesniegta pārejas forparaksts. Kāpēc jūs neiesniedzat priekšlikumu, lai
mula :
landesvēristiem zemi nedotu nemaz? (Starpsaucīnītājiem,
vēl
nav
brīvības
paredzētiem
kuri
cieni.) Nekad jūs neesat runājuši; tikai beidzama
«Likumā
iesnieguši zemes pieprasījumu listes, listu iesniegšanas termiņi'
laikā jūs to esat pateikuši. Tanec man vēlreiz jāpagarināt līdz 1. augustam š. g.»
konstatē, kā ir ar to patiesību: to patiesību esat
Lūdzu pacelties tos, kasir par šis pārejas forviltojuši jūs!
mulās pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kjas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis die" " ir pret deputāta Opvncana iesniegtas pārejas for;,
:
nas
kārtības panīkts izsmelts.
mulas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
likuma pieņemšanu, tāpat ari par
pārgrozījumu pieņemšanu aiz tia iemesla, lai restaurētu to stāvokli, kas pastāvēja jau vairākus gadus. (Saucieni ,mo kreisās puses: «Nav restaurēts!»)
Ir restaurēts tas pats stāvoklis, uz kura pamata ari
Dzelzīša kungs ir saņēmis zemi. Tagad šeit nak
sociāldemokrāti, it sevišķi Būmeistera kungs, ar
lielu protestu, protestē pret to pašu, ko viņš centrālā zemes ierīcības komiteja pats bija akceptējis.
(Starpsaucieni.) Centrālā _zemes ierīcības komiteja

soja

par šī

atturas.
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koncesijas varēs izsniegt tikai ar pašvaldību piekrišanu.
_
.
Vēl krīt svarā 291. pants, kurš Hek priekša strīpot līdz šim paredzēto akcīzi divkartīgosapmeros
uz importētiem priekšmetiem Sakara ar mušu tirdz^
akcīzi uz imporniecības līgumiem šādu divkārtīgu
Lūdzu referentus sniegt referātus. Vārds tirdznieTapec
ar šo pārpriekšmetiem
uzlikt.
Bīlnevar
rūpniecības
referentam
komisijas
tētiem
cības un
labojumu tiek izlīdzināts tas, ko. ar mušu tirdzniecīmanim.
bas politiku esam fiksējuši attiecīgos tirdzniecības
Referents R. Bīlmanis: Godātie deputātu kungi! līgumos.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkoholu
236. pants ir jaunievedums, kas saskaņo saistosaturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un šos noteikumus ar likumu darbību. Pilsētu pašvalr
pārdošanu komisijās 'izstrādāti no diviem ministru
dībām ir tiesība izdot saistošus noteikumus par alkabineta satversmes 81. panta kārtībā izdotiem nokohola tirdzniecību iekšējās telpas,_ traktieros u. t. t.
teikumiem, 2 Saeimā iesniegtiem projektiem un daŠinī ziņā ir noskaidrojies, ka pastāv zināmas nesažiem ierosinājumiem, kas nākuši augstā nama caur
skaņas starp valdības rīcību un likumu no vienas
plenārsēdi.
puses un pastāvošiem noteikumiem, kas tiek izdoti
Šinīs pārgrozījumos un papildinājumos vispirms un ir spēkā vienā otrā pilsētā, no otras puses. Šīs
paredzēti daži atvieglojumi, ko valdība pr.ojektejusi
nesaskaņas ir diezgan sīkas dabas. Tapec, lai tas
piešķirt alkoholu saturošu vielu ražošanas fabrikām.
turpmāk neatkārtotos, komisija liek priekšā ievest
paradu
pie
atvieglojumi
paredzēti
zināmi
jaunu kārtību. Līdz ar to visas domu starpības tiks
akcīzes
Tā
.nomaksas, kas uzkrājušies uz 1. janvāri, pagarinot novērstas.
tos un, ja vajadzīgs, šo akcizes _ nodokli nodrošinot
Tirdzniecības un rūpniecības komisiijas vārda
izšķirts
divos
vajautājums
komisijas
ar ķīlām. Šis
lieku priekšā šo likumprojektu pieņemt.
riantos. Tirdzniecības un rūpniecības komisijas vaPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komiriantā paredzēts, ka par akcīzes nodokļajiodrošinasijas referentam Annusam.
jumu uzskatāms nodrošinājums valsts vērtspapīros,
Referents J. Annuss: Ari finansu komisija atraturpretim finansu komisijas variants paredz, ka var da, ka 165. panta b punkts būtu grozāms. Pastāatļaut nodrošinājumus rokas ķīlu veida un citas gavošā likumā ir sacītska spirta fabrikām visa makrantijās. Šos abus uzskatus izdiskutēja abas komisājamā suma nomaksājama līdz pārskata gada pēdēsijas. Tirdzniecības un rūpniecības komisija piejai dienai. Finansu komisija atrada par iespējamu
ņēma to variantu, kas paredz, ka finansu ministrim
dot
finansu ministrim tiesību nosacīt, kad un kāda
atsevišķos gadījumos ir tiesība atsvabināt no daudzkārtībā pienācīgā suma nomaksājama. Bez tam
pusīgām nodrošinājuma pārbaudēm; ka _ galvenais finansu komisija savā varianta atrada par iespējanodrošinājums tomēr uzskatami valsts vērtspapīri.
mu pieņemt no spirta fabrikantiem maksājumu nopadrošinājumam ķīlas. Šādu prasību uzstādīja ari noOtrs atvieglojums paredzēts 288. pantā, kas
uz
darītavām
alus
dokļu departaments kā praktiskāku un vieglāk lieredz dažus atvieglojumus mazam
bija
noteikumiem
līdzšinējiem
pēc
tojamu jo spirta fabrikantiem ir vieglāk atrast ķīlaukiem kurām
darītalas un ' obligācijas. Tāpēc finansu komisijasvairajāizstrādā 5000 ikg iesala. Ta ķa dažas alus
daudzumu
attiecīgo
_
kums izšķīrās par to, ka nodrošināšana izdarāma ar
vas nav varējušas izstrādāt
papildu
vel
zināmu
maksāt
spiestas
ķīlām.
iesaHa tad tās ir
179. pantu finansu komisija atstāja satversmes
akcizes nodokli. Valdības projekts paredz šīm alus
miniziņa
ka
finansu
81. panta kārtībā izdotā redakcija.
darītavām atvieglojumus tanī
^
maiespējams
noteikt
gadījumos
ir
strim atsevišķos
Par 192. pantu finansu komisija bija plašas»
zāku normu.
pārrunas un, beidzot finansu komisijas vairākums atprincips
ari
jauns
ievests
viens
zina par pareizu 192. panta grozīšanu noraidīt. MoŠinī likumā ir
politūru.
ārzemēm
kas
izsūta
uz
eksportieriem,
tivi bija šādi. 'Pirmkārt — pašvaldību pienākums
ar
izsaukti
starp citu, " ir apkarot župību, _ ierīkot alkoholu nesagrozījumus,
kas
paredz
192. pants
laupīja
turošu dzērienu iestādes un pārdošanas vietas, veicisenāta savā laikā doto paskaidrojumu, kurš
tiesīnāt
alkohola apkarošanu, nevis tirgošanosar reibinopilsētu pašvaldībām un pašvaldībām vispārīgi
persošiem dzērieniem. Otrkārt finansu komisijas vairābas līdzīgi privātām un ari citam juridiskam
kums aizrāda, ka žūpība nav apkarojama ar reibinonām nodarboties ar alkoholisko dzērienu tirdzniecī^
savas
domes.
šu dzērienu pārdošanu, bet ar skolām, lekcijām,
bu ja viņas to vēlas un par to_lēmušas
Pastāvošais 218. pants tagad atagrāko
likumu
priekšlasījumiem.
Šādas tiesības agrāk piederēja uz
atļauj pašvaldībām noteikt reibinošo dzērienu iestāžu
noteikumu pamata pilsētu pašvaldībām, bet ar
pievienojas tirdzskaitu un vietu. Finansu komisija
tiecīgo senāta lēmumu tas tika anulētas, un daudzas
atzinumam, ka
komisijas
rūpniecības
likvidēt
spiestas
niecības
un
pilsētu un lauku pašvaldības bija
tiesības noteikt ari
pašvaldībām
dot
diezgan
vebūtu
vēlams
bija
ienesuši
uzsāktos pasākumus, kas
personas.
_
,
..
selīgas parādības šo priekšmetu pārdošana. Sisi
kas ir sīkākas dabas, finansu
pantiem,
apkarošaPārējiem
žūpošanas
ka
turpmāk
paredz,
pants ari
piedalīties tirdzkomisija piegrieza mazāk vērības. Visa visuma vanas nolūkā pašvaldības var brīvi
nosacījumiem? ru tikai pievienoties tirdzniecības un rūpniecības
niecībā uz vispārējiem pamatiem un
redak- - komisijas referentam. Ari finansu komisijas vārda
Jaunā tirdzniecības un rupniecības_ komisijas
pareds
: es lieku priekšā šiem likuma grozījumiem steidzacija ir šaurāka nekā līdzšinējais stāvoklis un
tieši žūpības apkarošanas nolūkus. TurpretimfinanpašvaldīPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek prieksu komisija liek priekšā šo pantu strīpot un
šā steidzamību. Nobalsošanā nak steidzamība. Lubām tādas tiesības neatļaut.
nav.
dzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nosacījumu; 3
Tālāk 218. pants paredz tuvākus
pieņemvienbalsīgi
pašvaldiban i Kas atturas"? Nav. Steidzamība
koncesiju izsniegšana',. Tas paredz ari
deputātam
ta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
izsniegšana!;
koncesiju
tiesības līdzrunāt pie jaunu
Rimbeiniekam.
, lada 5
tiklab atsevišķām personām, kā ari firmām

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījumi un p ap i \ di n ā j u,m i likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un plaTdošanu. Referenti R. Bīlmanis un J. Annuss.
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E. Rimbenieks (kristīgo darbā ļaužu savienība):
Augstais nams! Šī Likuma pārgrozījumos, starp citu,
ir aizskarts jautājums par pašvaldību tiesībām piedalīties alkohola tirdzniecībā. Man šeit būtu jāaizrāda, ka tas viedoklis, uz kāda ir nostājusies tirdzniecības un rūpniecības komisija, patiesībā atbilst
tam vispārīgam virzienam, kāds šinī jautājumā vispārīgi mūsu zemē tiek ieņemts, proti —? cīņai ar alkoholu. Varbūt te varētu celt iebildumus — un tādi tiek celti — , ja pašvaldībām dotu tiesības ari piedallties_ tirdzniecībā, vai tad tās nozīme nebūtu kaitīga mūsu pašvaldībām. Protams, ja šī tirgošanās
notiek vienīgi peļņas nolūkā, lai sagādātu pašvaldībām līdzekļus, un ja šī tirdzniecība notiktu ar nolūku izskaust šeit privāto tirdzniecību, vai privāto
tirgotāju konkurenci šinī tirdzniecībā padarīt neiespējamu, tad, bez šaubām, šādas tiesības pašvaldībām nebūtu atvēlamas, jo tādā. gadījumā pašvaldības būtu ieinteresētas iegūt tikai līdzekļus un, protams, ari vēlētos pārdot pēc iespējas vairāk alkohola. Tirdzniecības un rūpniecības komisijā, kur
šis jautājums tika apskatīts, bija iesniegts priekšlikums, ka pašvaldības var piedalīties brīvā tirdzniecībā vienīgi žūpības apkarošanas nolūkā. Ja pašvaldības vēlas ierīkot alkoholisku dzērienu veikalus,
tad šiem veikaliem jānes žūpības apkarošanas raksturs, vispirms, ievērojot tirdzniecības laiku un nepardpdot alkoholiskus dzērienus tādām personām,
kas jau ir iereibušas, un vispārīgi izvedot propagandu pret žūpību. Tirdzniecības un rūpniecības
komisija paredz šīs tiesības pašvaldības iestādēm,
tāpēc es aizstāvu šo variantu šinīs pārgrozījumos.
Atņemt šīs tiesības pašvaldībām nozīmētu atņemt
viņām tās tiesības, kas ir katrai biedrībai uru katrai
juridiskai personai. Var, piemēram, būt tāds gadījums, ka neatrodas, varbūt, tāda persona, kurai varētu uzticēt šo tirdzniecību; tādā gadījumā pilsētu
un lauku pašvaldības var pašas regulēt alkoholisko
dzērienu tirdzniecību, novēršot visas tās nevēlamās
parādības, kas varbūt rastos no privāto tirgoņu puses. Tāpēc es lūdzu augsto namu pieņemt šo likumu tirdzniecības un rūpniecības komisijas variantā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Alkohols vispār ir tāds ienesīgs ļaunums, ko, ar ļoti maziem izņēmumiem, ražo un pārdod gandrīz visās pasaules valstīs. Ari mūsu valsts
budžetā paredzētas diezgan lielas ienākumu sumas
no alkohola pārdošanas. Alkohola ražošanu un
pārdošanu regulē noteikumi par alkoholu saturošu
vielu ražošanu —, pārdošanu un aplikšanu ar nodokļiem, kas pieņemti 1920. gadā. Šodien mums ir
priekšā šī likuma grozījumi. 192. pants tirdzniecības un rūpniecības komisijas redakcijā paredz atļaut pašvaldībām tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem, kaut gan senāts bija iztulkojis, ka pašvaldībām
tas nav atļauts. Mūsu frakcija stāv uz tā viedokļa,
ka alkoholu nevar apkarot, ja pašvaldības ar to tirgotos. Šādu stāvokli var salīdzināt ar izteicienu,
kas valda tautā un ko pat paši lielie dzērāji lieto:
mēs šņabi izdzersim un kad tas būs izdzerts, tad tas
būs radikāli apkarots resp. iznīcināts. Mes skatāmies
uz šo tirgošanos tāpat kā uz privāto, kaut ari šis
tirgošanās veids ir domāts žūpības apkarošanai.
Saka, ka pašvaldības necentīšoties pārdot degvīnu
neatļautā laikā _un necentīšoties pārdot to pēc iespējas plašos apmēros, jo šo tirgotavu veikalveži nebūšot ieinteresēti pārdot alkoholu lielākā daudzumā,
jo viņiem nekāds labums no pastiprinātas pārdošanas necelšoties. Pašvaldības centīšoties stingri
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ie _verot likuma noteikumus un vispār respektēšot
žūpības apkarošanas likumu. Šādas domas mums
deklarēja finansu komisijā pilsētu pārstāvji. Es domāju, ka šāds motivs neiztur nekādas noteiktas kritikas, jo mušu žūpības apkarošanas likums ir saistošs ne tikai pašvaldību tirgotavām, bet ir saistošs
katrai dzērienu tirgotavai; ir jāraugās tikai, lai to
izpildītu. _ Ja pie mums tas līdz šim nav darīts, tad
jākonstatē, ka kuratoru institūts nav darbojies pareizi, vai ari pašvaldības nav izvēlējušas īstos vīrus, kas žūpību varētu apkarot. Kas būtu panākts
ar šo iesniegumu? Šeit saka, ka pašvaldības aiztaisīs tirgotavu pīkst. 12 sesdienā un pīkst. 7 pārējas dienas, un pašvaldības krodzinieks nebūs spējīgs pārdot aizliegta laikā, jo viena atslēga būs pie
veikalveža un otra pie pašvaldības pārstāvja. Bet,
godājamie deputātu kungi, mēs nevaram būt tik naivi un domāt, ka tad jau nu žūpība būs ierobežota,
ja krogus laika aiztaisīs. Zināms, ir sava nozīme
šimprincipam, bet nav taču noslēpums, ka šo apstākli izmantp likumu pazinēji, tā saucamie «riteņkrodzinieki» , kuri sapērkas alkoholu, veikaliem vaļā
esot, un kad legālie savus taisa ciet, šie laiž savus
krājumus klaja, pie tam ar stipri lielu uzcenojumu.
Mes prasām ņo kuratoriem., kurj saņem lielas sumas
no pašvaldībām, kuras savukārt šos līdzekļus ņem
no valstslai viņi stingri raugās uz to. lai attiecīgie
veikali pēc noteiktā laika nebūtu vaļā. Ja tagad
kuratori un policija nevar piespiest jau pastāvošās
legālās tirgotavas turēt ciet Likumā paredzētā laikā,
ja viņi zin, kur šie veikali atrodas, vai tad policijai
un kuratoriem būs iespējams uzzināt un izkontrolēt
visus tos krodziniekus, kuru adreses viņi nezin? Tas
bus daudz grūtāk. Tāpēc šis motivs mūs ari nevar
pārliecināt. Mēs stāvajn par to, lai kuratoriem uzdotu stingrāk izpildīt savus pienākumus, un lai tirgošanās būtu atļauta visiem, kam piekrīt pašvaldī-

bas.

Runājot par lauku pašvaldībām., jāsaka, ka tur
tirgošanās ar degvīnu ir ļoti nevēlama, jo likumu izmantot gribēs katra pašvaldība, un pie kā tas var novest, ir grūti paredzēt. Saka, ka pašvaldības nedzīšoties Pēc peļņas, bet es domāju, ka pašvaldības galvenā kārtā dzīsies pēc peļņas, jo ar zaudējumiem
taču valsts um pašvaldības iestādes nevar strādāt.
Kas nu notiks? Notiks tas, ka to bodīti ierīkos sev
pavisam parocīgā vietā un, lai veicinātu peļņas gūšanu, bus spiesti veicināt degvīna pārdošanu. Ja
mēs tagad dzirdam' vienā otrā vietā, ka pašvaldības
nestrādā tā, kā tas būtu vajadzīgs, ka šur un tur notiek iedzeršanas uz iedzīvotāju rēķina, ja nu tagad
pašvaldībām būs krogi, tad šādas nebūšanas nemazināsies, bet vēl pavairosies, — tad tādi ekscesi
nāks priekšā vēl biežāk. Tāpēc mēs stāvam par to,
ka pašvaldībām nav vajadzības tirgoties ar degvīnu. Mūs nepārliecina ari ieteiktā Goteburgias sistēma, jo mūsu pašvaldības tik dziļi šo sistēmu vēl neparzin; tas, varbūt, ir iespējams Zviedrijā un Somijā,
kur pašvaldības šinī Jautājumā pēc būtības vairāk
iedziļinājušas, un pēc gadiem, varbūt, būs ari pie
mums. Tāpēc mēs balsosim par finansu komisijas
variantu, t. i_. neatļaut pašvaldībām tirgoties ar reibinošiem dzērieniem.

G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Ka tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem
ir stingri jānoregulē, sevišķi tanīs valstīs, kur pastāv monopols, tā ir tāda aksioma, kas nemaz nav
apšaubāma. Diemžēl, pārgrozījumos likuma, kas
regulē alkohola ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu, nav ievests daudz kā tāda, kam tur
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butu bijusi vieta. Likumā ir 210. pants, kurā noteikts, kas izdod atļauju tirgoties ar alkoholiskiem
dzērieniem. Jus zināt, ka tagad pastāvošā žūpības
apkarošanas likuma ir grozīta tā vecā, labā kārtība,
ka tirgošanai ar alkoholiskiem dzērieniem, t. I. ar visiem dzērieniem, kas satur vairāk kā 11/2% alkohola, attiecīgo atļauju var izsniegt netiešo nodokļu «departaments, tikai piekrītot attiecīgai pašvaldībai. Jus zināt, ka šo kārtību ieveda ar attiecīgiem
pārgrozījumiem žūpības apkarošanas likumā, izņemot lauka alu un paštaisīto vīnu no dzērieniem, kuriem vajadzīga grūtāki iegūstama pārdošanas atļauja. Ta tad ar šiem divējiem dzērieniem var tirgoties tāpat, ka ar desām., spičkām. limonādi u. t. t.
Mes gan zinām, kavīns paliek vīns; ari pašdarinātais vīns var saturēt 18%—20% alkohola, un pielejot klāt spirtu tas būs vēl stiprāks. Tāpat ari alus
var but stiprs. Un taisni šīm lietām tagadējos pārgrozījumos nav piegriezta, vajadzīgā vērība. Es gan
dzirdēju, ka tādu pārlabojumu iesniegšot. Tas nu
butu ļoti apsveicami. Tas likumprojektā trūkst.
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nu.

Bet Ja mēs radām iespēju vēl vairāk tirgoties
ar alkoholu un saģiftēt tautu, tad ir ļauni. (Starpsaucieni.) Varbūt pilsētā, kur ir inteliģenti darbinieki,
kas ir noskaņoti pret žūpību, būs kāds labums, bet
kur būs darbinieki, kas ir noskaņoti pret atturību,

tur tas būs otrādi. Es to citādi nevaru saprast. Es
dzirdēju, ka gribot iesniegt priekšlikumu ņemt pašvaldībām piekrišanas tiesību. Tas būtu liels skandāls! Saprotama lieta, to nedrīkst darīt, to vajaga
atstāt, bet tirgošanos ar alkoholiskām vielām nekādā ziņā nevar atļaut pašvaldībām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
un rūpniecības komisijas referentam Bīlmanim.
Referents R. Bīlmanis: Cienījamie deputātu
kungi! Man tirdzniecības un rūpniecības komisijas
vārdā jāpieved daži motivi pret iebildumiem, kurus
cēla pret attiecīgo pantu Rejnharda kungs un Birznieka kungs. Žūpības apkarošanas darbiniekiem un
katram, atturībniekam), kas
pazīst Vakareiropas
praksi, ir zināms, ka no vairākiem ļaunumiem vajaga zināmā gadījumā izvēlēties mazāko. Šinī gadījumā tas ir tad, ja tirgotāja vjetā, kurš ir ieintereTāpat šis 210. pants nosaka, ka visu alkoholisko
sēts
pārdot pēc iespējas vairāk savas preces, visāpar
dzērienu pārdošanai, kas satur vairāk
V/2% aldos veidos, daudzreiz ar likumu nekontrolējamos
kohola, visos atsevišķos gadījumos ir jādabū pašveidos, tā ka ari mūsu policija .nespēj noķert un. ari
valdības atļauja, piekrišana. Tagad pastāv uz to,
turpmāk
nekādi nespēs viņu noķert, lai būtu kāda
ka pašvaldībām vajaga dot lielākas tiesjbas. Kādēļ? Tādēļ, ka cīņā pret alkoholu ir izrādījies, ka kārtība būdama, jo alkohols ir tāda lieta, ko ir grūti noķert, ja šādā peļņā ieinteresēta tirgotāja vietā
pašvaldībām nepietiek ar to vien, ka viņām ir veinostāda
personas, kuras nav ieinteresētas pēc iespēkala tiesības. Bet šinī likumā ir vēl kas cits ļaujas
vairāk
pārdot, kas ir ieinteresētas pārdot pēc
Tas
grib
pašvaldībām
tirgoties
ar
alnāks!
atļaut
iespējas
mazāk,
kas pārdodot reizēar to propagankoholu. Kungi, jūs zināt, ka, pašvaldībām pie mums
kaitīgumu
un nevēlamību to lietot.
dē
šī
dzēriena
ir liels naudas trūkums. Ja nu mēs, Rimbenieka
Reinharda
kungs
aizmirst,
ka pašvaldības par pārkungs, dosim pašvaldībām šo tiesību, tad katra no
personas,
ziņiem ieceļ
kas ir atturībnieki, kas noviņām sacīs: redziet, tur ir liels ieņēmuma avots.
pret alkohola izplatīšanu, kas dod pastāvīgus
ij
stājas
Jūs taču zināt, ka i no visa valsts budžeta ienāk
aizrādījumus alkoholu nedzert.
no alkohola. Tā tad ari pilsētas varēs sākt tirgoReinharda kungs aizrāda, ka pilsētu pašvaldīgūt
nodokļiem
viņas
ties um
ienākumus. No
tagad
dabū ļoti daudz, bet viņas varēs vēl vairāk iegūt un bas saņemot lielu peļņu no šīm reibinošu dzērienu
pārdotavām. No ziņojumiem pēc šī likuma apspriepelnīt, tirgojoties pašas ar alkoholu. Šo tiesību izšanas noskaidrojās Rīgas pilsētas valdē, kuras rīcīpret
lietos katrs pagasts, un tā mēs, kas cīnāmies
bā
ir trīs vai četri veikali, ka tie Rīgas pilsētas valjo
vairs
slapjā,
tad
nebūs
palikt
alkoholu, varam
dei peļņu nav devuši. Divi veikali ir bijuši tādi, kas
tādu pašvaldību, kas alkoholu aizliegs. Ne Goteburgas, ne Brata sistēma, neviena nav devusi to, ir prasījuši piemaksas, un tikai viens ir devis peļņu.
Provinces pilsētiņās, vietās, kur visā apkārtnē nav
ko teorijā solīja. Tas ir saprotams .Jo nav neviena
cilvēka, kas nebūtu ieinteresēts peļņa. Izlikās, it ka citas tirgotavas, šīs pārdotavas patiešām ir devušas mazu peļņu atsevišķām pilsētām. Tomēr nav
piemēram Sarkanais Krusts vai citas labdarības
jāaizmirst, ka šī peļņa ir nākusi sabiedrības kase.
piriestādes nebūtu tanī ieinteresētas. Tas bija jau
domāju, ka jūs nevarat apstrīdēt šo pašu tirgoEs
aprēķins.
Vai
tad
Sarkanais
nepareizais
mais
privātiem
Krusts un citas labdarības iestādes, kuram šur tur šanās tiesību pilsētu pašvaldībām blakus
sabiedrībām,
kooperatīviem.
veikalniekiem,
visādām
Goteburgas
gribēja nodot alkohola pārdošanu pēc
Tiem šādas tiesības ir, un tātad ir dabīgi, ka ari
sistēmas, nevēlas pelņas? Tām taču taisni šie līpašvaldībām ir tiesības paturēt šo peļņu. Tāpēc no
dzekļi ir vajadzīgi. Tāpat ari Brata sisfema, kas
šī viedokļa nevarētu but nekādu iebildumu, ja konormē, neko nedod; bet apstākļi ar to top vel slikmunālo
iestāžu kasēs ari nāk. kāds lieks grasis. Šī
bus
tāki. Tāpat ari pilsētas un citas pašvaldības
pati
peļņa,
ko pilsētas gūst no_ reibinošu dzērienu
pelnīt.
jo
vairāk
taisni ieinteresētas
pārdošanas, aiziet izglītībai, žūpības apkarošanai,
propagandai u. 1.1. Tā tad daudz lietderīgāki izlieMan, kas cīnos pret alkoholu, šī lieta ir sevišķi
tot šo naudu šādiem nolūkiem, nekā atstāt to privānostāReinhards
ir
pikanta, jo tagad pārmetīs: nu
jies pretim tai alkohola apkarošanai! Es pazīstu šo tu personu kasē. Tāpēc aiz tīri praktiskiem motīviem., kas dibināti uz Vakareiropas praksi, varētu
cīņu un paredzu, ka, pieņemot tirdzniecības un rūpatļaut neieinteresētām personām, pašvaldībām, šo
vairāk
niecības komisijas variantu, mes tai lietai
ieliekot tur cilvēkus, kuru uzdevums nav
pārdošanu,
drīkstam
pašvalkaitēsim nekā labu darīsim. Mes
saistīt pircējus, bet taisni katram atgādināt, ka šis
dībām dot tiesību tikai jaukt un aizliegt alkohola
pārdošanu, bet mēs nedrīkstam dot tiesību viņam dzēriens ir kaitīgs. Reinharda kungs piekritīs 'tam,
pašām alkoholu pārdot un vēl vairāk izplatīt. Kungi, ka līdz šim taisni privātie pārdevēji ar _savām reklāmām ir lielākie iedvesmotāji, lielākie žūpības proto mēs nedrīkstam, ar to mes_ lietai kaitējam un rapagandētajā Tagadējais tirdzniecības veids to atdām kādu ļoti stipru ieinteresētu mīļoti centīgu pārļauj. Vai Jūs, Reinharda kungs, gribat šo žūpības
Tādevēju vairāk, kas izplata vel vairāk alkohola!
veicināšanas propagandu tirgotājiem atstāt, vai griaugstais
jābalso
un
jaludz
pretim
pēc man šai lietai
bat atstāt viņu neitrālām personām, kas pieder pie
nams sekot mam šoreiz. Es domāju, ka citu interešu man vairāk nav, kā veicināt žūpības apkaroša-

žūpības apkarotājiem? Es domāju, ka ari Jums šeit
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Tāpēc
atbilde skaidra, kam šīs tiesības piešķirt.
Jūsu uzstāšanās pret komisijas priekšlikumu nav
Esdomaju
saprotama; te nav nekādas loģikas.
mums pat jāpanāk, lai šīs neieinteresētas personas
pārdotu alkoholu tādā veida, ka uz katras galviņas
būtu uzrakstīts, ka tas kaitīgs veselībai, to lūdz nepirkt u. t. t. (G. Reinhards no vietas: «Sledziet ciet
krogus!») Vai Jūs, Reinharda kungs, varat panākt
krogu slēgšanu? Tāpēc šķiet, ka komisijas priekšlikums, nodot šo tirgošanos neitrālu personu rokas,
lielā mērā sašaurinās šo dzērienu pārdošanu. Ja tas
tiks panākts, tad, esiet drošižupība _ izbeigsies pati
no sevis. Ja katrā restorāna, katra vīntirgotava
būs tāds pārdevējs, kas pateiks. ka alkohols ir_ kaitīga viela, ka no tā lietošanas [aatturas, tad žūpība
patiesi tiks apkarota.
Vēl viens jautājums, ko Birznieka kungs aizkustināja, ir tas, ka pašvaldības varot nonākt tāda stāvoklī, ka paliekot par žūpības veicinātajam. Te jāsaka, ka Latgalē lielos apmēros izplatīta kandžas
brūvēšana; ir veseli apgabali, kur nav degvīna tirgotavu, jo pagasti nepielaiž un ministrija nevar atvērt savus veikalus. No alkohola statistikas redzam, ka Francijā reģistrēti 100.000 fabrikantu, mazo vīna dārznieku, kam ir sava prese. Ir_ pienācis
laiks cīnīties ari ar kandžu; ari tai vajadzētu uzlikt
pašvaldības kontroli; Tas butu svētīgs darbs, sevišķi Latgalē, kur visi pabalsti, ka seklas u. c, tiek
nodzerti. Lai to novērstu, vajaga ielikt krodzinieka
vietā atturībnieku, kas vestu antialkoholisku propagandu. (G. Reinhards no vietas: «Tas tur nav
teikts!») — Ir teikts — žūpības apkarošanas nolūkos. _ Bez tam pašvaldību nolikuma ir atsevišķs
pants, ka katrai pašvaldībai jācīnās par žūpības posta ierobežošanu, un šis ir viens no radikālākiem
veidiem, kam var būt vislabākās sekmes.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komisijas referentam Annusam.
Referents J. Annuss: Vispārīgās debatēs attēlojās tas pats, kas finansu komisija, t. i. viena daļa
izteicās par, otra pret _. Man finansu komisijas vairākuma vārdā jāizsakās pret pedejo _ daļu, jo finansu
komisijas vairākums atzina, ka tāda veida alkoholu
apkarot nevar un ka pašvaldību uzdevums nav tirgoties ar alkoholu, jo pašvaldības dažreiz, varbūt,
līdzekļu trūkuma dēļ, ar ko tas parasti_ kaujas, var
tikt ieinteresētas iegūt 'lielāku peļņu. Ta žūpība tiktu nevis apkarota, bet to varētu tikai veicināt un atbalstīt. Žūpības apkarošanu varētu veicināt ar šo
pašu pārgrozījumu un papildinājumu 218. pantu, kur
finansu komisija paredzēja dot pašvaldībām tiesības
izvēlēt personu, kura lai varētu tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem. Pašvaldībām, ja viņas grib ar
alkoholu cīnīties, šīs tiesības, izvēlēties personu,
var dot stipru ieroci. Tāpat šīs tiesības ir paredzētas 236 pantā un tā piezīme.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:

.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav/Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Ludzu nolasīt 165. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«165
d) Tirdzniecības-rūpniecības

komisijas

variants:

par
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valsts izdoto spirtu fabrikantiem atjauta dalu nomaksa, no^
Finansu minidrošinot maksājamo_ sumu ar vērtspapīriem.
stris nosaka, kādi vērtspapīri pieņemami ka samaksas nodro- '
šinājums un kad un kādā kārtība nomaksājama pienācīga
suma. Ja maksājumi nav izdarīti finansu ministra noteiktos
termiņos, parāds piedzenams, pārdodot ķīlas un vajadzības gadījumā pārējo parādnieku mantu.
Finansu komisijas variants: par valsts izdoto spirtu fabrikantiem atļauta dalu nomaksa, nodrošinot maksājamo sumu ar
ķīlām. Finansu ministris nosaka, kādas _ ķīlas_ pieņemamas ka
samaksas nodrošinājums un kad un kāda kartība nomaksājama pienācīgā suma. Ja maksājumi nav izdarītļ finansu ministra noteiktos termiņos, parāds piedzenams, pārdodot ķīlas
un vajadzības gadījumā pārējo parādnieku mantu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 165. panta neviens nevēlas? Vispirms likšu uz balsošanu
165. pantu tirdzniecības un rūpniecības komisijas
variantā. Ja to pieņems, atkritīs finansukomisijas
variants; ja noraidīs tirdzniecības un rūpniecības
komisijas variantu, nobalsošanā .nāks finansu komisijas variants. Lieku uz balsošanu 165. pantu tirdzniecības un rūpniecības komisijas varianta. Ludzu
pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties to's, kas ir pret ta pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos.kas atturas. Tādu nav. Par
tirdzniecības un rūpniecības komisijas varianta Pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 51 balss. Tas noraidīts. Nobalsošanā nak 'finansu komisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par finansu komisijas varianta pieņemšanu. Par finansu komisijas varianta pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies 23. _ 165. pants finansu komisijas varianta redakcija pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 179. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Izvedot uz ārzemēm laku un politūru, sūtītājam pec tam,
kad doti vajadzīgie pierādījumi, ka izvešana tiešam notikusi,
atmaksā akcizes nodokli pa daļai vai visu. Finansu ministris
nosaka tuvāki lakas un politurasjzvešanas un akcizes nodokļu
atmaksas kārtību, ka ari atmaksājama nodokļa lielumu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 179. panta neviens nevēlas? 179. pants nak nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 179. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 179. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 192. pants divos variantos.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tirdzniecības-rūpniecības komisijas variants.. Parejo ar
akcizes nodokli aplikto dzērienu pārdošana atstājama brīvā
tirdzniecībā. Žūpības apkarošanas jioluka pašvaldības var piedalīties brīvā tirdzniecībā uz vispārējiem pamatiem un nosacījumiem.
Finansu komisijas priekšlikums. Pantu strīpot.»

deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Šī panta pārgrozījuma saturs ir tāds, ka žūpības apkarošanas nolūkā pašvaldības var piedalīties brīva
tirdzniecībā uz vispārējiem pamatiem un nosacījumiem. Ir dabīgi un saprotami, ka ja pašvaldībarnir
jācieš viss tas ļaunums, ko rada alkohols, tad tam
jādod ari tiesības iegūt kaut daļu no_ pelņas, ko dod
tirdzniecība ar alkoholu. Šinī _ panta teikts, ka viņas var piedalīties tirdzniecība, bet tikai žūpības
apkarošanas nolūkā. Likums _ par žūpības apkarošanu uzliek pašvaldībām pienākumu apkarot žup-ibu.
Protams, ka Latvijas apstākļos, ja kāda atsevišķa
pilsētas pašvaldība mēģinātu galīgi iznīdēt alkohola
tirdzniecību, tas neizdotos. Tas butu tikpat, ja
mēģinātu izpumpēt gaisu no kādas atsevišķas Pilsētas. Kamēr valsts ražo alkoholu _ un_ sekmē ta
pārdošanu, kamēr valsts budžets uzbūvēts uz alkohola, tikmēr nevar būt runas par alkohola tirdzniecības galīgu likvidēšanu. Runa var but tikai par zi-
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namiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem. Ja
pašvaldības alkohola tirdzniecībā piedalīsies uz vispārējiem nosacījumiem, tad tā būtu visdrošākā un
vienīgā garantija, ka likumā par žūpības apkarošanu
noteiktais tirgošanās laiks tiks ievērots, jo pašvaldības pieņemtais tirgotavas pārzinis nebūs ieinteresēts apgrozībā, viņš tikai saņems noteiktu mēneša
algu un apgrozībā un peļņā nebūs tieši ieinteresēts.
Tā ir vienīgā garantija, ka šīs tirgotavas svētdienas
un svētku dienās un sestdienās jau pīkst. 12,, kad
strādnieki beidz darbu un saņem algu, būs slēgtas.
Jūs teicāt, ka var iegādāties zināmus krājumus mājās. Uz to man jāsaka, ka strādnieku algas nav tik
lielas, lai varētu iegādāties lielākus krājumus alkohola pirms algas izmaksas. Bez tam, ja ari kādi
krājumi iegādāti, tad tie ir tik niecīgi, ka ātri vien
pietrūkst, bet lielāka žūpošana sakas tad, kad galviņas ir siltas.

Bez tam vēl jānorāda, ka šis nav tikai žūpības
apkarošanas jautājums vien, bet tas ir tiesību jautājums. Ja pārējām juridiskam organizācijām ir
tiesības tirgoties ar alkoholu, tad pašvaldībām šīs
tiesības nevar ņemt; neatkarīgi no žūpības apkarošanas viedokļa šādas tiesības pašvaldībām nevar atņemt. Saskaņā ar pilsētu nolikuma 144. pantu un vairākkārtīgiem Latvijas senāta, paskaidrojumiem pilsētu pašvaldībām piemīt divējāds raksturs. Gadījumos,kur pašvaldības izdod kādus visparsaistošus noteikumus, viņas rīkojas kā publiski tiesiskas iestādes,
bet atverot vai izveidojot savus pasākumus un tirdzniecības uzņēmumus, viņas pielīdzināmas pārejam
saimnieciskām organizācijām.. Tapec aizstāvot šīs
tiesības vien jau būtu jādod tiesības pilsētu pašvaldībām uz vispārējiem pamatiem_ piedalīties brīva
tirdzniecībā. Man jāatgādina laba spārna sēdošiem
deputātiem, ka viņu domu biedri, neatkarīgi no ta,
pie kādas partijas tie pieder, tie, kuri aktīvi darbojas
līdz pašvaldībās,, , ir vienbalsīgi _ pilsētu savienības
kongresos, padomēs un valdessedes izteikušies par
prato, ka šādas tiesības pašvaldībām ir jādod. To
tikai
teonevis
žūpību
apkaro
sa personas, kuras
rētiski, kā to, diemžēl, dara Reinharda kungs, bet
kuras 'pazīst apstākļus visos sīkumos un kopsakarībā.
Pilsētu savienības vārdā un uzdevumā es lūdzu
rēķināties ar viņas organizētā veidā izteiktam dopiemām un prasībām. Es izsakos par 192. panta
komisijas
rūpniecības
un
tirdzniecībasņemšanu
variantā un pret finansu Komisijas priekšlikumu so
pantu strīpot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Aiiinusam.
192. pants tirdzJ. Annuss (nacionālais bloks):
sastāv
varianta
komisijas
rūpniecības
niecības un
pastāvoša 192.
pie
Vispirms
teikumiem.
no divi
panta teksta nāk klāt teikums, ka žūpības apkaro- '
šanas nolūkā pašvaldības var piedalīties brīva tirdz- '
niecībā uz vispārējiem pamatiem un nosacījumiem "
Tā āk sacīts ka finansu komisijas priekšlikums ii i
pantu strīpot. To varētu iztulkot tā, ka strīpo
vajadzētu ari I daļu, jo finansu komisija liek prieks; 1
pantu strīpot. Tā tas finansu komisija nebija do- "
māts. Vairākums domāja, ka ir noraidāma 192"
panta grozīšana. Tāpēc es iesniedzu priekšlikumi 1
izteikt tekstu šādi: «192. panta grozīšanu norai "
dīt.» —
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne viens nevēlas. Debates par 192. pantu izbeigtas
rūpniecība;s
Vārds referentam. Tirdzniecības un
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komisijas referents vardu neveļas. Vārds finansu
komisijas referentam Annusam.
Referents J. Annuss: Mans iesniegums — noraidīt 192. panta strīpošanu — nav manis ka deputāta iesniegums, bet gan- , finansu komisijas vairākuma iesniegums, jo finansu komisija saprata tā,
ka 192. pants ir atstājams tāds, kāds tas ir, t. i. gribēja 192. panta grozīšanu noraidīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš; Nobalsošanā nāk
finansu komisijas referenta J. Annusa priekšlikums:
«Finansu komisijas priekšlikumu izteikt šādi:
grozīšanu noraidīt.» — »

«192. panta

Ja to pieņems, atkritīs tirdzniecības un rūpniecības komisijas variants; ja šo priekšlikumu noraidīs,

nobalsošanā nāks tirdzniecības un rūpniecības komisijas variants. Lieku uz balsošanu referenta
Annusa iesniegto priekšlikumu. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret to. Tagad lūdzu pacelties tos. kas
ir par šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
Annusa
kas atturas. Tādu nav. Par referenta
priekšlikumu nodota 51 balss, Pret — 33 balsis.
Šis priekšlikums pieņemts. Līdz ar to atkrīt finansu komisijas iesniegtais tirdzniecības un rūpniecības
komisijas variants. — Vārds deputātam Radziņam.
(sociāldemokrāts): Man jāiesniedz
E. Radziņš
*
papildinājums pie šiem pārgrozījumiem un papildinājumiem. Likuma papildinājuma 210. panta saturs ir tāds, ka nodokļu departaments izdod ar attiecīgas pašvaldības piekrišanu un saziņa ar policiju atļauju sekojošām alkoholisku dzērienu pārdo-

cetavām. Tālāk, uzskaitīti pirmais, otrais, trešais, pieturtais un piektais punkti. Es lieku priekša

ņemt vēl 6. punktu sekojoša redakcija: «Pārgrozījumus un papildinājumus likuma par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu papildināt ar:
«210. p.
,
.,.-,patē6) tirgoties ar alu un vietējiem augļu un ogu vīniem
veikakrodzmecības
rēšanai uz vietas vai tikai promnešanai
izstādes,
los pārtikas vielu pārdotavās, dzelzceļu piestātnes,
tirgos, teātros un dažādu organizāciju izrīkojumos».»

kad
gada
decembrī,
šis_ 210.
1924.
punkts
atkrita
tālab, ka
šis
6.
pants tika pārgrozīts,
tanī laikā pieņēma likumu par žūpības apkarošanu
un tā 7. pants pavisam aizliedza dažas vietas tirgoties ar reibinošiem dzērieniem. Pēc tam, kad li1928.
kums par žūpības apkarošanu tika grozīts,
apir
devis
gada 20. janvārī nodokļu departaments
tirgoties
ar
atļaujas
kārtrakstu — norādījumu, ka
izsniedzaogu
vīniem
ir
vietējiem
augļu
un
alu un
_
pašmas vienkāršotā kārtība. Nekādas atļaujas ar
Iemaksājot
vajadzīgs.
valdību piekrišanu nava vairs
Latvijas bankas attiecīga nodaļa 40 vai 80 latus,
iegūst tiesības pārdot alu, augļu un ogu vīnus ikpārdotava bez
katrā tējnīcā, katrā pārtikas vielu
Radies
ir tāds stāpiekrišanas.
kādas pašvaldības
legālie
uzņekad
pēc
tam,
voklis ka sestdienās,
mēji II šķiras traktieri pīkst. 12 slēdz savus uzņemumus, turpina tirgoties ar alu un vīniem pārtikas
Pret
vielu pārdotavas, ēdienu veikali, tējnīcas.
bet
vien,
pašvaldības
protestē
ne
tikai_
šādu kārtību
Birznieka
ir,
ari II un I šķiras traktieru turētāji. Ta
kungs. Tādos apstākļos, ja alu un vīnu var dabūt
katrā tējnīcā, katrā ēdienu veikala, nevar but runa
^
par žūpības apkarošanu. Žūpības apkarošanas kuratoriem un policijai ņemta katra iespēja apkarot
žūpību svētdienās, svētku dienās, un sestdienās, jo nav iespējams noteikt, no ka cilaugļu
vēks piedzēries, no alus vai vietējiem
pastiprināti
dažreiz
tiek
um ogu vīniem, kuri
ar spirtu. Šādos apstākļos žūpības apkarošana zau-
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dē savu nozīmi. Tirdzniecības un rūpniecības komisijā šispriekšlikums tika iesniegts,bet apstākļu nezināšanas dēļ netika pieņemts; viena daļa. nobalsoja par, pārējie atturējās, un tā tas nedabūja balsu
vairākumu. Lūdzu manu papildinājumu katrā ziņa
pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstaļs
nams! Tā ir pavisam cita meldija šim 210. panta.
Tas man jāatbalsta ar vislabāko sirdsapziņu. Radziņa kungs jau noskaidroja, kā tas ir. Ja kāds
grib aizstāvēt pašvaldības tiesības, tad viņam jābalso par šo priekšlikumu. Ja grib aizstāvēt žūpības apkarošanu, tad ari jābalso par šo priekšlikumu.
Ja grib aizstāvēt loģiku, tad ari jābalso par to, tāpēc ka par šņabi ijau pastāv tā pati kārtība, kādu
še vēlas ari attiecībā uz vīnu un alu.. Kā es teicu,
vīns un alus ir tādi pat kaitīgi dzērieni, kā šņabis,
varbūt vēl kaitīgāki, tāpēc ari tie ir padodami šai
kontrolei. Tāpēc es lūdzu augsto namu piekrist
šim priekšlikumam un to pieņemt.

Debates izbeigtas.
Vārds tirdzniecības un rūpniecības komisijas referentam Bīlmanim.
Referents R. Bīļlmanis: Man jākonstatē, ka
Radziņa kunga iesniegtais priekšlikums ir savā laika
pārrunāts tirdzniecības um rūpniecības komisijā, bet
nav pieņemts. Tas ir lielā mērā pamatots ari ar
likuma sakarību, jo kamēr nebija grozīts žūpības apkarošanas likums, tikmēr šis noteikums pastāvēja
dzīvē, tā ka tam savā laikā bija reāls pamats; bet
komisijā tas nedabūja balsu vairākumu. Ja Radziņa
kunga priekšlikumu pieņemtu, tad jāgroza ari ievada
teksts, papildinot to ar 210. panta 6. punktu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
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pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 291.
pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«291. pantā (lik. kr. 1924. g. 36.) strīpot vārdus «divkārtīga apmērā».»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 291. pants
nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
291. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 291. pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk I nodalījuma ievada teksts pārgrozītā
veidā.
(Likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu (lik. kr. 1920. g. 317.) 165. panta
d_ punktu., 179. p., _210. panta 6. punktu, 218. p. un 291. p.
pārgrozīt šāda kārta:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I .nodalījuma
ievada teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I nodalījuma ievada teksts vienbalsīgi
pieņemts. — II nodalījums. Ievada tekstu nobalsosim vēlāk. — 236. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«236
Piezīme:

Šie noteikumi

nav attiecināmi

uz pilsētām

un ap-

riņķiem, kur pastāvošo pašvaldību nolikumu kārtībā izdoti sevišķi saistoši noteikumi par privāto dzērienu pārdotavu iekšējo _ iekārtu un par kārtības un pieklājības
uzturēšanu viņas.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā nāk 236panta piezīme. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Piezīme vienbalsīgi pieņemta, — 288.
pants.
:
Sekretārs J. Breikšs:
«288
Piezīme.
ļaut

Svarīgos gadījumos finansu ministrim ir tiesība atdarboties joprojām alus darītavām, kuru darbība
noteiktas akcizes nodokļa sumas nesamaksas dēļ apturēta pirms vai pēc šīs piezīmes spēkā nākšanas,
atsvabinot šīs alusdarītavas no šajā (2'88.) pantā noteiktās

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finansu komisijas referentam Aņņusam.
akcizes nodokļa sumas samaksas.»
Referents J. Annuss: Finansu komisijā šis jauPriekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
tājums nav apspriests, tāpēc es atsauksmi nevaru nāk 288. panta piezīme. Lūdzu pacelties tos, kas
dot.
ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
, Nav. Piezīme vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsodeputāta Radziņa priekšlikums:
šanā nāk II nodalījuma ievada teksts komisijas rePārgrozījumus un papildinājumus likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu,

papildināt ar:
«210. p.
6) tirgoties

ar

alu

un

vietējiem

augļu

un ogu

viņiem

patērēšanai uz vietas vai tika» promnešanai krodzniecības _ vei-

kalos, pārtikas vielu pārdotavās, dlelzcelu piestātnēs, izstādēs,
tirgos, teātros un dažādu organizāciju izrīkojumos».»

Tirdzniecības un rūpniecības komisijas referents
izsacījās par šopriekšlikumu; finansukomisijas referents nevarēja dot atsauksmi, tāpēc, ka priekšlikums
komisijā neesot apspriests. Lieku deputāta Radziņa
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Radziņa priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Radziņa priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret — 38 balsis. Šis priekšlikums pieņemts.
— Lūdzu nolasīt 218. pantu.
Sekretārs J. Breiklšs:
«Atļauja tirgoties ar reibinošiem dzērieniem izdodama noteiktai personai, kurai piekrīt vietējā pašvaldība. Tāda pašā
kārtībā atļauja _cedējama citai personai. Noteiktas kārtības
neievērošanas deļ_ uz augšminētu pašvaldību vai policijas ierosinājumu, izdotas atļaujas atņemamas ar nodokļu departa-

menta rīkojumu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
218. panta neviens nevēlas? 218. pants
sošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas.

Vārdu pie
nāk nobal218. panta
Nav. 218.

dakcijā.
(Tā paša likuma 236 p. Oik. kr. 1920. g. 217.) un 288. p.
(lik. kr. 1926. g. 66.) papildināt ar šādam piezīmēm:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. II. nodalījuma ievada teksts komisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. ?— Lūdzu nolasīt noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Atvietoti: 1922. gada 19. oktobra (lik. kr. 225.) un 1929.
gada 15. janvāra (lik. kr. 10.) pārgrozījumi likuma par alko-

holu

saturošu

vielu

ražošanu,

aplikšanu

ar

nodokļiem

un

pārdošanu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Likuma noslēguma teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma .
noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par likumu visumā nodota 41 balss, pret — 36 balsis, atturējušies 5. Nodots līdzīgs balsu skaits. Šis likums
jāpārbalso. Lieku vēlreiz uz balsošanu likumu visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par likuma pieņemšanu
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visumā nodotas 49 balsis, pret — 37 balsis, atturējušies 5. Likums visumā pieņemts. — Prezidijs
liek priekšā jikuma rediģēšanu uzticēt redakcijas
komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.

Referents A. Eglītis: Lauksaimniecības komisija pievienojās juridiskās komisijas pārlabojumiem

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds lauksaimniecības komisijas referentam Eglītim,

Norāda, ka varēšot prasīt atlīdzības maksāšanu tiem, kam zeme atņemta, un tas, lūk, esot

un lūdz augsto namu minēto likumprojektu pieņemt
steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā .nāk steidzamība.
Nākošais dienas kārtības punkts — agrārās
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Kas
reformas
likuma papildi.nājums.
Referenti A. Eglītis un P. Juraševskis. Vārds juridiskās atturas? Vienam balsojot pret un vienam atturokomisijas referentam Juraševskim. , — (Zvana.)
ties, steidzamība pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Bergam.
Ludzu uzmanību! Atļaujiet referentam referēt!
^
(Referents P Jnraševskis: «Pareizi!».)
A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Ka mūsu agrārās reformas likumā
Referents P. JuraševskSs: Augstais nams! Agslēpjas daudzas nepilnības un kļūdas, par to šaubu
rāras reformas likuma papildinājums stāv sakarā ar
nevar būt. Ja, piemēram, .daudzi no mūsu karavīkādu senāta lēmumu, kas ienesa senāta praksē zināmu lūzumu. Runa ir par to, vai strīdus lietas riem, t. i. no tiem, kas mūsu zemi ir iekarojuši un
aizstāvējuši, ir palikuši un ari turpmāk paliks bez
agrārās reformas Metās uzskatīt kā strīdus, lietas
zemes, jo nevar paredzēt, ka viņi zemi dabūs, —
publiska rakstura tiesas nozarē, vai kā strīdus lievai tā nav kļūda mūsu agrārā reformā? Ja daudzi
tas civillietu 'rakstura nozarē. Līdz šim brīldim,
ir dabūjuši zemi nevis ar .nolūku tur nosēsties, to
līdz 15. martam, senāts praksē ir uzskatījis šo lietu apstrādāt
un apkopt, bet ar nolūku to jo ātrāk pārizšķiršanu kā piederošu administratīvam departadot, dabūt par to jo lielāku cenu un drīzāk atsvabimentam, uzskatījis šīs lietas kā tādas, kas piederas
republisko lietu nozarē. Turpretim 15. martā senāts nāties no tās — vai tā nav kļūda mūsu agrārā
formā? Ja jaunsaimniekus esam uzlikuši uz plikas
pieņēma tādu lēmumu, ka strīdi par šiem agrārās
zemes bez iespējas viņus tā pabalstīt, lai viņi tiešām
reformas jautājumiem izšķirami kā civilrakstura
varētu nostiprināties uz šīs zemes, tad tā ari ir kļūstrīdi. Agrāk, jau 1926. gadā, senāta kopsapulce da. Jūs varat apprasīties katrā pagastā, visur jūs
bija izšķīrusi šo jautājumu tā, ka zemes strīdi par
dzirdēsit tīri neticamas lietas par to, kā mūsu agrārā
šo mantu ieskaitīšanu fondā izšķirami admlnistrareforma realizēta. Ja pēc gadiem rāsies jauni Kautivām departamentam administrativā kārtā.
To
dzīši un uzrakstīs stāstu par tagadējo laikui, tad
pašu ir pastiprinājis 1928. gadā civilais departajaunie «mērnieku laiki» neiznāks mazāk spilgti, kā
ments, ka šo strīdus izšķiršana piekrīt administratīvecie. Tur būs tie paši Pietūku Krustiņi, um Švaukvam departamentam. Turpretim šī gada 15. martā
sti,
un Kenči ar visām savām lūgšanām, un ari visi
senāta kopsapulce ir lēmusi, ka strīdi par šo zemju
tie, kas brauca ar kukuļiem p ie zemes dalītājiem
ieskaitīšanu fondā izšķirami kā parastās civilas lieun mērniekiem. Likumības, taisnības, pareizības
tas. Šis uzskats nesakrita ar centra_ frakciju pārmūsu agrārā reformā ir bijis nepietiekoši. Es neliecību, un tāpēc mēs savā laikā iesniedzam runāju par pašu agrārās
reformas likumu. Tas
pārgrozījumu projektu, ķas tagad pārstrādāts jubija revolucionārs akts. No tā normālu likumību
ridiskā komisijā un stāv jūsu priekšā.
nevar prasīt. Šis revolucionārās dabas akts pastāvošos likumus lauza. Par to es nerunāju. Bet par
apspriežam,
atšķiprojekts,
ko
mēs
šobrīd
Šis
tā realizēšanu es gribu runāt. Mēs taču gribam to
ras no mūsu savā laikā iesniegtā projekta ar redakrealizēt tā, kā tas pēc sava satura domāts, un šinī
cionāliem pārlabojumiem. Jāaizrāda, ka publiska
ziņā gribam turēties pie likuma. Bet še, lūk, pareirakstura nozīme agrārās reformas lietās ir jau pazības um likumīgās konsekvences nav bijis.
strīpota agrārās reformas likuma IV. daļas 9. panta,
kur skaidri pasacīts, ka centrālās zemes ierīcības
Un ko tagad mums liek priekšā? Kas tas ir
komitejas lēmumus var pārsūdzēt senāta administrapar likumu, ko mums tagad ceļ priekšā pieņemšanai? Es viņa saturu gribētu apzīmēt divi vārdiem,
tivā departamentā kasācijas kārtībā. Ja tas tā pateikts agrārās reformas likuma IV_ daļā, tad butu un proti, ka ar šo likumu likumības garantijas, kuras
konsekventi un loģiski, ka tādu pat kārtību attiecinātu
mums jau tā ir tik maz agrārā likuma izvešana,
uz visu likumu un tā tad ari uz viņapirmo daļu. Juvēl pamazina. Ja, augsti godātie deputātu kungi,
ridiskā komisija, apspriežot šo jautājumu, nāca pie
taisni par to šis likums runā. Ne par ko citu tas
pārliecības, ka patiesībā šinī likuma, kas taču nav
nerunā. Jūs sakāt, tas runā par agrāro reformu;
civilo lietu nokārtošanas likums, bet gan uzskatams
ar šo likumu to gribat atcelt, gribat .atņemt zemi.
kā likums ar publisku raksturu. _ lietojama tā pati
Tas taču ir nieki! Ja kaut kas noskaidrojās karstajos strīdos, ko jau nedēļām ved ap šo likumu, tad
pārsūdzības kārtība, kāda paredzēta agrārās reformas likumā IV daļas 9. pantā. Tapec var but runa
tas taču ir tas, ka zemi .ne grib, nedz var atņemt.
Juridiskā komisijā mēs taču noskaidrojām pietiekoši
tikai par to, ka visi strīdi par to, vai attiecīgs īpašums likumīgi atsavināts un ieskaitīts valsts zemes plaši, ka zemi nevar noņemt jaunsaimniekiem, kam
fondā, izšķirami administratīvam departamentam, viņa piešķirta un koroborēta. To nevar vienkārši
bet ne civilai tiesai. Otrais nodalījums likuma pantā pēc mūsu civillikumiem. Ja zemes piešķiršana ir
paredz, ka tās lietas, kas patlaban uzsāktas, pamanotikusi līdz galam, ja tā ir ievesta, koroborēta zemes grāmatās, tad tā ir īpašums, ko nevar atņemt.
tojoties uz senāta 15. marta spriedumu, izbeidzamas un civiltiesās pieņemtie spriedumi atzīstami par To mēs noskaidrojām juridiskā komisijā. Ari tiem,
neesošiem. Šis nodalījums grib pastrīpot, ka nekam zeme piešķirta, ja ari viņa vēl nav koroborēta,'
agrārās
likuma
reapielaist
lūzumu
reformas
tā tomēr paliek, un ļoti viegli var nodrošināt, ka ari
drīkst
civrprasības ceļā to nevar atņemt. Ari par to mēs
lizēšanā.
izrunājāmies juridiskā komisijā. Tā tad ari šinī
Man ir gods juridiskās komisijas vārdā lūgt
ziņā nekādas nestabilitātes nav. Agrārā reforma ir
pieņemt šo likumprojektu un pieņemt to steidzadroša. Te nevar būt nekādi traucējumi. Par agmības kārtībā.
rāro reformu šoreiz nemaz nav runa.
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pret agrārās reformas garu. Ievērojiet, augsti godātie deputātu kungi; kam nepareizi atņemta zeme.
Par atlīdzību vispār šeit taču nav runa. Ir runa
par atlīdzību par nodarītu netaisnību, par atlīdzību,
kur zeme nelikumīgi atņemta. Tas taču ir
cits jautājums. Es domāju par katru nepareizību
ir jāmaksā. Maksās nevis par atsavināto zemi, bet par
nepareizi atņemto zemi. Tas taču nav agrāras reformas pārkāpums, tas ir agrāras reformas Robežās un tikai nostiprina viņas pareizu 'realizēšanu.
Cik tālu Ir runa par agrāro reformu, tad tas pareizu
izvešanu senāta pēdējais spriedums tikai nodrošina;
tanī zinā nekāda stabilitātes trūkuma nav. Agrāobjekts.
rais jautājums jums ir tikai labs_ aģitācijas
tas cik
tikai
bet
jus
interese,
Nevis agrārā reforma
Atļaumateriāla.
aģitācijas
viņas
iztaisīt
no
var
no
kura
iiet jums prasīt, sociāldemokrātu kjungi,
agrāras
reformas
esat
tik lieli
laika tad jūs vispārīgi
aizstāvji? Jūsu programa_ taču nestāv agrāra reforma tādā veidā, kādā ta izvesta. Kad mes Satad
tversmes Sapulcē balsojam par_ agrāro reformu,
ārpus
durvīm.
jo
atrādāties
jūs nebalsojāt līdz,
Jums tā pie sirds nestāv.
Ka viņa ari tagad jums nestāv tuvu pie sirds,
atļaujiet, kungi, par to citēt ju.su pašu biedri Buševicu. Tas raksta savā brošūra: «Mūsu politikas
problemi», starp citu šādus vārdus: «Jau agrāk
tiku aizrādījis, ka savas šķiras prasību izvešanai,
sevišķi sociālā laukā, pašas stradniecibas_ speķi bija
par vājiem. Vajadzēja atrast atbalstu tam ari vel
citās aprindās. Agrāk pilsētas strādniecības dabiskais sabiedrotais bija lauku bezzemnieks, tas pats
jāapbezzemnieks, kura tieksmes pec zemes bija
izčukmierina Latvijas revolūcijai, ja ta negribēja
tam
stēt. Lai paturētu šo sabiedroto un neļautu
solīja
vinam
ari
pusi,
kuri_
orientēties uz pilsoņu
zemi strādniecībai bija jāakceptē šī zemniecības
prasība kā sava, lai tad, kopa ar viņu prasībām,
izvestu ari savas šķiras prasības.» — Lieta ir skaidra
Jūs par agrāro reformu iestajaties_ nevis tāpēc ka tā ir jūsu programa, bet _ vienkārši tapec,
ka jūs gribējāt savā puse paturēt bezzemniekus.
Nevis bezzemnieku liktenis jus_ interesēja, _bet tas,
ka jūs negribējāt izņemt no zēģelēm to veju.kurs
citādi tiktu ņemts. Jūs interesēja agrarjautajums
kā aģitācijas temats, un ta tas jus ari tagad intejūs upurējat visu, laužat ari mušu
resē Aģitācijai
"iekārtu. Bet es jus biedinu. Apdomājiet
tiesisko
labi, vai jūs agrārai reformai_ ar šo likumu, ko taisāties pieņemt, neizdarīsat lāča paka'pojumu. Jus
^
zināt, ka agrārai reformai uzbruk _ ne tikai iekšiene,
labi
zināt
loti
mēroga.
Jus
_
bet ari starptautiskā
_
internacionāla
pārrunāšana
var
nākt
ka tā vēlreiz
forumā.
Un kā tad no šī viedokļa izskatīsies Jikums,
par
kuru jūs šodien taisāties pieņemt? Es domāju,
ka
mes
nevai.,
spriedums,!,
tikai
viens
to var būt
ram rādīt savu agrāro reformu pat savas pašu civiltiesas priekšā un esam spiesti to izspriest administrativā kārtībā. Tas ir vienīgais loģiskais slēdziens, jo. acimredzot. mes nevaram nodot agrarlietu izšķiršanu civilai tiesai,_ kas vienīgi spēj nopietni iepazīties ar lietu. Tapec es nepiekrītu priekšā liktam pārlabojumam; tas agrarreformas _ lietai
tikai kaitē un apgrūtina viņas izvešanu. Mes «negribam neko, kas varētu apdraudēt agrarlietu_ stabilitāti, bet mēs gribam tās nostādīt šinī likuma noteiktās robežās un radīt tam vajadzīgas tiesiskas

garantijas.

Nevajaga būt nezin cik dziļam likumu un mušu
tiesu iekārtas sapratējam, lai saprastu, ka admini-
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strativā kārtā spriest par īpašumu tiesībām, par
zemi ir kārtība, kura nedod nekādas garantijas.
Kas tad būs spriedēji? Spriedīs centrāla zemes
ierīcības komiteja, spried/īs zemkopības (ministris,
administrativā kārtā senāts. Bet šīm iestādēm nav
vajadzīgo līdzekļu, nav ekspertu, kas pārbauda
apstākļus, viņas nevar izdarīt apskatīšanas uz vietām, pratināt lieciniekus. Priekš tam ir radīta tikai
civilā tiesa, tai ir attiecīgie orgāni, kas var šis Metas izmeklēt, var klaušināt lieciniekus, izsaukt ekspertus u. t. t. Bet tas, ka šīs lietas nodod administratīvai tiesai, ir likumīgo garantiju liels pasliktinājums.
Lai mani vārdi šinī ziņā nebūtu tikai teorētiski
vien, es gribu minēt kādu gadījumu, kas ļoti spilgti
illustrē, kāda ir tā kārtība, kas valda šinī ziņā
agrārās reformas realizēšana.
Celchert ir pārde1920. gadā kāda Ģertrūde
savu vasarkādiem
Smirnoviem
jau
vusi un
nodevusi
nīcu Majoros. Zemkopības ministrija, va'sts zemju
departamenta II nodaļa, šo pārdošanu ir apstiprinājusi un vasarnīcas pārdošanu atzinusi par pareizu.
Bet tad šī pati pārdevēja. Ģertrūde Celchert, iedomājas, ka viņai tā lieta nav īsti izdevīga, viņa pārdomā um iesniedz centrālai zemes ierīcības komitejai pieprasījumu pēc šī paša zemes gabala. Un, iedo-

māiieties — centrālā zemes ierīcības komiteja piešķir vasarnīcu Ģertrūdei Celchert. Bet Smirnovi,
kas ir nopirkuši šo vasarnīcu, ari iesniedz pieprasījumu centrālai zemes ierīcības komitejai, lai piešķir minēto gabalu viņiem.. Un. iedomājieties, kas
notiek! Centrālā zemes ierīcības komiteja piespriež atkal šo pašu vasarnīcu Smirnoviem. Celchert iesniedz pārsūdzību senāta administratīvam
departamentam, un senāts lēmumu atceļ. Pa to
laiku Smirnovi. kuri par šo senāta administrativā
departamenta lēmumu neko nezin,_ aiziet pie zemkopības ministrijas notāra un noslēdz tur izpirkšanas līgumu. Celchertei tomēr izdodas aizkavēt
koroborēšanu uz Smirnovu. vārda. Bet zemkopības ministrija 1926. gadā, t. i. tikai 1 gadu velak, noslēdz otru izpirkšanas līgumu ar Celchertu._ Smirnovi nu griežas pie civiltiesas, un ta, izmeklējusi lietu un atrazdama: ka 1920. gadā Ģertrūde Celchert
ir pārdevusi savu īpašumu, piešķir vasarnīcu Smirnoviem, un tiesu palāta to apstiprina.
Jūs redzat, ja var runāt parkādu nestabilitāti,
tad tā rodas ar tādiem centrālās zemes ierīcības
komitejas spriedumiem. Es negribu vainot ne senāta administrativo departamentu,_ ne centralo_ zemes ierīcības komiteju, be_t es gribēju tikai pieradīt,

ka šīs iestādes ir ' nepiemērotas civilstrīdu izšķiršaSmirnoviem, bez šaubām, butu notikusi nenai.
taisnība, ja nebūtu iejaukusies civiltiesa, un tagad
viņiem notiks netaisnība, jajus anulesat visus civiltiesas spriedumus agrarlietas.
Atļaujiet man tagad, augsti godātie deputātu
kungi, nedaudz vārdos apstāties ari pie paša likuma,
kas ir mūsu priekšā. Te nu man jāizsaka vislielākā
izbrīna par to, ka juridiska komisija, kas citādi
spriež ļoti apdomīgi un uzmanīgi, ir pielaidusi tādu
lietu, ka deklarē visus civiltiesu spriedumus par neesošiem. Vai no šiem nedaudziem vārdiem vien
Cilvēks
nav redzams, kur mēs esam nonākuši?!
ir meklējis taisnību, aizstāvējis savas_ tiesības, tiesas to ir atzinušas, caur tiesas jestadem viņš savu
taisnību ir dabūjis, tas viss ir gājis caur mušu augstāko tiesas instanci. Gluži dibināti viņš nu ir bijis pārliecināts, ka viņš ir savu taisnību atradis un
guvis uzvaru. Bet tad nākam mes un sakām, ka
viss tas ir nieki, tas nav vairs nekas. Mēs to paslu-
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dinam par neesošu. Kungi, vai tā mēs negraujam
mušu tiesas _ iestāžu prestižu? Apgāzt tiesas prestižu ir ārkārtīgi bīstami, jo šī slimība iesūcas sevišķi dziļi un var noiet ļoti tālu.
Ir vēl viena lieta. Piemēram, te ir noteikums,
ka visas_ pret šo likumu uzsāktās lietas ir izbeidzamas. Līdz šim bija tā,_ ka katram, kas gribēja panākt savas tiesības, mēneša laikā bija tiesība iesniegt sūdzību administrativā kārtā, vai ari 10 gadu
laik ā meklēties civiltiesā. Tagad ar šiem grozījumiem civilais 10 gadu termiņš pilnīgi izslēgts, un
paliek tikai administratīvais 1 mēneša termiņš, kas,
saprotams,_ pagājis. Tagad nu Iznāk tā, ka cilvēks,
kas bija pārliecināts — un gluži pareizi —, ka sūdzību var iesniegt 10 gadu laikā, un tā tīšā prātā ir
palaidis garām viena mēneša termiņu, zaudē ikkatru tiesību sūdzēties. Vārdu sakot, pilnīgi pareizi paļaudamās, ka izspriedīs ari senāts., šīs
personas ir palikušas bez kādas iespējas aizstāvēt savas tiesības. Beidzot juridiskā komisija pati
apķērās, ka tā tomēr tā lieta nevar iet. Šodien šeit
nāks ar pārlabojumu, ka mazākais tie tiesas
spriedumi nav anulējami, kas jau izpildīti. Civiltiesas spriedumi atcejami par tik, par cik tie nav
vēl izpildīti.
Bet vai tas ir juridiski attaisnojams
moments? Izpildīšana bieži ir pilnīga nejaušība.
Ja kāds savu lietu paspējis ātrāk izvest, ja viņam
ir izpildu raksts kabatā, un viņš paspējis savu zemes gabalu koroborēt, tad yiņam ir taisnība un tiesības, bet ja viņš to nav paspējis izdarīt aiz kaut
kādiem blakus apstākļiem, piemēram, viņš vēl nav
apstiprināts mantošanas tiesībās, tad viņam nav ne
taisnības, ne tiesības, lai pat senāts tās būtu atzinis.
No tādām nejaušībām taču nevar stādīt atkarība

tiesības.
Tas, ko jūs šodien gribat darīt, jau reiz ir nācis
mūsu priekšā. 1924. gadā mes spriedām par tā
saucamo «lex Buševics», kas pēc satura bija gluži
tas pats. Tas bija gan citādi formulēts, jo gribēja
grozīt civilprocesa likumu 1. un 4. pantu, bet p_ec
satura tas izgāja uz gluži to pašu. Ari tas_ gribēja
novērst to, ka agrārās lietas naktu civiltiesas. Toreiz mēs to noraidījām. Toreiz mums bija tiesiska
apzina, ka nedrīkstam un nevaram tā lauzt mušu
tiesību sistēmu. Neviens cits. kā runātājs no jūsu
pašu rindām — mazinieku runātājs Holcmanis, kas
būdams jurists, ari citādi nevarēja runāt — uz viskarstāko aizstāvēja, ka tā tiesību sistēmu nevar
lauzt. Toreiz šo «lex Buševics» noraidījām, un ar
gaužām žēlabām toreizējais referents Pēteris Berģis sūdzējās, ka no komisijas līdz plenārsēdei izčukstējis vairākums, kāds bijis komisija, unradies
jauns

vairākums

likuma

noraidīšanai.

Ta

mes

esam skatījušies uz šo lietu 5 gadus atpakaļ. Vai
tik
tagad
mēs savus tiesiskos uzskatus butu
tīg.i mainījuši un pazaudējuši tiesisko apziņu? Tas

pama

būtu ļoti nožēlojami.
Loti jānožēlo, ka šī lieta ir palikusi par demagoģijas priekšmetu. Es jau teicu, ka agrāra reforma jums nav svarīga, bet svarīgi_ ir gan, cik lielu
demagoģiju var ar to sacelt. Un jus, to darāt. Bet
es gribu jūs biedināt no šādas demagoģijas. _ Man
liekas, jūs pie pašu miesas pašlaik jau nomanāt, ka
aiz katra demagoga dabiski nak vel lielāks dema- _'
gogs, kas pirmo pārspēj, _ Ar demagoģiju ir bīstami spēlēties. Nekādā ziņā lielu partiju uz to nevar
būvēt. (Starpsaucieni.)
Ari jūs, zemnieku savienības kungus, es gribu
biedināt spert šo soli. Jūsu aizmugure ir zemnieki,,
kas stāv cieši par īpašuma tiesībām, kas grib stavet
uz savas zemes. Lūk, šo stāvēšanu jus šodien pa-

27.

sēde

1929. g a d ā

17.

mai j ā

958

taisāt nedrošāku principā, nododami strīdus par
īpašuma tiesībām administratīvai izšķiršanai. Šodien tas, protams, vēl neķer jūs, neņem jums zemes
nost, bet gan mazina drošību īpašumu tiesībām. Ja
šodien jūs tas neķer, tad rītu tas jau var jūs ķert.
Ja reiz esat atteikušies no principa, tad var sagaidīt ari nākošo soli. (Starpsaucieni.)

Bez tam augstākā mērā apbrīnojama Ir sociāl(Starpsaucieni.)
demokrātu kungu konkurence.
Nedaudzas sēdes atpakaļ mums bija runa parto.
administratīvām
iestādēm nevar _ ļaut _ pārvērst
naudas sodu brīvības laupīšanas soda._ Jus šo pārvēršanu negribat uzticēt admlnistrativām iestādēm,
bet tagad administrācijai jūs gribat uzticēt strīdu
izšķiršanu par īpašuma tiesībām. Administratīvas
tiesas ari ir administrācijas, t. i. pārvaldes orgāns.
(Starpsaucieni.) Bez šaubām, var visu ko nospriest.
Var nospriest, ka visas civillietas nododamas administratīvai iztiesāšanai, tikai tad nerunājiet par
tiesisku valsti. Protams, var izdot visādus likumus.
Savā laikā jūs izdevāt_ likumu, ka krimināllietas jāspriež kara lauka tiesām. Es nedomāju. ka _ tagad
vēl jūs par to būtu ļoti laimīgi. Es nedomāju, ka
šāds likums jums nāca par labu. Jus paši šo likumu
vēlāk nožēlojāt. Ja būtu atļauts runāt līdzība, tad
es gribētu teikt, ka šodien jūs gribat izdot kara
lauka tiesas likumu par īpašumu tiesībām. Mes
savā laikā bijām pret jūsu likumu par kāja lauka
tiesām krimināllietās, bijām pret to. ka _ jus kriminālnoziegumus nodevāt kara lauka tiesām. Tāpat
ari šodien mēs esam pret jūsu kara lauka tiesām
uz īpašumu tiesībām, ko jūs gribat ievest.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
tātam dēlēnam.

Vārds depu-

F. Cielens (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Tā kā laiks diezgan vels un šodien vēl dienas kārtība vesela sērija likumu, kurus
mēs taisāmies pieņemt, un tā kā frakciju padome
nolēmusi ar šovakaru, vai, rīt no rīta slēgt šo
sesiju, es negribu plašāki pakavēties pie _šī svarīga
principiālā likuma kā pēc būtības, ta pec formas,
bet tikai ar dažām .piezīmēm gribu atbi'det uz
Berga kunga «karalaucisko» uzbrukumu šim likum-

projektam.
Kādi bija Berga kunga motivi pret šo likumu?
bija
—
Vispirms viņa galvenais arguments
ar šo likumu tiekot radīts jauns, lūzums mušu tiesu
iekārtā, proti tanī nozīmē, ka tiesiski jautājumi ar
plašām konsekvencēm tiekot izņemti no civilo tiesu
kompetences un nodoti administratīvas
varas orgānu izšķiršanai. Berga kungs, _ Jus visu
laiku savā runā pilnīgi sajaucat divus jēdzienus.
Administrativās varas orgāns un administratīva
jēdzieni. Administratīvas
identiski
tiesa nav
varas orgāns ir pavisam, kas cits. neka administra-

tas..

tivā tiesa. Administratīvās tiesas orgāns ir pavisam pretējs amdinistrativās varas orgānam. Administrativā tiesa, pamatojoties uz likumu p_ar admlnistrativām tiesām, darbojas savas robežas, pastāv vispārējā tiesu sistēmā. Administratīva tiesa
sa mpretējs administrativā varas orgānam. Administratīvām tiesām, kā visā pasaule, ta ari piemums, likumdevēja iestādē ir piešķīrusi kompetences pārbaudīt no likumības viedokļa valsts varas
administratīvos orgānus, raudzīties viņu darbībā,
vai tā ir likumīga, vai šī darbība saskan, vai nesaskan ar likumu. Un šinī nozīmē administrativā
tiesa nav administrativās varas orgāns, bet taisni
pretējais. Admiinistrativās tiesas orgāns ir tiesas
orgāns, kas uzrauga valsts varas administrativo
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orgānu, vai viņa rīcība ir likumīga, vai nav. Reiz
tas ir tā — un tas ir tā, —, tad Berga kunga argumentācija sakrīt pati sevī.

Mēs ar likumu esam piešķīruši administrativā!

tiesai ļoti plašas kompetences uzraudzīt no likumības viedokļa visas mūsu valsts administratīvās
varas orgānu funkcijas visdažādākās nozarēs, visdažādākos virzienos. Pie administratīvas tiesas
pilsoņi var griezties un sūdzēties, lai administrativās tiesas atceltu valsts varas orgānu nelikumības.
Agrārās reformas likuma realizēšanas uzraudzīšanu
no likumības viedokļa likumdevējs ar koroboracijas
likumu un agrārās reformas likuma IV daļu ir piešķīris vienīgi administratīvai tiesai. Zemkopības ministrijas rīcību par objektu ieskaitīšanu vasts
zemju fondā un par neatsavināmo daļu, kā ari rūpniecības objektu ierādīšanu, tāpat ari centrālās zemes ierīcības komitejas darbību pie zeme_s piešķiršanas, var pārsūdzēt senāta administrativā departa-

mentā.
Bet no Berga kunga argumentācijas varēja likties, ka Latvijā jjastāvošās administratīvas tiesas
ir barbarija, kur likumus bradā ar kājām, vai rīkojās ar Pietūka Krustiņa vai Švauksta paņēmieniem,
rīkojas tā, kā katrā gadījumā patīk. Šāda «argumentācija», sevišķi par mūsu administrativās tiesas
augstāko orgānu resp. senāta administrativo departamentu, no labā spārna kungiem, nebija dzirdēta. Šodien Bergs pieveda, analoģiju ar Švaukstiem un Pietūku Krustiņiem.
departamenta
Pie
senāta
administrativā
uzdevumiem piekrīt ne tikai izšķirt sūdzības par
agrārās reformas realizēšanas likumību, bet vel
daudz svarīgākas lietas attiecībā uz dažādo ministriju rīcību. Tāpēc nevarēja argumentēt, bilžaini
nonicinot visu mūsu administrativo tiesu, viņas sistēmu, kompetences, it kā tā esot joku dzīšana.
Tāda argumentācija ir nedibināta un nepamatota.
Var jau būt, ka administratīvā tiesā, tāpat kā
civi'ā tiesā un kriminālā tiesā, var but kjudas, var
būt nepareizības. Nekādā ziņā es negribu teikt,
ka administrativās tiesas, nebūtu kļudījušas. Bet
no tā taču nevar slēgt, ka administratīvas tiesas
pēc savas uzbūves vispārīgi nav tiesas. Ari administrativās tiesas ir ar procesuālām garantijām, un
likumā ir paredzēta noteikta procesuala _ kartība.
Varbūt tā nav tik sarežģīta ka civilas tiesas, varbūt
tā neaptver visā pilnībā to procesu, kas pastāv civilās. Bet, visumā runājot jāsaka,_ ka administrativā tiesā ir tā pati procesuālā kārtība, kāda ir
civilās tiesās. Ir tikai daži atvieglojumi un izņēmumi, bet visumā tā ir tāda pat Tāpēc nedibināts
ir arguments par admlnistrativām tiesām, ka tas
nav tiesas.
Berga kungs savā argumentācijā norādīja uz

civilo tiesu nesatricināmo autoritāti, ka nevajagot
pieskarties šai autoritātei. B _et_ šo Berga kunga
tēzi pārbaudīsim šīs dienas sede, _kad nāks dienas
kārtībā papildinājumi kreditlikuma. Šinījikumprojektā finansu komisijas redakcija gan mēs redzam
papildinājumu, kas tiešā vārda nozīme grib tricināt
augstākās civilās tiesas lēmumus, kas ir pieņemti
nepārprotami un skaidri divu civilu pušu_ strīdus
lietā. Tiesas instancēm šis strīdus 'ir gajiis jau
cauri, un nu, izdodot likumu ar atpakaļejošu spēku,
grib atcelt civiltiesas spriedumu. Es gaidu ar lielu
interesi, kā Berga kungs bal sos šai gadījuma.
Apspriežamā jautājumā nav sļfcridus starp divām civilām pusēm, bet šeit ir strīdus, ja ta varētu
izteikties, starp likumdevēja gribu un atsevišķam
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civiltiesiskām' personām. Šinī jautājumā lieta grozās ap to, kā likumdevējs, Saeima, kas izdevusi
koroboracijas likumu, sapratīs attiecīgo pārsūdzības kārtību par zemkopības ministrijas rīcību un
kā to no zināmas civiltiesiskas doktrīnas viedokļa
uztvēris senāts ar savu tulkojumu.

Es negribu plašāki pakavēties pie šī senāta
tulkojuma un kāpēc likumdevējam tas būtu jālikvidē. Tie motivi ir jau plašāki apgaismoti, kad
mums bija runa par šī likumprojekta ierosinājumu.
Gribu tikai teikt vācu frakcijai, ka te nav strīdus
par to, it kā likumdevējs gribētu vēl paplašināt
valsts zemes fondu ar objektiem, kas nebūtu noteikti
agrārās reformas likumā. Likumdevējs me ar koroboracijas likumu, ne ari 'šodien negrib izdarīt
kādu ļaunu atsavināšanu vai valsts zemes fonda
paplašināšanu. Viņš tikai grib nodrošināt to status
quo, kas bija noteikts ar koroboracijas likuma izdošanu. Un šis koroboracijas likums izslēdz cilviltiesiska procesa piemērošanu šiem strīdiem tāpēc,
lai juridiski nodrošinātu īpašumus tiem. jaunsaim-

niekiem, kas no valsts zemes fonda bona fide šos
īpašumus ir saņēmuši. Ja mēs 1923. gadā butu atstājuši iespējamību pārsūdzjībām civilprocesa kārtībā, tad būtu iespējams, ka tie jaunsaimnieki, kas
zemi dabūjuši 1923., 1924. vai 1925. gadā, nevarētu
uz šīs zemes turēties pilnīgi droši. Ja butu tiesība
sūdzēt civilprocesa kārtībā, tad viņi nebūtu droši,
jo vēl 10 gadu laikā no attiecīgā objekta ieskaitīšanas valsts zemes fondā — neskatoties uz to, ka
senāta admistrativais departaments ir izšķīris sūdzību — jaunsaimnieki uz savas zemes nevarētu

justies droši. Kas tad var būt par drošību, ja, neskatoties uz to, ka viņš uz šī zemes ir uzcēlis ēkas,
pielicis lielas pūles pie zemes apstrādāšanas, šo
viņa īpašumu, ko viņš no valsts saņēmis, var viņam
atņemt, var apstrīdēt viņa īpašuma tiesības uz šo
zemi? Pat tādā gadījumā, kur viņam piešķirtā zeme ir jau koroborēta, agrākais īpašnieks var celt
sūdzību par it kā zemes nelikumīgu ieskaitīšanu
valsts zemes fondā. Mēs zinām, ka ari tādā gadījumā, ja īpašums jau ir ievests zemēs grāmata, bet
ja var pierādīt, ka zemes grāmatas ieraksts ir dibināts uz nelikumību, šo ierakstu zemes grāmata
anulē. Lūk. kāda prāvošanās var celties no civilprocesa kārtības. Lūk, kāda vispārēja tiesiska nedrošība valdītu šajos jaunajos īpašniekos.
Cienījamie kungi, tāpēc likuimdevēijs gribēja
likt solidu fundamentu tiem jauniem īpašumu ieguvējiem, kuriem valsts biija piešķīrusi zemi. Tapec
ari izslēdza ārā Civilprocesa pārsūdzības kartību un
paredzēja administrativās tiesas pārsūdzību. Tāpēc, cienījamie kungi, ari šodien likumdevējs nemaz
neiet pa tiem tiesisko principu bradašatnas ceļiem,
ko te tādiem pārspīlētiem un, jāsaka pat demagoģiskiem argumentiem šinī juridiska strīdu ceļa
priekšā Berga kungs un kādus, varbūt, vel pastiprinātā veidā cels priekšā Pusuļa kungs. Jāsaka tomēr, ka Berga kunga advokatūra bija tik stipra, ka
Pusuļa kungam maz kas paliks pāri, ko celt priekšā,
bet viņam gan drīzāk būs jāatkārto tie paši argumenti, ar kādiem oponēja Berga kungs. Vairāk ko
ari viņam būs grūti izdomāt.
Varbūt, jūs pasacīsat: kungi, nu, kungi, skataities vien, ka mēs negriežamies otrreiz pie Tautu Savienības, pie viena augstāka tribunāla nekā šis augstais nams, kurā jūs sēžat uz koka beņķiem, kā
to pauda Berga kungs. Cienījamie kungi, agrārās
reformas cīņa mums ir aiz -muguras ar visiem saiviem piedzīvojumiem. Atminieties, kungi, kad mēs
pieņēmām agrāro reformu un sevišķi likumu par at-
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līdzības nemaksāšanu, tad jau toreiz dzirdēja teicienu: mēs jums parādīsim, kā jums izies ar šiem
likumiem, jo tos dod gan Latvijas republikas Saeima,
bet vēl ir viena instance, kur var pārsūdzēt ari
Latvijas republikas suverenās varas lēmumus, un
mēs tos pārsūdzēsim. Kumgi, jūs sūdzējāt, un jūsu
sūdzība beidzās ar vienu fia-sco, ar pazaudēšanu.
Jūs varat draudēt ari šodien, bet man liekas, ka pēc
tiem piedzīvojumiem, kas mums bijuši, šoreiz šie
draudi paliks bez kāda iespaida ne tikai uz_ sociāldemokrātiem, kuri jau toreiz par tiem pavīpsnāja,
bet ari uz šolabo pusi, jo no piedzīvojumiem cillveki
taču mācās. Šinī ziņā jāpriecājaspar zemnieku savienību, ka tā agrārās reformas juridiskās nostiprināšanas ziņā nebaidās no šo bijušo īpašnieku draudiem un viņu sabiedrotiem latviešu lielpilsonibas

reakcionārā spārna.
It izteiktas domas, ka mēs varētu jsevi sablamēt starptautiskā forumā. _ Nē, kungi, jus gan paši
sevi sablamējāt savā laikā, kad ar varonīgu žestu
sūdzējāties Tautu Savienībā par mūsu agrāro reformu. Toreiz jums neizdevās ar sūdzību Tautu Savienībā, ari šoreiz jums neizdosies! Griezieties ai
šīm sūdzībām Tautu Savienībā; ar savam sūdzībām
jūs neko nepanāksat Jūs panāksat tikai to, ka
sakomipromiitēsat Latvijas demOkratiijas acis Tautu
Savienības vispārderīgo darbību minoritatu nacional-kulturelo interešu sargāšana. Attiecība uz
kultureJi-macionalo jautājumu nokārtošanu, attiecība
uz kultureli-nacionalo tautas īpatnību sargāšanu,
tur mēs atzīstam, ka Tautu Savienībai ir jabut aktīvai tanīs valstīs, kur demokrātija nav pietiekoši
stipra, kur kreisais spārns nav pietiekoši stiprs, tanīs nacionālās valstīs, kur pilsoniskais nacionālisms
apspiež mazākuma tautību nacionaili-kulturelas īpatnības. Bet po'litiski-ekonomisko jautājumu nokārtošanā, īpašuma attiecību veidošana, tur Tautu Savienībai nav ko iejaukties. To viņa ari nedarīs.
Beidzot vēl pāris vārdu Berga kungam, kurš
aprādīja, ka 1924 gada decembrī Saeima esot no^
un ka ari tagad to varaidījusi līdzīgu pārlabojumu
jadzētu noraidīt. Tas pārlabojums, kas 1924 gada
decembrī bija iesniegts civilpjocesa likuma^ bija
citāds. Tas gāja tālāk, tas gribēja teorētiski un vispārīgi nokārtot kompetences starp civiltiesam un
administratīvām tiesām. Tas projekts gribēja vispārīgi administratīvam tiesām piešķirt jaunas vispārējas kompetences, izņemot tas no civilo tiesu
kompetencēm. Tie bija motivi Holcmaņa kungam
un citiem, kuri balsoja _pret toreizējo papildinājumu.
.Šoreiz mums nav vispārējs strīdus par civilam vai
administratīvām tiesām. Šoreiz mes tikai rekonstruējam to stāvokli, kāds jir radīts ar mušu koroboracijas likumu 1923. gada.
Tāpēc es ceru, ka par šo projektu, bez šaubām,
balsos viss augstā nama lielais vatirakums, ka par
nepieciešamu papildinājumu mūsu likumos, lai va-

rētu likvidēt nelaimīgo senāta paskaidrojumu š. g.

15. martā.
Par Berga kunga prātojumiem un spriedelējumiem par to, kādu stāvokli sociāldemokrāti ieņēmuši pie agrārās reformas, šovakar nav_ vajadzība
runāt. Par to lai spriež tiesu Latvijas vēsture, pair

to lai runā Latvijas vēlētāji. Par Berga kungu pašu
jāsaka, ka tas sevišķi pedeja laika ir izrādījies par
vienu visniknāko agrārās reformas _apkarotaju, agrārās reformas nicinātāju un zaimotāju. Es negribu
celt jūsu priekšā izvilkumus no «Latvja», bet_ tikai jāatzīmē, ka vairākos gadījumos, sevišķi pedeja laika,
Berga kungs ir pārspējis pat «Rigasche Rundschau»,
kas pēdējā laikā bija vairāk vai mazāk apmierinājusies. Bet Berga kungs tagad uzbrūk agrārai reļ Krājumā Saeimas stenografiskā
ļ birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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formai pēc būtības. Kādus mēnešus divus atpakaļ,
ja nemaldos, bija viens raksts viņa jlapa, ka visa
agrārā reforma esot iebraukusi purva, esot izrādījusies par pilnīgu pārpratumu. Es no savas puses
varu tikai air pateicību noraidīt tas pamācības Latvijas sociāldemokrātija^ viņas agrarpolitika. _ Par

to lai spriež Latvijas vēsture un Latvijas vēstur-

nieki, cik tā pareiza.
Vārds dePriekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
putātam Pusulim.
V. Pusulis (vācu-baltiešu partija: «runā vāciski)*): Mani kungi! Es gribētu atsaukties uz
vienu deputāta Opvncana aizrādījumu. Viņš izteica
izbrīnēšanos, ka tagad, 9 gadus pec agrara_ likuma
pieņemšanas, tā pretinieki ar sūdzībām kārtējas tiesās ar joni uzbrūkot agrārai reformai. Es_ turpretim
gribu še konstatēt, ka no likuma speķa stāšanās momenta juristu aprindas vispārīgi valdīja u z s k a t s, k a k a t ir a m no
agrārās reformas cietušām ir brīvs
civilsūdzībasceļš. Ta tad šī doma nekāda
ziņā nav jauna. Tā pamatojas uz civilprocesa 1. un

4. pantu un tika ari prakse izmantota. Ir celta
u n i z s p r i e s t a v e s e 1a r i n d a c i v i 1 s u d_z Ib u. Atsevišķos gadījumos šīs sūdzības ir noggajušas līdz augstākai instancei. Es atgādinu kādu 1923.
gada senāta civila departamenta spriedumu, ar ko
tika atzīta šo lietu piekritība civilam tiesām, tāpat
1925. gada senāta administratīva departamenta
spriedumu, kas apstrīdēja šo_ civilo tiesu kompetences, pēc tam senāta plenāras sapulces 1926. gada
spriedumu, kas noraidīja šo lietu piekritību civiltiesam, un beidzot pazīstamo š. g. 15. m a r t a senāta plenārās sapulces lēmumu, kas,
plaši motivējot, izšķīra šo piekritības strīdu par
labu civilai tiesai.
Šai laikā civilās tiesas ir pieņēmušas veselu
rindu spriedumu, kas ir stājušies speķa. Ir bijuši
gadījumi, kur ari zemkopības ministrija ir griezusies pie civilās tiesas. īsi sakot, neatbilst patiesībai, ja šodien runa par kādu vācu ofensīvi, jo
pretne-likumīgu agrāras reformas realizēšanu ir cīnījušies, kaut ari ar
mainīgiem panākumiem, ka v a c ii e ši,
tā ari latvieša.
Negribu šeit apstāties pje juridiskā komisija
vispusīgi pārrunātā principiāla jautājuma par civilo
vai administrativo tiesu, bet gribu ieņemt stāvokli
pret priekšā esošo likumprojekta pieņemšanas sekām.
Te man vispirms liekas skaidrs, ka šī likuma
autoru paredzētais mērķis netiks sasniegts. Jaunsaimniekus, kas _ ar agrāro Hkumu tikuši pie
zemes, nedrīkstētu traucēt viņu īpašuma tiesībās. Šeit varu tikai piezīmēt, ka
tas jau ir p a r e d z ē t s ari m u s u c i v i 11 i e s Ib ā s. Mums ir ta sauktais neaizskaramības princips, kas nosaka, ka kāda nekustama īpašuma zemes grāmatās apzīmētais īpašnieks, kas bona fide
iegūst īpašuma jeb lietas tiesības uz šo īpašumu,
bauda ari šo tiesību neaizskaramību. Ar to jau ir
aizsargāti visi mazo zemes gabaliņu labi domājošie

īpašnieki.
jūs ar šo likumu g r iba t sarVai
gāt tos ļaudis, kas viltus ceļa ar visādām «š ī b u n g a m» tikuši pie zemes un
īpašuma?
Tomēr es eju vēl tālāk un apgalvoju, ka jūs izdarāt lāča pakalpojumu godīgiem ļaudim. Es gribētu jums to pierādīt ar paris piemēriem.
*)

Runātāja atreferējums.
31
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Firsts Līvens no Smiltenes pārdeva izsole kādu
viņam piederošu spīķeri. Izsolē 1921. gada marta,
kurā piedalījās ari izglītības ministrija, šo spīķeri
ieguva kāds Mangols. 1922. gada aprilī zemkopības
ministrija paziņoja, ka šis spīķeris uz agrāras reformas likuma pamata ir atsavināms, un piešķīra to
izglītības ministrijai. Senāta administrativā
departamentā iesniegtai sūdzībai bija tādas
sekas, ka spīķeris tika atsavināts. Par šo savu tiesību smagu aizskaršanu Mangols sūdzēja civila
kārtībā un vinnēja procesu abās instances.
Otrs piemērs. — 1919. gadā Bliza Balodis pār^
deva viņai piederošu zemes gabalu kādam F.Erenpreisam, kas ari tūlīt pārņēma to sava īpašuma. Ta
kā bija paredzams, ka formailitatu nokārtošana ieilgs, E. Balodis tesfamentariski uzlika saviem mantiniekiem — Jānim Balodim (dēlam) un Annai Hammer (meitai) — pienākumu līgumu izpildīt. Trešais
mantinieks, dēls Kārlis, netika ievērots, jo savu
daļu bija saņēmis, un 1917. gada 14. decembrī notariālā kārtā atsacījies no matēs mantojuma. E. Balodis nomira, un Erenpreiss uz agrāras reformas likuma pamata lūdza piešķirt šo zemes gabalu viņam
kā lietotājam. Bet līdzīgu lūgumu bija iesniedzis
ari Kārlis Balodis, pielikdams klāt viltotu apliecību,
ka viņš esot lietotājs (par ko pret viņu ir ievadīta
krimināllieta). Zemes ierīcības_komiteja. piešķīra
zemes gabalu Kārlim Balodim. Erenpreisam tomēr
izdevās pārliecināt zemes ierīcības komiteju par šīs
piešķiršanas nepareizību, un zemes ierīcības komiteja
pati iesniedza lūgumu senāta administratīvam departamentam atļaut atcelt piešķiršanu. Ari _Erenpreiss
pārsūdzēja zemes ierīcības komitejas lēmumu senātā. Senāts deva savu Zālamana spriedumu — atstāt lūgumu un sūdzību bez ievērības, ar ko zemes
gabals galīgi tika piešķirts Kārlim Balodim un ari
tika koroborēts uz viņa vārda. Šī lēmuma motivos
lasām vienu teikumu, ko es šeit gribu burtiski nolasīt (senāta 1925. g. 16. decembra lēmums): «Pie zemes piešķiršanas no valsts zemes fonda nav visos
sīkumos piemērojami civillikuma noteikumi par
mantošanas tiesībām». Erenpreiss sūdzēja pēc tam
apgabaltiesā, kas, tāpat kā apelācijas instance, atzina viņa tiesības.
Mani kungi, ko mēs mācāmies no šiem piemēriem? Es negribu darīt to pašu, ko darīja Cielēna
kungs, kas atrada par iespējamu no šīs tribīnes
apvainot mūsu augstāko tiesas instanci par mala
fide, un gribu tāpēc ar klusu smaidu pāriet šai
administrativā departamenta tiesību izpratnei.
Bet ko lai dara šie MangOli un Ērenpreisi — es
minu šos divus vārdus kā kolektīvu apzīmējumu
veselai rindai līdzīgu gadījumu —, pēc tam, kad
priekšā esošais likumprojekts būs jkļuvis likums? Civilās tiesas spriedumi tiks anulēti, un likumīgiem
fonda zemes ieguvējiem viņu īpašums būs atņemts.
Tiesiskai
nedrošībai
šādos apstājāvairojas bīstamos
apmēros,
kļos
vieta
un īpašuma nodrošināšanas

rāsies

chaoss.

Cielēna kungs pravietoja, ka es ar draudiem un
norādījumiem reaģēšot uz Žeņevu. Es to nedarīšu,
Gribu tomēr izteikt savu izbrīnēšanos par to, ka
gudrais Cielēna kungs tik skaidri ir atklājis savu
slikto sirdsapziņu.
Aiz bailēm, ka eventuāli daži muižnieki varētu
pieprasīt no zemkopības ministrijas atlīdzību pai
nelikumīgu rīcību, jūs aprokat tiesību pamatus.
To vācu frakcija jums līdzi nedarīs un tāpēc
balsos pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds deputātam Breikšam.
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J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Apspriežot šo nelielo, bet ļoti svarīgo likumu, sajauca divas lietas: zemes ieskaitīšanu
valsts zemju fondā un piešķiršanu. Ja šolietu nedara, tad var nostāties uz tāda viedokļa, ka iepriekšējais runātājs Pusuļa kungs, minēdams Erenpreisa
u. c. lietas. Pēdējā lietā nav kļūda par ieskaitīšanu
zemju fondā, bet, varbūt par piešķiršanu. Ja runā
par piešķiršanu, tad piemērus varam atrast daudz
un tālu ejošus; tad varētu skatīties, vai piešķiršana
izdarīta pareizi, vai nē. Šai gadījumā lietā ir citāda. Lieta ir tāda, ka var būt runa tikai par zemes ieskaitīšanu valsts zemes fondā.
Runājot par juridiskiem principiem, jāsaka, ka
ir divi viedokļi. Viens ir tāds, kas mūžīgi uzskata,
ka agrārās reformas likums nav likums, bet ir laupīšanas akts u. t t Ejot pa šo juridiskās domas paņēmienu, skaidrs, ka grib atrast tādu kaltu, ar ko
varētu drupināt agrārās reformas likuma celto ēku,
lai varētu apiet to, kas būvēts demokrātiskās pilsonības jaunsaimnieku, amatnieku un citu nostiprināšanās dēļ un Latvijas tautas interesēs. Mūsu ieskati ir noteikti pretēji. Mēs skatāmies, ka tā plaisa,
ko ir radījis 15. marta senāta lēmums, ir jācementē,
un šo 12. pantu agrārās reformas likumā uzskatam
par nepieciešamu cementēšanas darbu, lai agrārreformas skaisto, cēlo ēku stiprinātu. Tāpēc iesniedzam šo ierosinājumu un visa bloka vārdā sakām,
ka mūsu ierosinājums pieņemams, un ceram, ka tas
notiks.
Priekšsēdētāja
debates izbeigtas.
Referents P.
kuras šeit sacēla

biedrs A. Kviesis:

Vispārīgās

Vārds referentam.

Juraševskis: Pie tām debatēm,
Berga kungs un Pausuļa kungs
moizcēla,
man jāaizrāda vēl uz vienu
mentu, kas gulēja pamatā šim likumprojektam, kad
to apsprieda juridiskā komisijā. Agrārās reformas
likuma I daļas 2. pantā sacīts, ka valsts zemes
fonds sastādās no: 1) valsts zemēm, muižām un
mežiem;
2) zemēm un muižām, kuras bez šī panta 1.
punktā minētām uzskaitītas viet. civillik. (1864. g.
izd.) 597. un 613. p. p. un krievu lik. kr. X sēj.
1. d. 411. panta, 413. panta 1., 2., un 4. punktos414.
un 415. pantos, izņemot no muižām atdalīto un pārdoto zemnieku zemi un (Latgalē)piešķirto zemi (nadeļnaja zemļa), ja to ieguvuši Latvijas pilsoņi. Turpretim vēl nepārdotās zemnieku mājas, kā ari kolonizāciju biedrību, ārvalstu banku un tādu pat sabiedrību iepirktās zemnieku zemes tiek ieskaitītas
zemes fondā. Juridiskā komisija nāca pie pārlieci- ?
bas, ka šis likuma pants jau izdara ieskaitīšanu zemes fondā un tāpēc pirmā iesnieguma tekstu grozīja, ka strīdus gadījumi izšķirami vienīgi administratīvām tiesām. Šim otram pantam ir tīri publisks raksturs. Likums noteic, ka tādas un tādas
zemes ieskaitāmas zemes fondā. Te nav attiecības starp civilpersonu vai valsti, vai citu juridisku
iestādi, bet šim likumam ir pilnīgi publiska likuma
raksturs. Tas bija par pamatu tam, ka komisija nāca pie tiem slēdzieniem, kas likumprojektā ielikti.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
Acimredzot vairākums. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Agrārās reiormas likuma papildinājums.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta vārdu
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
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Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu.

Sekretārs: J. Breikšs:
«Agrārās reformas likuma I dalu (lik. kr. 1920. g. 213.)
papildināt ar sekojošu 12*. pantu:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret ievada tekstu nav? Ievada teksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt 12. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Visi strīdi par to, vai attiecīgie īpašumi uz šī likuma
pamata atsavināti un likumīgi ieskaitīti valsts zemes fonda,
kā ari strīdi par neatsavināmo dalu ierādīšanu piekrīt vienīgi
senāta administratīvā departamenta, bet ne civiltiesu izšķiršanai.
Pretēji šim noteikumam civiltiesas uzsāktas lietas izbeidzamas un civiltiesu šinīs lietās taisītie spriedumi atzīstami par neesošiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pauļukam.
K. Pauļuks (zemnieku savienība): Šī likuma
mērķis, kā jau referents paskaidroja, ir — radīt stabilitāti, t i. to status quo, kas tagad pastāv, uzturēt
ari turpmāk. Viss tas, kas ir nodibināts, izvedot
agrāro reformu caur mūsu administratīvam tiesām,
būtu legalizējams un paturams ari turpmāk. Likuma
mērķis ir izslēgt civiltiesas līdzdalību šinī jautājumā. Man liekas, ja mēs šo mērķi gribam sasniegt,
tad mums tas pats jāuztur ari šī pantaotra daļa,
kurā ir noteikums, ka uzsāktas civiltiesa lietas izbeidzamas un ka visi tie civiltiesas spriedumi, kas
jau ir pieņemti, atzīstami par neesošiem. Ja mes
konsekventi gribētu izvest noteikumu, ka visi civiltiesas spriedumi atzīstami par neesošiem, tad
mums būtu jāatceļ ari tie spriedumi, kas jau ir izpildīti. Bet atceļot to, kas jau izpildīts, un ņemot
atpakaļ to, kas jau uz sprieduma pamata nodots,
mēs panāktu pretējo, panāktu tieši toka nevis nostabilizētu tagadējo stāvokli, bet butu spiesti _ to
grozīt. Lai to novērstu, Jaj šinī ziņa tiktu paturēts
tagadējais stāvoklis, pedeja daļa jāpapildina ta, ka
ir jāatzīst par neesošiem tikai _tie_ tiesas spriedumi,
kas līdz šim nav vēl izpildīti. Tapec es lieku priekša
papildināt 12. panta 2. rindkopu, iespraužot starp
vārdiem «spriedumi» un «atzīstami» vārdus «cik
tālu tie vēl nav izpildīti».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
_ _ . .. .
Pusulim.
V. Pusulis (vācu-baltiešu partijaļruna vāciski.) )
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds juridiskas
komisijas referentam Juraševskim.
Referents P. Juraševskis: Pauļuka priekšlikumu izdebatēja ari juridiska komisija un piekrita
šim priekšlikumam aiz ta motīva, ka butu neērti pielaist atpakaļejošu speķu visiem tiem spriedumiem,
kādi ir bijuši; ja varētu pielaist grozījumus, tad tikai tiem tiesas spriedumiem, kas vel nav izpildīti.
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Vispirms nāks nobalsošanā 12\ panta pirmā
rindkopa. Pēc tam nāks nobalsošanā deputāta Pauļuka iesniegtais pārlabojums otrā rindkopa. Pec
deputāta Pauļuka iesniegtāpārlabojuma nobalsošanas nāks nobalsošanā otrā rindkopa. Augstajam

namam iebildumu nav pret šādu balsošanu? — Stājamies pie balsošanas. Lieku uz balsošanu 12\
panta pirmo rindkopu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 12. panta pirmās rindkopas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 12. panta pirmās rindkopas pieņemšanu. Acimredzot vairākums.
121. panta pirmā rindkopa pieņemta. — Tagad nak
nobalsošanā deputāta Pauļulka iesniegtais pārlabojums otrajā rindkopā. Juridiskās komisijas referents izsacījās par šo pārlabojumu; lauksaimniecības komisijas referents nevarēja dot atsauksmi par
to, jo priekšlikums komisijā neesot apspriests. Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Pauļuka iesniegto pārlabojumu otrajā rindkopa. Tikai divi.
Tagad lūdzu pacelties tos, kasir par šo pārlabojumu. Acimredzot vairākums. Pārlabojums pieņemts.
— Nobalsošanā nāk otrā rindkopa pārlabota veida.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret otras rindkopas pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
1
6 atturoties, 12 . panta otrārindkopa pārlabota _veidā pieņemta. —Nobalsošanā nak 12. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 12*.
panta pieņemšanu pārlabotā veida.^ Acimredzot
vairākums. 12. pants pārlabota_ veida pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visumā pārlabota veida.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu
visumā pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par likuma pieņemšanu visuma pārlabota veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. (Sauciens pa kreisi: «Visa kristīgā draudze!») Par likuma pieņemšanu visumā pārlabota veida nodotas
59 balsis, pret — 6 balsis, atturējušies 8. Likums
visumā pārlabotā veidā pieņemt s._ — Prezidijs
liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas
komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kartības punkts iz-

smelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
papildinājums likuma par kartupeļu
ievešanas un izvešanas kontroli. Referents H. Dzelzītis. Vārds referentam. '

Referents H. Dzelzītis: Augstais n_ams_! Kā sekas no pagājušā gada plūdiem un parmerīga_ slapjuma ir kartupeļu trūkums tiklab pārtikai, ka seklai
un rūpniecībai. Tagad ir jāieved mušu zeme tie
produkti, ko esam audzinājuši sava zeme pietiekoša
daudzumā un pat eksportējuši uz ārzemēm. Izradās,ka neraža ir ne tikai mūsu zeme, bet ari tanīs
zemēs, no kurām bija atļauts ievest kartupeļus, _un
Juridiskā komisija šim priekšlikumam piekrita, un proti valstīs, kurās nav konstatēta kartupeļu vēža
slimība. Tāpēc šogad, lai apmierinātu mušu zemes
es komisijas vārda to atbalstu.
pēc kartupeļiem, ir izrādījies par vajadzīgu
prasības
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds lauksaimniepar kartupeļu ievešanas un izvešanas
grozīt
likumu
Eglītim.
cības komisijas referentam
kontroli tanī ziņā, ka ir atļauts ievest kartupeļus _ari
Referents A. Eglītis: Šis priekšlikums laukno tām zemēm, kurās ir konstatēta kartupeļu vēža
saimniecības komisija nav apspriests, un tapec es
slimība, bet gan no tiem_ apgabaliem, kur vēža slinevaru par to izteikties.
mība līdz šim nav atzīmēta. Lai to varētu izdarīt,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Pusuir neplēšams likuma grozījums. Komisija tas ir
lis iesniedzis priekšlikumu:
guvis vienbalsīgu atzinību, tikai valdības iesniegtais
«12». pantu nobalsot dalīti: no vārdiem _ «Visi strīdi»
projekts grozīts tā, ka ievešana bus atļauta ne tikai
līdz «izšķiršanai» atsevišķi un no vārda «Pretēji» līdz «nelīdz 15. jūnijam, bet līdz 15. augustam, jo šinīs paesošiem» atsevišķi.»
ris mēnešos kartupeļivairs nebūs vajadzīgi dēstam
Deputāts K. Pauļuks iesniedzis priekšlikumu:
, un rūpniecībai, bet vēl trūks pārtikai.
«12*. panta otrā rindkopā starp vārdiem «spriedumi» ur
«atzīstami» likt vārdus «ciktāl tie vel nav izpildīti».»
*) Runas atrefarēiums nav iesniegts.

Komisijas vārdā lūdzu pārgrozījumus pieņemt,
un komisijas vārdā uzturu ari steidzamību.
31*
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms lieku uz pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari
balsošanu steidzamību. Ludzu pacelties tos, kas ir nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. vispārīgas debates. Vardu neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
pārīgas debates. Vārdu neviens neveļas? — NoTādu nav. Kas atturas? Ari nav. Pāreja uz
Ludzu
pantu
pāreja
lasīšanu.
uz
balsošanā nāk
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais
nams vēlas, lai likumprojektu nolasītu? (Saucieni:
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu
«Nav vajadzīgs!») To neviens nepieprasa. — NoLudzu
nolasīt
lilasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —
balsošanā nāk virsraksts.
kuma virsrakstu.
(Pārgrozījumi tiesu iekārtas likumos.)
Sekretārs J. Breikšs:
Iebildumu nav? Pieņemts. — I nodalījums.
«Papildinājums likumā par kartupeļu ievešanas un Izvešanas kontroli.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret virsrakstu nav? Virsraksts pieņemts. — Ludzu nolasīt
ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma par kartupeļu ievešanas un izvešanas kontroli
(lik. kr. 1924. g. 64.) 3. pantu papildināt ar šādu 3. piezīmi:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret ieIevada teksts pieņemts. — Ludzu nolasīt likuma tekstu.

vada tekstu nav?

Sekretārs J. Breikšs:
«3. piezīme. Izņēmuma kārtā 1929. g. pavasarī atļauts ievest kartupeļus no bumbuļu vēža slimības (Svnchvtrium
endobioticum, Schilb., Pērc.) piemeklētam valstīm, ja
ievedamie kartupeļi audzēti apgabalā, kurā minētā kartupeļu slimība nav līdz šim konstatēta.
Atļaujas kartupeļu ievešanai no šādiem bumbuļa vēža
brīviem apgabaliem izdod zemkopības ministris uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk par 1929. g. 15. augustu.»

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu pie likuma
teksta neviens nevēlas? Likuma teksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
^
Likuma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Noslēguma
teksts. Vai augstais nams velas,_ lai to nolasītu?
Nolasīšanu neviens nevēlas. Noslēguma teksts nak
nobalsošanā.
(Papildinājums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
Atcelts papildinājums likumā par kartupeļu ievešanas un
izvešanas kontroli (lik. kr. 1929. g. 70.).)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Noslēguma teksts vienbalsjgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Prezidijs liek priekša_ likuma rediģēšanu
uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Šis dienas kartības
punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likuiekārtas
pārgrozījumi
tiesu
referentam.
K.
Pauļuks.
Vārds
mos. Referents
Referents K. Pauļuks: Šis likumprojekts paredz mazu pārlabojumu Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas iekārtā. Pastāvoša _ likuma zemes
grāmatu
nodaļas iekārtā paredzēts tikai viens
priekšnieks bez palīga, izņemot Latgali, kur Daugavpils apgabalā paredzēts priekšnieks ar palīgu,
un Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļu, kur paredzēts viens palīgs, Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļā pēdējā laikā darbi ļoti pavairojušies
un domājams, vēl pavairosies, tā ka ar vienu palīgu
vairs nevar iztikt. Tāpēc ministrija liek priekša
pārgrozīt šo likumu ar noteikmu, ka priekšniekam
paredzami palīgi, nenosakot skaitu. To varētu vēlāk paredzēt budžeta. Komisija likumprojektu
pieņēma vienbalsīgi. Lūdzu steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir

(I. Tiesu iekārtas likumu (1924. g. izd.) 392. p. piezīmi
un 394. p. piezīmi izteikt šādi:
,392
Piezīme. Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļa pastāv nodalās priekšnieka palīgi.
394

Piezīme. Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļa šinī panta
minētos gadījumos, kā ari kad priekšnieks atrodas atvaļinājumā, priekšnieka amata pjenakumus izpilda vecākais no viņa palīgiem, skaitot pec iecelšanas laika.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — II nodalījums.

(II. To pašu likumu 393. panta piezīmē un 400.. 402. un
403. pantā aizrādījumu uz priekšnieka «palīgu» atvietot ar
aizrādījumu uz «palīgiem».)

Iebildmu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. — Prezidijs liek priekšā ari šī likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
231. panta
likumu
kriminālprocesa
J. Viļpiševskis.
pārgrozījums.
Referents
Vārds referentam.
Referents J. Viļpiševskis: Šis pārgrozījums ir
vairāk redakcionelas dabas, lai skaidrāki izteiktu
kriminālprocesa likuimu_ 231. pantu. Juridiska komisija to pieņēma un lūdz steidzamību.
liek
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents
priekšā steidzamību. _ Ludzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. —_ Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevelas? _ Nobalsošanā nāk pāreja uz uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams
vēlas, lai nolasītu tekstu? To neviens nepieprasa.
— Nobalsošanā nāk virsraksts.
(Kriminālprocesa likumu 231. panta pārgrozījums.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Likuma teksts.

(Kriminālprocesa likumu (19'26. g. izd.) 231. pantu izteikt šādi:
23'1. Ja spriedums izpildāms pie personas, kas dzīvo citā
miertiesneša iecirknī, kaut ari citas apgabaltiesas apgabalā,
tas nosūtāms izpildīšanai tieši vietējam miertiesnesim.)

Pieņemts. — Nobalsošanā
Iebildumu nav?
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Likums visuma vienbalsīgi pie^
ņemts. — Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu
prezidiju.
kopā
Iear
uzticēt redakcijas komisijai
bildumu nav. Pieņemts. — Deputāts L. Šēlers u. c.
iesnieguši priekšlikumu:
«Šīs sēdes dienas kārtību papildināt ar sekojošiem likumprojektiem: likumu par pensijām bij. Krievijas pensionāriem, papildinājumu likuma par algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos, un pārgrozījumu
likumā par Rīgas-Limbažu-Rujienas un Liepājas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi.
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Šos likumprojektus var uzņemt dienas kārtībā,
ja neviens neceļ iebildumus. Iebildumus neviens
neceļ. Minētie likumprojekti uzņemti dienas kārtībā.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par Tautu Savienības starptautiskās da r b a organizācijas vispārējās konferences 7. sesijā pieņemto
konvencijas projektu par atlīdzību
profesionālo
slimību gadījumos. Referenti Nikolajs Kalniņš un Bruno Kalniņš. Vārds
ārlietu komisijas referentam Bruno Kalniņam.
Referents Br. Kalniņš; Godātie deputātu kungi!
Ārlietu komisija un tāpat sociālas likumdošanas komisija ir pieņēmušas konvencijas projektu par atlīdzību profesionālo slimību gadījumos. _Šīs konvencijas saturs nodrošina profesionālo slimību cietējiem
atlīdzību, kas pamatojas uz katras valsts likumdošanas vispārējo atlīdzību nelaimes gadījumos. Tāda
kārtā šī konvencija Latvijai neuzliek nekadus_ jaunus pienākumus. Tāpēc ārlietu un tāpat sociālas likumdošanas komisija pret tās pieņemšanu iebildumus nav cēlušas. Patiesībā šeit ir domāti 3 saslimšanas vai saindēšanās gadījumi — ar svinu, dzīvsudrabu un saslimšanu ar Sibīrijas mēri. Konvencija
jau ratificēta vairākās ārvalstīs un stājas speķa pec
tam, kad to ir ratificējušas 2 valstis.
Ārlietu komisijas uzdevumā lūdzu pieņemt šo
konvenciju steidzamības kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Nikolajam Kalniņam.

Referents N. Kalniņš:_ Ari sociālas likumdošanas komisija, kura pirmā apsrieda šo konvenciju,
atrada par nepieciešamu to ratificēt, sevišķi vel aiz
tā iemesla, ka šī konvencija stāv cieša sakara ar
pieņemto likumu par apdrošināšanu nelaimes un
profesionālo slimību gaidījumos, jo likuma ir tieši
sacīts, ka profesionālās slimībās ir ieskaitāmas tās,
kuras par tādām atzītas starptautiska konvencija,
kuru Saeima ratificēs. Tā kā līdz šim tāda konvencija nav ratificēta, tad līdz ar to mums nav nevienas profesionālas slimības, kas ar likumu par
tādu būtu atzīta,. Tikai pec tam, kad šo konvenciju atzīs, pie mums atzīs par profesionāliem šos
3 saslimšanas gadījumus: saindēšanos ar_ svinu,
saindēšanos ar dzīvsudrabu un Sibīrijas mēri; līdz
ar to profesionālās biedrības būs spiestas šinīs saslimšanas gadījumos sniegt ārstēšanu.
Ari sociālās likumdošanas komisija uztur steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Abi referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vardu neviens nevēlas? — Nobalsošana nak pāreja uz konvencijas un ratifikācijas formulas lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai
augstais nams vēlas, lai nolasītu konvencijas_ tekstu?
To neviens nepieprasa. — Nobalsošanā nak virsraksts.
(Konvencijas projekts par atlīdzību profesionālo slimību
gadījumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts,
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vis-

pārējā konference,

_

.

sasaukta Žeņevā no starptautiska darba biroja administrativās padomes un tur sanākusi 1925. gada 19
maijā uz savu septīto sesiju,

1929. gada

17. maija
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nolēmusi pieņemt dažādus priekšlikumus par atlīdzību profesionālo slimību gadījumos, kāds jautājums ietverts sesijas dienas kārtības pirmā punkta, un
nolēmusi, ka šiem priekšlikumiem dodams starptautiskas konvencijas projekta veids,
pieņem 1925. gada 10. jūnijā sekojošu konvencijas projektu,
lai to ratificētu starptautiskas darba organizācijas locekli, saskaņā ar Versaļas līguma XIII daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu noteikumiem:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
(Ikviens starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas
ratificē šo konvenciju, apņemas nodrošināt profesionālo slimību cietušiem vai viņu tiesību ņēmējiem atlīdzību, kas pamatota uz valsts likumdošanas vispārējiem principiem par
darba nelaimes gadījumu atlīdzību.
Šīs atlīdzības likmes nevar but mazākas par tam, kas
paredzētas valsts likumdošanā par zaudējumiem nelaimes gadījumos. Neaizskarot šo noteikumu, jkvienam loceklim, noteicot savā valsts likumdošanā apstākļus, zem kādiem izmaksājama atlīdzība slimības gadījumos, par kuriem iet runa,
un pimērojot šīm slimībām savu likumdošanu par darba nelaimes gadījumu atlīdzību, ir tiesība ievest pārgrozījumus, kurus
tas uzkata par lietderīgiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Ikviens starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas
ratificē šo konvenciju, apņemas uzskatīt par profesionālam
slimībām, slimības un saindēšanos, ko raidījušas sekojošas tabelē pievestās vielas, kad šīs slimības_ un saindēšanas ķer
strādniekus, kas pieder pie tabele minētam attiecīgam rupniecībām un profesijām, vai ari kad šīs slimības izceļas uzņēmumā, kas padots valsts likumdošanai.
Tabele.
Slimību un saindēšanās vielu Rūpniecību un attiecīgo profesiju saraksts.
saraksts.
Svinu saturošas rudas apSaindēšanās ar svinu, tā sakausējumiem
vai savienoju- strādāšana, ierēķinot cinka fauniem, ar šīs saindēšanās tie- brikatu svina atkritumus ,
Veca cinka un svina kausēšām sekām.
šana gabalos.
Priekšmetu fabrikācija no
kausēta svina vai viņa sakausējumiem.
Poligrāfiskas rūpniecības.
Svina savienojumu izgatavošana.
Akumulatoru fabrikācija un
Izlabošana.
Svina saturošu emalju pagatavošana un lietošana.
Pulierēšana ar svina vīlu
skaidām vai svina bioksīdu.
Krāsošanas darbi, kas ietver svina pigmentu saturošu
krāsu, ķites un apmetuma vielu apstrādāšanu.
Saindēšanās ar dzīvsudrabu,
_ Dzīvsudraba rudas apstrātā amalgamām un to atvasina- dāšana.
savienojumu
Dzīvsudraba
jumiem, ar šīs saindēšanas tieizgatavošana.
šām sekām.
Laboratorijas un mērīšanas
aparātu fabrikācija.
Jēlvielu pagatavošana cepuru rūpniecībai.
Apzeltlšana ugunī.
Dzīvsudraba pumpju pielietošana elektrisko spuldžu paga
tavošanai.
Dzīvsudraba fulminatu degļu pagatavošana.
,
Darbi, kas saistās ar SibīriSaslimšana ar Sibirijas mēri.
jas mēri saslimušiem lopiem. _
Lopu atkritumu apstrādāšana.
Preču iekraušana, izkraušana vai transports.)

Jebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Šīs konvencijas oficiālās ratifikācijas Versaļas _ līguma
,XIII dalās un citu miera līgumu attiecīgo daļu paredzētos noteikumos paziņojamas Tautu savienības galvenam sekretāram,
kuram tās jāreģistrē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Šī konvencija stājas spēkā no tās dienas, kad galvenais
sekretārs reģistrējis divu starptautiskas darba organizācijas locekļu ratifikācijas.
Tā saista tikai tos locekļus, kuru ratifikācijas reģistrētas sekretariātā.
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Pēc tam katram loceklim šī konvencija stājas spēkā no ļ gumā faktiski tāda dažādu kredītiestāžu vai akciju
tās dienas, kad šī locekļa ratifikācija reģistrēta sekretariāta.) ,sabiedrību apvienošanas nebija noliegta, t. i. aug-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.

: stākām kredītiestādēm ar zemākam vai ari zemāka

(Tiklīdz divu starptautiskās darba organizācijas locekļu
ratifikācijas reģistrētas sekretariāta, Tautu savienības galvenais sekretārs par to notificē visiem starptautiskas darba organizacijas locekļiem. Tāpat viņš tiem notificē ratifikācijas
reģistrēšanu, ko tam vēlāki iesūta visi citi organizācijas locekļi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.
(Ievērojot 4. panta noteikumus, ikviens loceklis, kas ratificē šo konvenciju, apņemas piemērot 1. un 2- panta noteikumus ne vēlāk par 1927. gada 1. janvāri un spert soļus, kas nodrošinātu šo noteikumu dzīve izvešanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 7. pants.
(Ikviens starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas
ratificē šo konvenciju, apņemas to piemērot savas kolonijas,
valdījumos un protektoratos, saskaņa ar Versaļas līguma 421.
panta un citu miera līgumu attiecīgo pantu noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 8. pants.

(Ikviens loceklis, kas ratificējis šo konvenciju, var to
pēc notecējušiem pieciem gadiem, skaitot no konvencijas pirmās spēkā stāšanās dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu
Tautu savienības galvenam sekretaram,_ kurš to reģistrē, bis
uzteikums stājas spēkā tikai pec notecējuša gada, skaitot no
tās dienas, kad tas reģistrēts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 9. pants.

tipa kredītiestādēm savstarpēji. Bet līdz šim šis
jautājums nebija reglamentēts attiecīga kārta likuma.
;
Šī likuma mērķis ir šo trūkumu pastāvoša kreditlikumā novērst.
Kredītiestāžu apvienošana var notikt pēc diviem
principiem, vai nu pēc aneksijas vai fuzijas principa.
Aneksijas un fuzijas princips 49. panta ir paredzēts
pa daļai finansu komisijas varianta un izšķir apvienošanos pēc šiem principiem. Turpmākos pantos
fuzijas princips skaidri nav noteikts finansu komisijas variantā, bet viņa reglamentēšana sīkāki nebūtu
ari nepieciešama; ja grib stingri izvest fuzijas principu, tad tāda reglamentācija nebūt nav vajadzīga. Pie
kredītiestāžu apvienošanas vai ari pie akciju sabiedrību apvienošanas pēc fuzijas principa apvienotas
sabiedrības—kredītiestādes zaudē juridiski savu patstāvību un reizē ar to zaudē savas firmas nosaukumu;
tiek dibināta viena atsevišķa jauna sabiedrība resp.
jauna juridiska persona, un tapec regalmentacijas
kārtība, acimredzot, būs tāda, ko attiecīgais likums
paredz pie jaunu juridisku personu dibinašanas_ uz

akciju sabiedrības pamata, vai ta butu kredītiestāde,
vai cita kāda rakstura akciju sabiedrība.
Šeit likumā sīkāki ari noteikts tas ceļš un _ tā
kārtība, kādā var apvienoties dažāda tipa kredītie—
10.
pants.
Pieņemts.
stādes. Kā jau minēju, var vienāda tipa kredītiestāIebildumu nav?
des, piemēram, savstarpējas kredītbiedrības, apvie(Šīs konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.
noties savā starpā, vai ari savstarpējas kredītbiedAugšējais teksts ir konvencijas projekta autentisks teksts,
ko pieņēmusi savā septītā sesija starptautiskās darba organirībās apvienoties ar akciju bankām, vai ari akciju
zācijas vispārējā konference, kuru noturēja Zeņeva un ko pabankas var apvienoties savā starpa un beidzot var
sludināja par slēgtu 1925. gada 10. jūnija.
ari kāda no kredītiestādēm pievienoties kādai otrai
parakstījušies.
Šo apliecinot 1925. g. 24. jūnijā, pašrocīgi
jau pastāvošai kaut kāda tipa kredītiestādei. LēKonferences prezidents Dr. Edvard Beneš.
Starptautiskā darba biroja direktors Albert Thomas.)
mums par apvienošanos pieņemams vispārēja sapulcē uz statūtos paredzēto noteikumu pamata. Šo visnāk
Nobalsošanā
Pieņemts.
—
Iebildumu nav?
pārējo sapulču lēmumus apstiprina finansu ministris
konvencija visumā. Lūdzu pacelties toskas ir
Tādu
nav.
un attiecīgi izsludina. Bez tam paredzēta kartība,
pret konvencijas pieņemšanu visuma. _
vienbalsīgi
visuma
kādā
notiek tās kredītiestādes likvidācija, kas tiek
Konvencija,
Nav.
Kas atturas?
pievienota pie kaut kādas noteiktas, iestādes un kas
pieņemta. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
kā tāda paliek par apvienoto sabiedrību, juridisko
(Likums
personu, visu īpašumu, aktivu un pasīvu tiesību un
par Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispienākumu pārņēmēju. Termiņš, kāda iesniedzamas
propieņemto
konvencijas
pārējās konferences septītā sesija
visu attiecīgo kreditoru prasības, ir_gada laiks. Bez
jektu par atlīdzību profesionālos slimības gadījumos.)
tam paredzēta ari kārtība attiecībā uz ekviva.enta
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. pants.
organizācijas
vissaņemšanu vai izsniegšanu apvienoto sabiedrību
(Tautas savienības starptautiskās darba
jūgada
10.
biedriem, kuri nevēlas iestāties jaundibināma vai appārējās konferences septītā sesija Zeņeva 1925.
nijā pieņemtais konvencijas projekts par atlīdzību profe _sionalos
vienotā kredītiestādē resp. sabiedrībā. Paredzēts,
slimības gadījumos ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)
ka viņiem sava vēlēšanas saņemt ekvivalentu —
Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
savu biedru dalības naudu, jāpieteic mēneša laika.
(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar
Šo prasību apmierināšana notiek attiecīgos civillilikumu izsludināms ari 1. pantā minētais konvencijas prokumos paredzētos termiņos.
jekts un tā tulkojums latviešu valoda.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
Tālāk man jāuzsver- ka visstrīdīgākais pants
(Konvencija Latvijā stājas s_pēkā konvencijas attiecīgos
šinī likumprojektā ir 49. 'Šis pants finansu komipantos paredzētā kārtībā un laika.)
sijas variantā dod likumam atpakaļejošu speķu. Si
Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nak panta nolūks ir galīgi nokārtot to strīdus jautājumu,
ratifikācijas formula visuma.Ludzu pacelties tos, kas kāds ir pacēlies sakara ar 4. un 5.,Rīgas um 2. Vidzeir pret tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? mes savstarpējo kredītbiedrību 1920. g. notikušo apNav. Ratifikācijas formula visuma pieņemta. —
vienošanos ar Latvijas tirdzniecības-rūpniecības
Prezidijs liek priekšā ari šī likuma rediģēšanu banku. Šo apvienošanos likums grib sankcionēt un
uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebillegalizēt, lai galīgi fiksētu šo kredītiestāžu mantas
dumu nav? Tas pieņemts.
pāreju uz Latvijas tirdzniecības - rūpniecības bankas
Nākošais dienas kārtības punkts — papildivārdu. Tā tad 4913 panta galvenais nolūks ir — iznāju ms k r e d i 11i k u m o s. Referenti A. Dzebeigt visus strīdus, kādi pastāv šinī jautājuma, nonis un K. Pauļuks. Vārds finansu komisijas referenkārtot visas īpašuma attiecības un beidzot izbeigt
tam Dzenim.
patstāvīgu kredītiestāžu 4. un 5. Rīgas un 2. Vidzemes savstarpīgās kredītbiedrības pastāvēšanu, kas
Referents A. Dzenis: Augstais nams! Šis likumjautājumu
par
paredz
nokārtot
dažādu
akar
saviem vispārējo sapulču lēmumiem bija izteikuprojekts
ciju sabiedrību resp. dažādu kredītiestāžu apvienošas 1920. gadā vēlēšanos pievienoties Latvijas tirdz^ kredītlīniecības-rūpniecības bankai.
šanu un apvienošanos. Līdz šim pastāvoša
(Starptautiskās darba biroja administratīvai padomei ir
vismaz reizi ik pa desmit gadiem jāceļ priekša vispārējai konferencei ziņojums par šīs konvencijas piemērošanu un jjdemj
par šīs konvencijas caurskatīšanas vai grozīšanas jautājuma
uzņemšanu konferences dienas kartībā.)
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iMiam, varbūt, pāris vārdos būtu jāpakavējas pie
tās vēsturiskās gaitas, kādā ir notikusi augšā minēto
kredītbiedrību apvienošanās ar Latvijas tirdzniecības - rūpniecības banku. Vēsture ir bijusi tāda.
1920. gada, attiecīgā datumā 4. Rīgas, 5. Rīgas un 2.
Vidzemes savstarpīgā kredītbiedrības noturējušas
vispārējas sapulces un šinīs sapulcēs pieņemti attiecīgi lēmumi par apvienošanos ar jaundibināto Latvijas tirdzniecības-rūpniecības banku. Pēc attiecīgu
lēmumu spēkā stāšanās un apstiprināšanas ir bijuši nodoti ari visi apvienoto kredītbiedrību aktīvi un
pasīvi un īpašumi Latvijas tirdzniecības-rūpniecības bankai, kura pēc tam ir atklājusi savas operācijas. Apmēram 1923, gadā ir radusēs agrākas biedrības, pievienotas pie Latvijas tirdzniecības - rūpniecības bankas, opozicionāru grupa, kura ir gribējusi
restaurēt agrāko kredītbiedrību patstāvību. Ir noturētas attiecīgas biedrību vispārīgas sapulces, taisīti lēmumi par darbības atjaunošanu un tādā kārta
sākusies šo kredītiestāžu atjaunota patstāvīga dzīve. Bet tad uz Latvijas tirdzniecības - rūpniecības
bankas sūdzības pamata par šo sapulču nelikumību,
uz prasības pamata par šo sapulču lēmumu atcelšanu un šo juridisko personu_ pat.stavības anulēšanu,
finansu ministrs, ievērojot sūdzību. noliedzis_ realizēt visu augšā minēto kredītbiedrību vispārējo sapulču lēmumus par darbības atjaunošanu. Bet tomēr senāta administratīvais departaments uz ieinteresēto personu sūdzības pamata atcēlis finansu
ministrijas lēmumu par šo savstarpīgo kredītbiedrību patstāvīgās eksistences izbeigšanu. Tāda kārta
ir bijis legalizēts ceļš reizi likumīgi apvienotam kredītiestādēm uzsākt atkal patstāvīgu eksistenci, un
tā ir radies tas nenormālais stāvoklis, kuru tagad
šis 49. panta 13. punkts grib izbeigt, piešķirot likumam atpakaļejošu spēku.
Agrāko savstarpīgo kredītbiedrību opozicijļas
prasība par apvienošanās anulēšanu motivēta ar to,
ka savā laikā noturētās biedrības vispārīgas sapulces neesot bijušas likumīgas, jo neesot bijis vajadzīgā vairākuma, neesot ieverotistatutu punkti un ka
no lielā biedru skaita tikai ārkārtīgi niecīgs procents
esot piedalījies sapulces. Viņi pieveda tādus datus,
ka vispārējās pirmās sapulces, kur ticis izlemts jautājums par apvienošanos ar Latvijas tirdzniecībasrūpniecības banku, otras Vidzemes savstarpīgās
?kredītbiedrības sapulcē esot piedalījušies tikai kādi
50 biedra un 5. Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības
sapulcē no kādiem 576 cilvēkiem piedalījušies tikai
agrāk
17 biedri. Vēl bija norādījums, ko es še jau
vispābiedrību
minēto
augstāk
minēju, ka vienā no
rīgām sapulcēm no apmēram 1322 biedriem esot pieatdalījušies it kā 8 biedri. Jāaizrāda, ka šis motivs
piedalījusies
nav
krīt tāpēc, ka visi tie biedri, kuri
savu
dažādu apstākļu dēļ vispārīgas sapulces, velak
vajadzīgo
saņēmuši
ka
ir
to,
izteikuši
ar
piekrišanu
ekvivalentu vai nu jaundibinatās bankas akciju veipajām.
dā vai atlīdzību skaidrā nauda par savam
izsniegta,
atlīdzība
tagad
ir
ka
Vēl jāaizrāda uz to.
rēķinot pēc biedru skaita: 4. Rīgas savstarpigai kredītbiedrībai no 1322 biedriem ekvivalents izsniegts
1002 personām, kas sastāda 75% no visa biedru skaita; 5. Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības biedriem
no 576 ekvivalents izsniegts 447 biedriem, kas sastāda 78% no visa biedru skaita, un 2. Vidzemes
savstarpīgā kredītbiedrība no 932 biedriem šis ekvino
valents izmaksāts 783 biedriem, kas sastāda 80%
jautājumu,
talak
šo
visa biedru skaita. Ja apskatam
kādu sumu sastāda biedriem izsniegtais ekvivalents,
tad redzam, ka tas iztaisa caurmēra ne mazāk ka
85%, pat 90%. Visus šos motivus ievērojot, gribu
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teikt, ka Šinī gadījumā prasība dot šim likumam atpakaļejošu spēku ir dibināta, un es no savas puses
finansu komisijas vārdā uzturu 49. panta 13. punktu.
Lūdzu komisijas vārdā pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds juridiskās komisijas referentam Pauļukam.
Referents K. Pauļuks:
Juridiskā komisijā, apspriežot šo likumprojektu, paceļas jautājums., vai
paredzēt tikai vienu apvienošanās veidu, vai divus:
aneksiju un fuziju. Finansu komisijas variantsir
diezgan neskaidrs un var domāt, it ka 1. panta butu
paredzēti abi veidi. Spriežot pēc likuma tālākiem
pantiem, var redzēt, ka paredzēts tikai viens — aneksijas veids, t. i. vienas kredītiestādes pievienošana
otrai. Šinī likumprojektā domāts apvienot kredītstarpa,
biedrības savā starpā, komercbankas sava bet
kovai pievienot kredītbiedrības komercbanka^
Ta
mercbanku 'nevar pievienot kredītbiedrībām.
tad ir paredzēts tikai viens apvienošanas veids. Juridiskā komisija apstājās sīkāki pie terminoloģijas
un nāca pie slēdziena, ka nav izšķirības, kādas kredītiestādes apvienojas. Tāpēc ir jālieto viena un ta
pati terminoloģija visos gadījumos. Komisija atzina, ka te domāta tikai apvienošana-pievienošana ir
tikai technisks nosaukums. Tapec juridiska komisija savā variantā lieto tikai vardu «apvienošana»
un paskaidro, ka apvienošana notiek, pievienojot
vienu kredītiestādi otrai. Mian liekas, ka juridiskas
komisijas variants ir noteiktaks,_ tapec lieku priekša
1. pantu pieņemt viņas redakcija. Ja 1. pantu pieņemtu juridiskās komisijas varianta, tad loģiski butu jāpieņem ari tālākie 2., 4. un 5. panti juridiskas
komisijas variantā.
Tālāk juridiskā komisija apstājās sevišķlpie pēdē—
13. panta. Juridiskai komisijai bija ienākuši projā
testa raksti no agrākām kredītbiedrībām, no 4. un 5.
Rīgas kredītbiedrībām un no 2. Vidzemes kredītbiedrības, kuras protestē pret 13. pantu, aizrādot, ka šī
panta nolūks esot sankcionēt tirdzniecības-rupniecības bankas apvienošanos ar minētam kredītbiedrībām. Par šo apvienošanos izcēlušies strīdi un lieta nonākusi senātā. Komisijā izceļas diezgan plašas debates par šo jautājumu. Šinī sēde piedalījās
ari finansu ministrijas pārstāvis un izteicas par šī
strīdus jautājuma nokārtošanu likumdošanas ceļa,
jo tagadējais stāvoklis esot, nenormāls; bez tam aizrādīja, ka tirdzniecības un rūpniecības bankai butu
grūti eksistēt, ja šīs 3 kredītbiedrības tiktu atdalītas.
Tā oiestu noguldītāju intereses, un tapec butu veļams nokārtot šo lietu likumdošanas ceja, ka tas paredzēts 13. pantā. Juridiska klomisija pec plašam_ debatēm 4 balsis bija par šo pamtu, 4 pret, 1 atturējās.
Tā tad juridiskā komisijašo pantu noraidīja. Tapec
juridiskās komisijas vārdā man jāizsakās pret pedejo pantu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti A. Bergs,
J. Annuss, G. Reinhards u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Lūdzam papildinājumu kreditlikumos
dzamības kārtībā.»

skatīt

cauri

stei-

Lūdzu pacelties _ tos, kas ir pret šī likuma
steidzamību. Tagad lūdzu pacelties 'tos. kas atturas. Beidzot lūdzu pacelties tos. kas ir par steidzamību. Par likuma steidzamību nodotas 45 balsis,
pret to nav nodota neviena balss, atturējušies 26.
Steidzamība pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Vinteram.
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju_un citu
cietušo partija): Augstā sapulce! Es gribētu īsos
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Šo
vārdos pakavēties pie šī likuma vēstures.
mu ir izsaucis viens speciāls, konkrēts gadījums mušu banku dzīvē, citiem vārdiem, lai glābtu Latvijas
tirdzniecības - rūpniecības banku. Sakarā ar to,
ka apvienošanās jautājums, par kuru te runāja referents, ir izšķirts par sliktu Latvijas tirdzniecībasrūpniecības bankai, ir radies viss šis likums, un šinī
lļkumā galvenā nozīme ir beidzamam pantam 4913.
Finansu komisija ir nolēmusi dot šim pantam atpakaļejošu nozīmi, citiem vārdiem, ar šo pantu butu
panākts, ka tā apvienošanas, kto gan Latvijas apgabaltiesas, gan senāts atzinis par nelikumīgu, tiek

liku

atcelta.
Neieskatoties lietā pēc būtības, jau no juridiskā
viedokļa, piedot šai "apvienošanas lietai, klās ir notikusi 10 gadus atpakaļ, atpakaļejošu speķu, butu juridiskā ziņā nepieredzēts gadījums. Tas, sava ziņa,
ir juridisks precedents, kāda nekur citur pasaule
nav bijis; ari mēs tādu precedentu šeit nedrīkstam
ievest. Otrkārt nav pielaižams, ka likumdevējs
šeit nodarbojas ap tādu sīku jautājumu — šinī gadījumā ap vienas bankas glābšanu. Bija mums reiz
precedents, kad Berga kungam labpatika ierosināt
likumu, lai varētu glābt savu personīgo īpašumu,
glābt Berga bazāru. Tas bija viens precedents.
Otrs precedents ir tagad, kur tiek .glābta viena banka — Latvijas tirdzniecības un rūpniecības banka.
Savādi, ka šeit nekrīt svarā nekādi motivi par likumību, kādus Berga kungs prasīja pie agrāras reformas papildinājumiem,, teikdams, ka ir vajadzīgs civiltiesas lēmums. Šeit Berga kungs ir nostājies
pretēji; civiltiesas lēmums viņam nav vajadzīgs.
Civilā tiesa ir šo jautājumu izšķīrusi, ir noraidījusi
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas pretenzijas, bet Berga kungam tagad šī civilā _tiesa_ nepatīk, viņš varas ceļā te grib panākt _pretēju lēmumu

šim tiesas lēmumam. Mēs to varētu uzskatīt par

pilnīgu varmācības aktu, kas būtu vērsts pret tam
kredītiestādēm, kuru liktenis jau ir izlemts. Šādos
apstākļos, pieņemot šo pantu, pret kuru protestē triju kredītiestāžu biedri, būtu gan glābt tirdzniecības
un rūpniecības banku, kurai nav bijis nekāda pamatkapitāla pie nodibināšanās, kā tas noskaidrojas
ari komisijā.
Ir viena zīmīga parādība, ka taisni Berga kungs,
kurš tik karsti aizstāv privātīpašuma tiesības vārdos, šeit nāk ar likumproļektu. Viņam atkal otru
reizi ir iekārojies piesavināties citu privātīpašumus,
par ko viņš tā krīt un mirst. Šie paņēmieni nesaskan
ne ar kādu likumdošanu vienā tiesiska valsta kas
dibinās uz likumību. Šādi paņēmieni jau atgādina
īstus nacionalizācijas un konfiskācijas paņēmienus,
kad ar likumdošanas palīdzību grib piesavināties
kredītiestāžu biedriem piederošus īpašumus, kurus
tie ir ieguvuši.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vai referenti vēlas vārdu? Vārds juridiskās komisijas referentam Pauļukam.
Referents K. Pauļuks: Šeit aizrādīja, ka tiesu
spriedumi esot .pret Latvijas tirdzniecības - rūpniecības banku. Mums komisijā šādas ziņas gan nebija. ,
Mums bija iesūtīts kāds spriedums no 1927. gada
septembra mēneša, kurā tiesu palāta un ari apgabaltiesa bija atcēlušas 4. Rīgas savstarpīgās kredītbiedrības lēmumu, ar kuru tā bija lēmusi par savas darbības atjaunošanu. Tas netika pieļauts, un tiesa šo
lēmumu ir atcēlusi. Tā tad jūs redzat. ka_ ir tiesas
spriedumi pret kredītbiedrību. Ir ari pretējs spriedums, bet tiklai no apgabaltiesas, par kuru vēlāk ir
izteikusies tiesu palāta.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Otrs referents nevēlas vārdu. — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas ? Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu likumprojekta tekstu?
To neviens nepieprasa. — Nobalsošanā nākl virsraksts.
(Papildinājums kreditllkumos.)

Iebildumu nav.

Pieņemts. — Ievada teksts.

(Kreditilikumu (19031 g. izd.) X sadalās 1. nodaļas 1. nodalījumu papildināt ar sekojošu IH-a daļu:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nodalījuma virsraksts.
(IH-a. Par komercbanku
apvienošanos.)

Iebildumu nav?
variantos.

un savstarpējo kredītbiedrību

Pieņeimits. — 49\ pants divos

(Finansu komisijas variants. Komercbankas savā starpā,
tāpat savstarpējās kredītbiedrības savā starpā var apvienoties
uz savu vispārēju sapulču lēmumu pamata ar finasu ministra
piekrišanu; līdzīgā kārtā savstarpējas kreditbiedrības
var
pievienoties komercbankām.
variants.
Komercbankas _ savā
Juridiskās komisijas
starpā, tāpat savstarpējās kredītbiedrības sava starpa var
apvienoties, pievienojot vienu kredītiestādi otrai uz savu
vispārēju sapulču lēmumu pamata ar finansu ministra piekrišanu; līdzīgā kārtā savstarpējas kreditbiedrības var apvienoties ar komercbanku, pievienojoties pēdējai.)

Vispirms likšu uz balsošanu juridiskās komisijas variantu. Ja to pieņems, finansu komisijas
variants atkritīs; ja juridiskās komisijas variantu
noraidīs, nobalsošanā nāks finansu komisijas variants. — Lieku uz balsošanu juridiskās komisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta
pieņemšanu. Acimredzot vairākums.
Juridiskas
komisijas variants pieņemts. Finansu komisijas variants atkrīt. — 49. pants divos variantos.
(Finansu komisijas variants.
Lēmumi par apvienošanos
vai pievienošanos taisni ar tādu kvalificētu balsu vairākumu,
kāds paredzēts likvidācijas gadījumiem atsevišķo kredītiestāžu statūtos.

Juridiskās komisijas variants. Lēmumi par _ apvienošanos
taisāmi ar tādu kvalificētu balsu vairākumu, kāds paredzēts
likvidācijas gadījumiem atsevišķo kredītiestāžu statūtos.)

vispirms
Vārdu neviens nevēlas? Lieku
uz balsošanu juridiskās komisijas variantu. Ludzu
pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemšanu.Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Juridiskas komisijas variants vienbalsīgi pieņemts. Finansu klomisijas variants atkrīt. — 49. pants.
(Vispārējo sapulču lēmumus izved dzīvē kredītiestāžu
valdes vai to likvidācijas komisijas, ja tādas ir ievēlētas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 49. pants divos

variantos.
(Finansu komisijas variants.

Kredītiestāde, kura

uzņem

sevī otru (apvienotajā komercbanka vai savstarpēja kredītbiedrība) patur savu agrāko nosaukumu ari pēc apvienošanās
vai pievienošanās un var to grozīt vienīgi ar finansu ministra

piekrišanu.
Juridiskās komisijas variants. Kredītiestāde, kura uzņem sevī otru, patur savu agrāko nosaukumu ari pec apvienošanās un var to-grozīt vienīgi ar finansu ministra piekrišanu.)

Lieku uz balsošanu juridiskāskomisijas variantu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemir
šanu. Tagad (lūdzu pacelties tos, kas
pret juridiskās komisijas varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par juridiskās komisijas varianta pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret — 23 balsis. Juridiskās komisijas variants pieņemts. Finansu komisijas variants
atkrīt. — 49\ pants divos variantos.
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un
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iii

kredītie-

manta, tiesības

kredītiestāde izbeidz

savu

juri-

disko eksistenci ar apvienošanos resp. pievienošanās apstriprināšanu no finansu ministra.
Juridiskās komisijas variants.
Uz apvienotāju kredītiestādi pāriet visa pievienotās kredītiestādes manta, tiesības
un pienākumi un šī kredītiestāde izbeidz savu juridisko eksistenci ar apvienošanās apstiprināšanu no finansu ministra.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk juridiskās komisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šī varianta pieņemšanu. Acimredzot vairākums.
Juridiskās komisijas variants pieņemts. Finansu
komisijas variants atkrīt. — 49. pants.
(Nekustamas

mantas pārrakstīšana

zemes

grāmatās

uz

apvienotajās kredītiestādes vārdu izdarāma uz šīs kredītiestādes valdes vienpusēju lūgumu
lēmumiem.)

saskaņā

ar

vispārējo

sapulču

Vārdu imeviens nevēlas? 49" pantsnāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 49" pants vienbalsīgi
pieņemts. — 49. pants.

sesijas
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Acimredzot vairākums. Juridiskās komisijas variants pieņemts. Finansu komisijas variants atkrīt.
— 49. pants divos variantos.
(Finansu komisijas variants. Uz vispārējo sapulču lēmumu pamata līdz šim notikušas un dzīve izvestas kredītiestāžu 49'. p. apvienošanās vai pievienošanas, _vai savstarpējo
bankas līdz ar šinī
kreditbiedrību pārorganizēšanās akciju
nolūkā notikušo šo kreditbiedrību kustamas un nekustamas
mantas nodošanu, atzīstamas par pilņspecīgam un likumīgam
ar visām šinī likumā, kā priekš pašam kredītiestādēm ta ari
^
to akcionāriem resp. biedriem, paredzētam sekām (45°., 49 .,
49". p.), ja pievienotās krditiestades akcionāru resp biedru
^
vairākums izteicis savu piekrišanu attiecīgas vispārējas sapulces lēmumam, saņemt no apvienotajās kredītiestādes par
savām akcijām resp. biedru dalības_ naudu atlīdzību pievienotās vai pārorganizētās kredītiestādes vispārējas sapulces
vienu mēnesi garais
noteiktā veidā, 49. pantā paredzētais
kredītiestādes
paziņojuma termiņš skaitās no apvienotajās
ievietotā sludinājuma par notikušo apvieno-

Valdības Vēstnesī
šanos.
Juridiskās

komisijas

priekšlikums — pantu

strīpot.)*

Vārds deputātam ? Cielēnam.

Augsti godātie
F. Cielens (sozialdemokrats):
to nelaimīdabūjis
ir
pants
49.
kungi!
Šis
deputātu
(Par notikušo apvienošanos apvienotajā kredītiestāde izsludina «Valdības Vēstnesī», uzaicinot pievienotās kriditiestades
go skaitli 13. Šeit slēpjas šī likumprojekta īstais
kreditorus pieteikt savus prasījumus gada laikā.)
saturs, par kuru interese ir vislielākā. Par šo_ pantu
sociāldemokrātiskās frakcijas vārda man butu jāIebildumu inav? Pieņemts. — 49. pants.
saka sekošais. Ar šo pantu likumdevējs taisās dot
termiņa notecējumam
(Līdz iepriekšējā pantā minētā
noteikumus ar atpakaļejošu speķu civiltiesiska strīapvienotajā kredītiestāde pārvalda atsevišķi pievienotas kredu starp divām juridiski ņemot vienlīdzīgam pusēm.
dītiestādes mantu, un pēdējas kreditoriem ir _ priekšrocība uz
Šāds precedents, kā mēs, izdodot likumu ar atpakaļsavu prasījumu apmierinājumu no atsevišķi pārvaldāmas manpiekritība.
ejošu spēku, taisāmies iejaukties divu civiltiesisku
tas, pie kam sūdzības gadījumos pielaižama agrāka
Līdz šī termiņa notecējumam pievienotas savstarpējas krepušu strīdu, gan nav sevišķi veļams. Saprotams,
dītbiedrības biedri nes statūtos paredzēto papildus atbildību.)
likumdošanā var būt gadījumu ka likumdevējam ir
Iebildumu nav? Pieņemts. — 49. pants.
jādod likumam atpakaļejošs spēks. Ja ir sevišķi svavalsts viskrepārvaldīšanu
apvienotajās
atsevišķu
(Par mantas
rīgi, ārkārtīgi izņēmuma gadījumi, tad no
dītiestādes valdes locekļi atbild personīgi un solidāri.)
pārējā viedokļa, vai ari no ļoti plaša un tāli ejoša saIebildumu nav? Pieņemts. — 49. pants.
biedriska viedokļa, sabiedrisku interešu viedokļa, lipaaugkumdevējs var izdot ne tikai imperatīvu uz priekšu,
(Norēķināšanās nolūkā apvienotajā komercbanka
stina savu akciju kapitālu par sumu, kura _atbilst pievienojamas
bet ari uz atpakaļejošiem faktiem. Tapec tādi gakredītiestādes pārņemamās mantas vispārējo sapulču noteiktai
dījumi likumdošanā, kad izdod likumus ar atpakaļNorēķināšanās kartību nosaka apvienojamo
tīrai vērtībai.
ejošu spēku, gadās ļoti reti, tikai izņēmuma gadījukredītiestāžu vispārējās sapulces, it īpaši noteicot attiecību
un
akciju
jaunizIaižamo
_
mos kad to prasa ārkārtīgi svarīgasvalsts vai sabiestarp apvienotajās komercbankas
vai savstarpējas kredītpievienojamās komercbankas akciju
drības intereses. Sociāldemokrātiska frakcija pietuatpakaļbiedrības biedru dalības naudas nominālvērtību. Apvienojoras pie viedokļa, ka var gan izdot likumu ar
ties savstarpējām kredītbiedrībām, apvienotajā kredītbiedrība
saprasa
kur
to
gadījumos,
svarīgos
ejošu spēku
izsniedz pievienotās biedriem jaunas biedru dalības zīmes visbiedrības intereses. Bet te ir divas civiltiesiskas
pārējo sapulču noteiktā apmērā.
Pievienotās komercbankas akcijas vai savstarpējās krepuses, kuras juridiskā ziņa ir vienlīdzīgas. Bez tam
lēmumus
dītbiedrības biedru dalības z_īme_s ka tādas uzskatamas un izte jāievēro, ka tiesu iestādes ir Jau savus
saatrod
sludināmas par spēku zaudējušām.)
frakcija
Sociāldemokrātiska
pieņēmušas.
pants.
—
Pieņemts.
49.
kaut
nav?
Iebildumu
du precedentu par nevēlamu un nevajadzīgu,
gan no tautsaimnieciskā viedokļa tāds likuma papil(Komercbankas akcionāriem vai savstarpējās kreditbieapvienopiekrišanu
kredītiestāžu
savu
biedriem,
kuri
dinājums būtu vajadzīgs. Ta liela, naudas iestāde,
drības
šanai nav izteikuši un nevēlas to darīt, tas jāziņo apvienokas ir radusies uz mazo kredītiestāžu apvienošanas
panta
tajās kredītiestādes valdei viena mēneša laika no 49.
pamata, pastāv laikam 8 vai 9 gadus. Ja viņas darkredītiegadījuma
apvienotajā
paredzētā sludinājuma un tāda
vai
bība tagad tiktu izjaukta, izputināta, tad, bez šaustāde izmaksā viņiem pievienotas kredītiestādes akciju
biedru dalības naudas nominālvērtību skaidra nauda.
bām, tas būtu tiautsaimniecisks _ minus. Tas fakts ir
Līdzīgā kārtā izmaksā pievienotās kre-ditiestades akciju
jāatzīst. Šai lielai naudas iestādei pa šo laiku ir ravai biedru dalības naudas nominālvērtību skaidra nauda tiem
dušies savi noguldītāji, tiem ar šīs iestādes darbības
par apakcionāriem resp. biedriem, kuriem pienāktos mazāk
pārtraukšanu var celties zināmas neērtības, pārestīvienotajās komercbankas vienas akcijas nominālvērtību, ja
neiemaksa
skaidrā
laika
mēneša
bas. Tāpēc no vienas puses šāds papildinājums buviņi augstāki minētā viena
akcijas
pilnai
vērtībai.)
naudā starpību līdz
tu vajadzīgs, bet no otras puses mes ar šādu likumdošanu radām diezgan bīstamu precedentu civiltieIebildumu nav? Pieņemts. — 49. pants divos
sisku strīdu izšķiršana. Tapec sociāldemokrātiska
variantos.
frakcija
nevar balsot par šo pantu.
Apvienošanās nolūkā no(Finansu komisijas variants.
nodokļiem
izņemot
ziPriekšsēdētājs
P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
tiekošā mantas pāreja atsvabināta no
mognodevu.
neviens nav pieteicies. Vai referenti veļas vardu?
Apvienošanās nolūkā
variajrfc.
Referenti vārdu nevēlas. Iesniegts priekšlikums:
Juridiskās' komisijas
notiekošā mantas pāreja' atsvabināta no nodokļiem, ļzņemot zimognodevu. Par jaunizlaistām akcijām maksājama zirnognozīmognodevakas samaksāta par _ pieviedevā jāieskaita tā
notās komercbankas izlaistām speķu zaudējušam akcijām.)

Lieku uz balsošanu juridiskās komisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemšanu.

«Lūdzam izdarīt nobalsošanu par 49. pantu aizklāti.»

Šo priekšlikumu parakstījuši deputāti J. Vinters, E. Rimbenieks. K, Balodis u. c. Nobalsošana
būs aizklāta. Ludzu izdalīt zīmītes. Balsošanas
kārtība: vispirms likšu uz balsošanu finansu komisijas variantu. Ja to pieņems, juridiskas komisijas
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variants būs strīpots; ja finansu komisijas variantu
noraidīs, būs pieņemts juridiskās komisijas variants.
Tie, kas balso par finansu komisijas variantu, raksta
uz zīmītēm «par», kas balso pret, raksta «pret», kas
atturas, raksta «atturas». Baltas zīmītes uzskatīs
par nederīgām. Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes.
Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Ludzu salasīt zīmītes.
Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav? Ludzu saskaitīt
zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas
88 zīmītes; tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par finansu komisijas varianta pieņemšanu .nodotas 52
balsis, pret — 22 balsis, atturējušies 10, 4 zīmītes
nodotas baltas. 49. pants pieņemts finansu komisijas varianta redakcijā. Juridiskās komisijas va.rjants atkrīt. — Nobalsošana nak (likums visuma.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret_ likuma pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par lļkuma pieņemšanu visuma. Beidzot lūdzu pace'ties tos, kas atturas. Balsošanas
iznākums: par likuma pieņemšanu visumā nodotas
44 balsis, pret — 17 balsis, atturējušies 13. Likums
visumā pieņemts. — Prezidijs liek priekša ari šī
likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozīju ms likumā par nekustamu īpšjimu
rekoroborēšanu sakarā ar agrāras
formas likumu. Referents V. Pusulis. Vārds

referentam.
Referents V. Pusulis: Likumā par_ nekustamu
īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrāras reformas
likumu 16. pantā paredzēts, ka visi līgumi, akti un
sarakstīšanās atsvabināmi no visāda veida nodokļiem um nodevām. 1928. gada papildinājums paredz,
ka tādas pašas privilēģijas bauda ari ķīlu zīmes,
proti tās ķīlu zīmes, kas atlecas uz zemes gabaliem,
kuri piešķirti nO valsts zemes fonda un atrodas pilsētu administrativās robežas, ja tie nepārsniedz 2
ha, un otrkārt visi zemes gabali, kuri atrodas uz laukiem, izņemot rūpniecības iestādes, un kuri nepārsniedz 27 ha. Praksē ir izrādījies, ka daudzļ zemes
gabali, kuriem pilnīgi tāds pats raksturs, kāds paredzēts šī papildinājuma a punkta, proti _ — amatniecības gabali ārpus pilsētu robežām, nostādīti dažādi, piemēram Saldū administrativā robeža iet gandrīz
cauri pilsētai, tā kā vienā pusē — pilsētas administrativās robežās nav jāmaksā nodevas un nodokli no ķīlu zīmēm, bet otrā pusē, kur irtāda paša rakstura zemes gabali, ir jāmaksā, Butu netaisni, ja
vieniem nebūtu, bet otriem būtu jāmaksā nodokļi,
nodevas no ķīlu zīmēm. Ievērojot to, zemkopības
ministrija lika priekšā papildināt _ b punktu likuma
par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakara ar
agrārās reformas likumu, liekot 15. panta II daļas
b pkt. pēc vārdiem «valsts zemes bankas» vārdus
«vai Latvijas hipotēku bankas», lai tad ari tie tiktu
atsvabināti no nodokļiem un nodevām. Juridiska
komisija liek priekšā ari uz šo pārgrozījumu attiecināt piezīmi, kas paredzēta šinī likuma.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lieki priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos. kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? .Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai
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augstais nams veļas, lai pantus nolasītu? To neviens nepieprasa. — Nobalsošana nak virsraksts.
(Pārgrozījums likumā par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās relormas likumu.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts.

(Likumā par nekustamu īpašumu koroborēšanu sakarā
ar agrārās reformas likumu (lik. kr. 1923-. g. 41. un 1928. g.
li2S.) izdarīt sekojošus pārgrozījumus:)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
peiņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. — I. nodalījums.

(I. 15. panta otrās dalās b punktā pēc vārdiem «Valsts
zemes bankas» ielikt vārdus «vai Latvijas hipotēku bankas».)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret I. nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. I. nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — II. nodalījums.
(II. Ši likuma 15'. panta piezīme attiecas ari uz šī panta

b punktu pārgrozītā veidā.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak
likums visumā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav?
Picncmts. '

Nākošais dienas kārtības punkts — papildinājumi kriminālprocesa likiumo.s. Referents F. Cielens. Vārds referentam.
Referents F. Cielens: Augsti godātie deputātu
kungi! Šie papildinājumi kriminālprocesa likumos
ir radusies zināmā vēsturiska sakarība. Tapec,
iekams pāreju tieši pie paskaidrojumiem par šiem
papildinājumiem, lai man butu atļauts kaut īsuma,
šinī vēlā stundā iatgriezties pie šī jautājuma vestu-

rcs.

'Līdz

1928. gada maijam mūsu Latvijas valstī
pastāvēja vienprātīgs uzskats par mušu satversme
paredzētiem noteikumiem attiecībajuz deputātu imunitāti visā viņas apjoma un pilnība. Pie mums nepastāvēja nedz juridiski strīdi, nedz domu starpības
par to, kā būtu jātulko mušu satversmes 29. un 30.
pantos paredzētie noteikumi par deputātu neaizskaramību. Līdz 1928. gada maijam nebija domu starpības šo pantu piemērošana. Visas mušu valsts
iestādes: Iikumdevēja_ iesltāde - Saeima, ministru
kabinets un, trešam kārtam, tiesu iestādes, visi šie
trīs valsts varas orgāni lietoja _saltversmes 29. un
30 pantus vienprātīgi viena uztvēruma un ari vienā_
?
dā praksē.
Pagājušā gada maija radās jauni apstākļi, kuros izvirzījās domstarpības, _ dažādi uzskati par šo
dažam deputāta
pantu piemērošanu. Sakara ar
Saeima viņu
lietam
kunga
kriminālām
Goldmaņa
bija izdevusi tiesas vajāšanas uzsākšanai, atstādinot no piedalīšanās Saeimas plenārsēdes un komisi-

jās. Izmeklēšanas tiesnesis izlietoja pret Galdmaņa
kungu kā drošības līdzekli, lai viņš neizvairītos no
tiesas vajāšanas, apcietināšanu. Sakara ar šo konkrēto gadījumu frakciju birojā radās domu starpības un pārrunas, vai var bez Saeimas sevišķas piekrišanas apcietināt deputātu, kurš ar Saeimas lēmumu ir izdots tiesas vajāšanas uzsākšanai uz mušu satversmes 30. panta pamata un ir atstādināts ari
no Saeimas plenārām un komisiju sedem. Toreizējais tieslietu ministris Magnusa kungs, griezās pie
senāta ar lūgumu iztulkot mušu satversmes noteikumus attiecībā uz šo šaurāko gadījumu, proti, vai
pie deputāta apcietināšanas tāda gadījumā, ja Sa-
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eima viņu ir izdevusi tiesas vajāšanas uzsākšanai,
atstādinot viņu no piedalīšanās plenārsēdēs un komisijās, ir vajadzīga vēl speciāla Saeimas piekrišana šāda deputāta apcietināšanai. Senāts savā. maija mēneša satversmes un kriminālprocesa tulkojumā nedeva atbildi uz šo tieslietu ministra šaurāko,
konkrēti formulēto jautājumu, bet deva vienu vispārēju, principiālu tulkojumu par mūsu satversmes
29. un 30. pantu, deva vienu tulkojumu pilnos apmēros par mūsu satversmes noteikumiem attiecība uz
imunitātes otro problēmu — par deputātu neaizskaramību.
Es šeit negribu visa plašuma un pilnība pakavēties pie šī senāta sprieduma, ko viņš ir devis par
deputātu neaizskaramību, bet paris vardos_ man tomēr būtu jāsaka sekojošais. Senāts ir piegājis pie šī
jautājuma tulkošanas no pilnīgi abstrakta viedokļa,
ar sistemātisku un loģisku tulkošanas_ metodi. Un
izejot no šīs metodes, senāts ir licis musudeputatu
neaizskaramības tulkojuma pamata sekojošas pamat-

tēzes.
Senāts ir uztvēris, ka mūsu satversmes _ 30.
pants runā par tiem gadījumiem, kad tiesu iestādes
var rīkoties pret deputātiem, ja viņi ir izdoti tiesas
vajāšanas uzsākšanai. Turpretim 29. pants, senāta
uztvērumā runājot par visiem tiem gadījumiem attiecībā uz deputātu apcietināšanu, vai viņu personīgas
brīvības ierobežošanu, kamēr lieta atrodas policijas
izziņas stāvoklī, kamēr vel tiesu iestādes, ka tādas
nav pret deputātu uzsākušas tiesas vajāšanu.
Jāsaka, ka senāts ir pilnīgi no acīm izlaidis likumu vēsturiskās tulkošanas metodi, kaduvispareja
jurisprudencē un juridiska prakse lieto ka galveno
un izšķirošo. Ja tiesu iestādēm, tulkojot kādu likumu, 'rodas kāda neskaidrība vai pārpratums, tad
augstākā tiesu iestāde, kura nonāk likuma tulkošana neiziet tikai no sistemātiskas un loģiskas tulkoša' nas, bet mēģina rekonstruēt to saturu, ko attiecīga likumā ir ienesis likumdevējs, mēģina no attiecīga likuma referenta likumdošanas iestāde izteiktas motivācijas izprast likuma garu un konkrēto saturu.
Mēs turpretim redzam no senāta paskaidrojuma
motivējumiem, ka senāts absolūti nav interesējies
par to, kādu saturu Satversmes Sapulce ir ielikusi
mūsu satversmes 29. un 30. pantos._ Nav bijusi pat
mēģinājumi atgriezties pie toreizēja referenta motīviem. Senāts pats sava raksta skaidri pasaka, ka
viņš iziet np sistemātiskas, loģiskas, burtiskas tulkošanas un dod zināmu loģisku uzbūvi par vispārējo deputātu neaizskaramību.
Nevar noliegt, ka seņata tulkojuma ir zināma
konsekvence, zināms viedoklis, kas izriet no zināmas perspektīvas attiecībā uz deputātu imunitāti
vispārīgi un, otrām kārtam izriet no kriminālprocesa loģikas, konsekvences un vajadzībām. Tomēr
šī metode un šī konsekvento slēdzienu taisīšana izejot no tā, kas loģiski iztek no ta, ka kriminālprocess prasa visu pilsoņu vienlīdzīgu vajāšanu un vika sesu pilsoņu vienlīdzību tiesas priekša, rada,
satvertulkojis
mušu
nepareizi
pamatos
nāts savos
smes 29. un 30. pantus.
Es te, kungi, negribu visā plašumā .un pilnība
celt priekšā stenogramas no Satversmes Sapulces
laikiem, ko toreiz teicis oficiālais referents Skujenieka kungs, par satversmes 29. un 30. pantiem.
Savā laikā, kad mēs par šiem jautājumiem jau runājām, tas jau plašāk apgaismots._ Es negribu šovakar aizņemt laiku ari ar plašam vēsturiskam
ekskursijām. Bet katram, kas atmin mušu Satversmes Sapulces darbību, un kas ir lasījis stenogramas
oficiālā referenta Skujenieka izteicienus par mušu
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satversmes 29. un 30. pantiem, ir nepārprotami
skaidrs, ka 29. pants attiecas ne tikai uz tiem gadījumiem, kad deputāts var nonākt attiecības ar administrāciju vai ar policiju, kad administrācija vai
policija gribētu spert apcietināšanas soļus pret deputātu. 29. pants nosaka pilnos apmēros

visus gadījumus, kad un ka deputātu
v a r a p c i e t i n ā t. i z d a r ī t p ie viņa kratīšanas vai citādi ierobežot viņa personīgo brīvību, Bet 30. pants ir papildinājums pie tās deputātu neaizskaramības, kas noteikta
29. pantā, paplašinot un vel talak izveidojot deputātu neaizskaramību tanī virziena, ka pret deputātu
nevar ari uzsākt tiesas vajāšanu un tiesas izmeklēšanu bez likumdevējas iestādes atļaujas.
Pagājušā Saeima 1928. gada jūnija mēneša sākumā izdeva papildinājumu kriminālprocesa, izdodot 13. pantu, ar kuru likumdevēja iestāde noteica
kriminālprocesa papildinājumos tādu stāvokli, ka
deputātu nevar apcietināt, pie viņa nevar izdarīt
kratīšanas vai citādi ierobežot viņa personīgo brīvību, kā tikai ar Saeimas atļauju un piekrišanu. Tas
tika attiecināts uz visiem gadljumiem. vai lieta pret
deputātu atrastos policijas izziņas stāvoklī, vai ari
attiecīgā lieta atrastos izmeklēšanas stāvoklī par
noziedzīgu nodarījumu kā tādu, vai ari atrastos tiesas stāvoklī, vai ari spriedums attiecīga lieta butu jau pieņemts.
Valsts Prezidents pagājušā gada jūnijā jau pēc
II Saeimas faktiskās darbības izbeigšanas atdeva
šo kriminālprocesa 13. pantu par deputātu neaizskaramību atpakaļ likumdevējai iestādei, dibinoties
uz satversmes pamata, ka Valsts Prezidentam piekrīt tiesība atdot atpakaļ Saeimai pieņemtos likumprojektus otrreizējai caurlūkošanai.
nodarboju# III Saeimā ar šo likumprojektu ir
šās 2 komisijas — publisko tiesību un juridiska komisija. Publisko tiesību komisija ar lielu balsu vairākumu pieņēma otrreiz 13. pantu nepārgrozīta
veidā, tāpat ari juridiska komisija ar balsu vairākumu pieņēma 13\ pantu otrreiz. Tad šis projekts
nonāca plenārsēdes dienas kartība, _ ilgāku laiku
stāvēja dienas kārtībā, bet šī gada sakuma tika noņemts no dienas kārtības.
Kvieša kungs un daži citi kungišī gada 15. martā iesniedza augstā namā papildinājumus kriminālprocesa likumos, kas attiecas uz šo pašu tematu.
Šis projekts paredzēja dažus jauninājumus. Bija
paredzēts, ka deputātu nevar apcietināt soda izpildīšanai, kaut ari Saeima attiecīgo deputātu butu
izdevusi tiesas vajāšanai. Otram kārtam šai likumprojektā bija paredzēts, ka deputātu nevar apcietināt tiesu,iestādes, lietojot apcietināšanu ka drošības

Kā augstākais drošības līdzeklis bija paredzēts galvojums, bet ja rastos vajadzība piemērot
augstāku drošības līdzekli, tad izprasāma,Saeimas
piekrišana. Šis likumprojekts tika nodots juridiskai
komisijai, kura pēc plašākam debatēm drusciņ pārveidoja un paplašināja šo Kvieša kunga iesniegumu
un rediģēja to tādā veida, kāds tas šodien ir augsta
nama priekšā.
Papildinājumi, kas šodien ir mūsu dienas kārtībā, attiecas uz trim kriminālprocesa likuma pantiem.
Pirmais papildinājums ir pie 403. panta, kurš
ir pirmais pants tanī nodalījuma, kurir runa par
kratīšanām un lietas izņemšanām. Juridiska
komisija atzina, ka pie šī 403. panta jāpieliek klāt
pie
otrais nodalījums, kurš noteiktu, ka kratīšanas
piekrišanu.
vienīgi
ar
Saeimas
var
izdarīt
deputāta
līdzekli.
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Tāpat pie 466. panta komisija atzina par nepie^
ciešamu
pielikt klāt jaunu 466. pantu, kurā ir runa
par drošības līdzekli© m. Drošības līdzekļu
gradācijas ir noteiktas attiecīgā 461. pantā. Tās paredzētas šādas.Vispirms uzturēšanās zīmes atņemšana
vai paraksta ņemšana, ka attiecīgā persona atnāks
uz izmeklēšanu un neatstās dzīves vietu; otrā gradācija ir — nodošana sevišķai policijas uzraudzībai,
treša_— galvojums, ceturtā — ķīlu ņemšana, piektā
— mājas arests un sestā — apcietinājums. Juridiskā
komisija atzina, ka pret deputātu, kas izdots tiesas
vajāšanas uzsākšanai ar Saeimas atļauju, kā drošības līdzekli varētu lietot vienīgi paraksta ņemšanu
par to, ka deputāts apsolās ierasties uz tiesas izmeklēšanu un uz tiesu. Visi pārējie 46. pantā paredzētie drošības līdzekļi: apcietinājums, mājas arests,
nolikšana zem policijas uzraudzības katrā ziņā ierobežo deputāta personīgo brīvību. Tos varētu piemērot tikai ar katrreizēju atsevišķu Saeimas piekrišanu. Galvojumi un ķīlu ņemšana nerunātu pre- .
tīm mūsu satversmei, tos varētu pielietot pret deputātiem bez Saeimas piekrišanas. Bet ja viens deputāts atteiktos dot galvojumu, atteiktos dot ķīlu,
tad attiecīgais kriminālprocesa pants paredz, ka šo
drošības līdzekļu vietā kā drošības līdzeklis lietojams apcietinājums. Tāpēc tie savā konsekvencē
izsauc apcietinājumu. Juridiskā komisija nāca pie
slēdziena, ka pret deputātu kā drošības līdzekli var
lietot 461. pantā paredzēto paraksta došanu par neizvairlšanos no tiesas izmeklēšanas un no tiesas.
Tālāk nāk jautājums par soda izpildīšanu.
Ja deputāts būtji notiesāts ar cietuma, aresta vai citu brīvības atņemšanas sodu, tad būtu vajadzīga
Saeimas piekrišana. Par šo jautājumu ari juridiskā
komisijā nebija domu starpības. Vienprātīgi visi atzina, ka pret _deputatu . kas izdots tiesas vajāšanai
ar Saeimas lēmumu, ja viņam uzlikts tā sauktais
brīvības atņemšanas sods, tā izpildīšanai vajadzīga
sevišķa Saeimas piekrišana.
Tā ir īsumā šī jautājuma vēsturiskā gaita un
būtība.
Atļaujiet beigās pāris vārdos pakavēties pie
šī temata sabiedriski-politiskās puses.
Protams, no zināma sabiedriski-politiska viedokļa var dažādi novērtēt mūsu satversmes noteikumus par deputātu neaizskaramību. Var teikt, ka
tās ir privilēģijas. Tālāk var no zināma viedokļa
novērtēt, ka tas nav racionāli. Bet lai nu šie vērtēšanas viedokļi būtu kādi būdami, tomēr mēs savā
likumdošanā esam saistīti ar mūsu satversmes vispārējiem noteikumiem. Tāpēc pie šī jautājuma atrisināšanas mēs nevaram pieiet no lietderības vai
vērtēšanas viedokļa, bet jāvirzās tanīs vispārējos
rāmjos, kurus imperatīvi raksta priekšā satversmes 29. un 30. pants.
Pāris vārdu ari par deputātu neaizskaramību
no vispārēja viedokļa. — Sabiedrībā, presē un ari
savā laikā augstajā namā ir aizrādīts, ka deputātu
neaizskaramība esot privilēģija atsevišķiem deputātiem un pie tam nedibināta, nepamatota privilēģija,
kas neatbilstot modernai sabiedriskai iekārtai, kur
visiem pilsoņiem jābūt vienlīdzīgiem tiesas un likuma priekšā. Tāpēc šī privilēģija katrā ziņā esot
nevajadzīga. Cienījamie kungi! Deputātu neaizskaramība pēc savas juridiskās būtības nav privilēģija.
Zem privilēģijas mēs saprotam tiesību vēsturē atsevišķas tiesības, kas piešķirtas kaut kādai atse^
višķai kārtai vai atsevišķai laužu grupai, par kurām
katrs no šīs kārtas vai ļaužu grupas locekļiem, brīvi personīgi _disponē, personīgi tās izlieto. Katram
muižnieku kārtas loceklim piederēja tiesības, kādas
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viņš varēja izlietot, izmantot, vai ari neizlietot, izejot no viņa personīgiem uzskatiem. Turpretim noteikumi par deputātu imunitāti attiecībā uz deputāta
neaizskaramību absolūti nav privilēģija, par kuru
disponē atsevišķs deputāts. Noteikumi par deputāta neaizskaramību pēc mūsu satversmes un pēc
papildinājumiem mūsu jaunos kriminālprocesa likumos piešķir vienīgi un tikai likmdevējai iestādei tiesības disponēt par saviem locekļiem. Likumdevēja
iestāde var katrā laikā atsvabināt kādu deputātu
no likumdošanas funkcijām, izdodot viņu tiesas
iestādēm apcietināšanai, soda izpildīšanai, vai
drošības
līdzekļu
piemērošanai. Ja tas tā,
ka šīs tiesības pēc mūsu satversmes
ir vienīgi mūsu likumdevējai iestādei,
tad saprotams, šiem atsevišķiem deputātiem nav nekādas privilēģijas. Un mūsu likumdevējā iestādē-parlamentā katrā atsevišķā konkrētā gadījumā, ja kāds
deputāts būs noziedzies, pastrādājis kādus kriminālnoziegumus, kā tas bija piemēram ar Goldmaņa
kungu, vienmēr gadīsies vairākums, kas attiecīgo deputātu izdos tiesas vajāšanai pilnos apmēros, piemērojot apcietinājumu kā drošības līdzekli, piemērojot apcietinājumu kā soda izpildīšanu. Par to
var lemt Saeima, par to viņa var brīvi disponēt; viņa var Jemt par deputāta apcietināšanu vasaras
brīvlaikā, viņa var lemt par deputātu apcietināšanu
iegislaturas periodam izbeidzoties, kad deputāts
vairs nav _ deputāts. Ar vārdu sakot, Saeimai ir
pilna iespējamība noteikt par deputātu attiecībā uz
viņa apcietināšanu, attiecībā uz viņa izkratīšanu,
attiecībā uz viņa personīgās brīvības ierobežošanu;
bet nav šīs tiesības ne administrācijai, ne tiesas
iestādēm, ja augstais nams nav ar sevišķu lēmumu
to nolēmis.
Cienītie kungi, mūsu mazā valstī satversme ir kaut
kas vēl vairāk kā vasts iekārtas pamata likums.Mūsu
satversme ir mūsu valstspamats. 5% gadu laikā visi
vienprātīgi tulkoja un vienprātīgi piemēroja mūsu
valsts satversmi. Saeima, ministru kabinets un
tiesu iestādes vienprātīgi vienādā juridiskā praksē
piemēroja mūsu satversmes 29. un 30 pantus. Tāpēc būtu nevēlami un dziļi maldīgi, ja mēs — pretēji
mūsu. konstitūcijas nepārprotamam saturam un mūsu vienprātīgai konstitucionālai praksei — sāktu ar
vienkāršiem likumiem šo satversmes saturu, šo kon-

stitucionālo praksi grozīt.
Tāpēc es juridiskās komisijas vārdā uzaicinu
augsto namu balsot par šiem papildinājumiem kriminālprocesa likumā, lai reiz galīgi varētu izšķirt, saskaņā ar mūsu satversmes noteikumiiem, jautājumu
par deputātu neaizskaramību.
Bez tam es lūdzu juridiskās komisijas vārdā
steidzamību, jo patiešām šī jautājunaa atrisināšana
velkas jau ilgi; tas stāv augstā nama dienas kārtība
jau no pirmās sanākšanas dienas.
Priekšsēdētājs P. Kalninš: Referents liek priekššā _ steidzamību. Lieku uz balsošanu! steidzamību.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas ?_ Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Ievērojot to, ka mums priekšā ir
vēl daudz darba utu ir jau vēla stunda, es negribu
nogremdēties šī jautājuma vēsturē. Ir mums visiem zināms, ka strīdi par to bija jau Satversmes
Sapulce, pieņemot noteikumus par deputātu imunitāti. Toreiz praksē un teorijā par šo jautājumu bija
lieli strīdi un izvirzījās divi dažādi uzskati. Kreisais
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spārns, kas toreiz Satversmes Sapulcē bija vairākumā, gribēja deputātu imunitāti nostādīt ļoti plaši,
un panāca, ka viņas robežas nosprauda jo plašas,
jo_ uzskatīja to par sevišķi svarīgu deputātu patstāvības un vispār demokrātijas nodrošināšanai.
Man jau toreiz bija gods aizstāvēt pretējās domas,
t. i. ka tas, patiesību sakot, nav nekas cits, kā zināms aizspriedums. Imunitātes tik plašai nostādīšanai varbūt bija vieta savā laikā, bet mūsu apstākļos tam nav nekādas nozīmes, tas ir pilnīgi nepamatots, un pat pārvēršas par kaut ko pretēju —
privilēģiju.
Pret ko tad lai būtu vajadzīga deputātu imunitāte? Pret ko jāaizstāv deputātu neaizskaramība? Par to var būt runa valstī, kur ir karalis
vai stipra izpildu vara, kā tas bija agrākos laikos,
vidus laikos. Tad bija jārunā par parlamenta neaizskaramību, tad bija jāaizstāv deputātu drošība. Bet
pie mums, Latvijā, taču tādas izpildu varas nav.
Nav tik stipras varas, kas varētu pieķerties deputātiem, atriebjoties par viņu balsojumiem vai par
ko citu. Par to mūsu apstākļos nav vairs ko uztraukties. Tāda izpildu vara, kas varētu apdraudēt
mūsu parlamenta vai deputātu drošību, mūsu apstākļos nav domājama. Tāda izpildu vara mušu
zemē nevar būt, un tāpēc ari mēs imunitātei, deputātu 'neaizskaramībai nevaram piegriezt tik lielu
vērību, nevaram tai dot tik lielu nozīmi.
Un pret ko tad faktiski mūsu praksē ir vērsusies deputātu neaizskaramība? Taču ne pret
kādu varu, kas gribēja tiem uzbrukt. ' Viņa ir vērsusies galvenā kārtā pret tiem mušu pašu pilsoņiem,
kurus paši deputāti ir aizskāruši kā neatbildīgie un
atbildīgie redaktori. Tiem tie nav varējuši tikt
klāt. Pret tiem ir bijuši sargāti mušu deputāti
Bet vai te ir kāda taisnība vai politiska vajadzība? Nē, te tikai var būt runa par_ privilēģiju,
kam nav nekāda attaisnojuma, nav nekāda pamata.
Ja ir nepieciešams noteikums, kas aizstāv deputātu
drošību un neaizskaramību, tad gluži nepieļaujams
ir tas, ka tas ir izvērties par plašu privilēģiju, ko
ļoti plašas mūsu iedzīvotāju aprindas sajūt ka lielu
netaisnību pret sevi. Tiešām, tāda veida neaizskaramība, šis stāvoklis, ka vienkāršs pilsonis deputātam ar tiesu nevar tikt klāt, ir odiozs_ noteikums,
kas mūsu tautā ļoti plašas aprindas ir sacēlis loti lielu
nemieru. Ja jūs klausītu tautas balsij, jus kas
sākāties vienmēr tik ļotitai pieslienoties,_ tad jums
to droši vien būtu vajadzejis_ dzirdēt. Ja jus gribētu
tai paklausīt, tad jums šādu imunitāti vajadzētu
atcelt.
Mēs, nacionālās frakcijas, no paša sākuma
esam stāvējušas uz gluži citāda viedokļa, _t. i. ka
deputāti ar imunitāti sargājami tikai tik tālu, cik
augstajam namam pašam ir tiesība uz_ saviem
deputātiem, lai viņiem nevarētu ķerties klāt un, izņemt tos no augstā nama sastāva, t. i. tos apcietināt. Jau no paša sakuma mes. abas nacionālas
frakcijas, kas bijām Satversmes Sapulce, bijām
vienmēr tās, kas šinī ziņā konsekventi balsojam
par visu deputātu izdošanu tiesai, vadoties no
tā viedokļa, ka ari viņi nav atraujami no tiesas, kas
^ ar lepnumu
spriež suverenās tautas vārda. Mes
varam atzīmēt, ka šai ziņa esam guvuši lielu idejisku uzvaru. Vēl nesen izdevam tiesāšanai 64 deputātus, pat par politiskiem 'noziegumiem. Ja tad
praksē mēs esam nākuši pie pilnīgi pretēja stāvokļa,
nekā Satversmes Sapulce, kas liedzas izdot visus
deputātus, pat redaktorus. Tagad izdodam tiesāšanai ne tikai redaktorus, bet pat par politiskiem
noziegumiem. Tas ir vienīgais pareizais stāvoklis.
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Ari citādā ziņā mēs esam jau atkāpušies no agrāka
stāvokļa, no pārāk plašās neaizskaramības, neaizskaramības privilēģijas. \Mēs, piemēram, nesen
izdevām likumu, kurš, ja nemaldos., šodien ir publicēts, ar 'kuru atņēmām deputātiem tiesību but
par neatbildīgiem «atbildīgiem» redaktoriem. Tas
ari vienmēr ir bijis mūsu viedoklis um ari tagad no
tā gribam pieiet klāt un izšķirt šo jautājumu.
Šis jautājums tagad atrodas jaunā posmā, bet
gan nepavisam ne tāda stāvoklī, ka to tēloja referenta kungs. Tā kritika, ar ko referents versas
pret pazīstamo senāta spriedumu, nav pieņemama
ne tikai visai juridiskai komisijai, bet, es gribētu pat
apgalvot, ka tā nav pieņemama ari juridiskas komisijas vairākumam. Ja referenta kungs apgalvoja, ka tagadējā imunitāte nav privilēģija, un
deva savu definīciju privilēģijas jēdzienam, tad ?
Cielēna kungs to varēja personīgi _ pateikt, bet
juridiskā komisija savā vairākuma tādam domam,
bez šaubām, nepiekristu. Tāpat viņa nedomas.ka
saskaņā ar satversmi var izdot taisni tikai tādu
likumu par imunitāti, kādu mums še liek priekša,
bet ne kādu citu likumu, jo tas it ka runātu pretim
satversmei. Šai ziņā referenta kungs _ izteica stipri
subjektīvas domas, bet nekāda ziņa tas, ko aizstāv
juridiskās komisijas vairākums.
Es negribu pakavēties pie jautājuma vēstures,
ko te ne visai pareizi un nepilnīgi tēloja, referenta
kungs. Kvieša kungs u. c. iesniedza, pārlabojumu
kriminālprocesa likumos, kas sargāja _ deputātus
tikai tik daudz, lai viņi varētu netraucēti piedalīties darbos Saeimas komisijas un plenārsēdes. Tas
ari ir vienīgais apjoms, kāda varētu deputātu imunitāti loģiski aizstāvēt. Bet juridiskas komisijas
vairākums ir gājis tālāk. Tas ir ievedis 403. panta
papildinājumu, kas nosaka, ka deputātus nevar ari
kratīt. Tas mums ir nepieņemams, _ jo neatbilst
principiem, kādus mēs gribam piemērot deputāta
imunitātei. Tāpat 466\ pants ir rediģēts citādi,
nekā iesniedzēji-ierosinataji to ir domājuši. Tagadējā veidā tas ļauj ņemt tikai parakstu no deputāta,
kas izdots tiesas varai, un neļauj spert talļakus
gribēja
solus. Turpretim ierosinājuma deputātus
sargāt tikai no iepriekšējas apcietināšanas, jo tur
tiešām sākas tā imunitātes daļa, ko mes varam
aizstāvēt.
Mēs nebalsosim pret pāreju uz pantu lasīšanu,
bet ba'sosim pret 403. pantu un talak gribam iesniegt
papildinājumus pie 466\ panta, kurus lūdzu pieņemt, jo bez šiem pārgrozījumiem viss likums
mums nebūs pieņemams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Menderim.
Fr. Menders (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Gribu teikt tikai paris vardu
par iesniegto likumprojektu, ievērojot vēlo laiku,
kādā Saeimai nākas to apspriest. _ Vispirms gribu
konstatēt diezgan iepriecinošu parādību, ka taisni
tagad mums vairs nav jāsaduras ar argumentiem,
kas mēģinātu pamatot, ka iesniegtais likumprojekts_,
kas rada izņēmuma noteikumus deputātiem, runa
pretim satversmei. Kad mēs apskatījam_ to likumprojektu, kuru Valsts Prezidents ir atsūtījis atpakaļ un kura konkrētais saturs bija tas, ka attiecība
uz Saeimas deputātiem kriminālprocesa likumos
jābūt paredzētiem zināmiem izņēmumiem, tad tie
deputātu kungi, kas tanī sēdē izteicas pretim —
Pauļuka kungs un Berga kungs — abi diviatzina,
ka tādi ierobežojumi kriminālprocesa likuma, kas
deputātu vajāšanu apgrūtinātu resp. darītu to atkarīgu no zināmiem Saeimas lēmumiem, ja deputātu
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grib apcietināt, runātu pretim satversmei, jo nesaskanot ar senāta lēmumu. Tagad, paldies dievam,
jāsaka, ka tādus argumentus no šī likuma projekta
pretiniekiem, sevišķi no Berga kunga, - nenākas
dzirdēt. Acimredzot, tagad _ Saeima valda jau zināma vienprātība jautājuma, ka, zīmējoties uz
deputātu vajāšanu, uz viņu brīvības _ ierobežošanu,
ir pilnīgi iespējami, ir pilnīgi saskaņa armusu satversmi, noteikumi, kas šo deputātu stāvokli padara citādu, nekā visu pārējo Latvijas pilsoņu stāvokli. Tāds ir tā projekta saturs, kas šodien Saeimai jāapspriež.
Patiesību sakot, starp to likumprojektu, ko
te šodien aizstāvēja juridiskas komisijas referents,
un to likumprojektu, ko sava laika iesniedza cienījamais Kvieša kungs, kā man šķiet, ir tikai gra' dueļa'izšķirība. Kvieša kungs doma, ka deputātam,
kurš izdots tiesas vajāšanai, ka augstāko drošības
līdzekli var piemērot tikai galvojumu, un ja kādam
deputātam nebūtu iespējas šo galvojumu dot, ja
nebūtu viņam tādu draugu vai paziņu, kas tiesai
būtu pieņemami kā galvinieki, viņu varētu ari apcietināt.
Turpretim tas likumprojekts, ko liek
komisija, atzīst, ka deputātam,
juridiskā
priekšā
tautas ievēlētam loceklim, vienai personai, kas
apdāvināta ar tautas uzticību, pietiekošs drošības
līdzeklis varētu būt paraksta ņemšana, ka tiesas
vajāšanai izdotais deputāts ieradīsies ka pie izmeklēšanas tiesneša, ta ari neizvairīsies ro tiesas_ sēdes tad, kad lieta nāks tiesas sēde izspriešana.
Man šķiet, ka nevarētu būt argumenta, ja jau
mēs esam vienojušies, ka var kriminālprocesa likumā ievest atsevišķus noteikumus deputātiem ne^
var būt argumenta, kāpēc šiem noteikumiem jāapstājas uz galvojuma un kapec drošības līdzeklis
nevar līdzināties tam pašam, kas piemērots pirms
senāta tulkojuma, kad deputāts tika izdots par svarīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Es domāju, ka
veltīgi šinī vēlā stundā runāt par to, vai deputātu
imunitāte ir privilēģija, vai nav privilēģija.^ vai ta
ir aktivā, vai pasivā privilēģija — to atstāsim juridiskai literatūrai. Bet skaidrs ir tas, ka ļmumtate nav ievesta satversmēdeputatu, bet gan velētāju
labā, lai garantētu vēlētajiem, ka viņu deputāts,
ienācis Saeimā, varēs brīvi izsacīt savas domas.
Te nevarētu iebilst, ka imunitāte tagad aizsarga
personu apvainošanas lietas. Lielais
redaktorus
blāķis lietu par 533. pantu ar Saeimas likumu par
Saeimas deputatiem-redaktoriem atkrīt, _ un paliek
galvenā kārtā politiskās lietas, ar kuram Saeimai
būs jānodarbojas. Man. šķiet, ka demokrātiskas
valsts princips taču prasa, lai visi politiskie virzieni šādā vai tāda veida atspoguļotos Saeima un
un lai viņiem visiem butu Saeima zināma darbības
brīvība. Tāpēc šķiet, ka pēc tam, kad deputātiem
noliegts būt par redaktoriem, nevarētu uzstāties
pret imunitāti ari tie demokrātiska centra un zemnieku savienības deputāti, kas līdz šim balsojuši
par redaktoru izdošanu. Imunitāte pa'iek tikai _kā
deputāta pārliecības aizsardzība, lai viņš varētu
savu pārliecību brīvi izteikt un izpildīt to uzdevumu,
ko viņam uzdevusi Latvijas tauta. Imunitāte ir
demokrātijas nepieciešama sastāvdaļa. Man šķiet,
ka Latvijas Saeimai nevajadzētu to ierobežot ar tādiem noteikumiem, ar kādiem nāca. Kvieša kungs
savā projektā, kas juridiskā komisija neatrada vai-

rākumu. Juridiskai komisijai nebija saprotams,
kamdēļ taisni pēc senāta lēmuma butu jāpasliktina
faktiskais imunitātes stāvoklis, ja pirms senāta lēmuma tas nav radījis tādu vajadzību, jo neviens
no izdotiem deputātiem nav no tiesas izvairījies un
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jāved tiesas

priekšā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neizbeigtas. Vārds refeviens nevēlas? Debates
rentam.
Referents F. Cielens: Augsti godātie deputātu
kungi! Es vēlā laika dēļ negribu atbildēt Berga
kungam uz viņa argumentiem. Gribu tikai atbildēt
uz to pārmetumu, kurā viņš aizrādīja, ka es ka
referents esot izteicis savu personīgo viedokli, kas
^
domām
neatbilstot juridiskas komisijas vairākuma
un viedoklim. Gribu kategoriski noraidīt šo pārmetumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājumi kriminālprocesa likumos.»

P. Kalniņš: Vārdu pie virsVirsraksts nak nobalsonevēlas?
raksta neviens
šanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt ievada
Priekšsēdētājs

tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:

«Kriminālprocesa likumus (1926. g. izd.) papildināt ar
sekojošu jaunu 403. panta otro dalu un ar sekojošu jaunu 466 .
pantu un 976. panta 8. punktu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret
ievada tekstu mav? Ievada teksts pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 403. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«403
Šo darbību

pie Saeimas deputāta var
ar Saeimas piekrišanu.»

izdarīt

vienīgi

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? 403. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 403. panta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 403. panta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par 403. panta pieņemšanu nodotas 48 balsis, pret
— 36 balsis, atturējies 1. 403. pants pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 466. pantu.
Sekretārs J. Breiklšs:

«Attiecībā uz Saeimas deputātu kā drošības līdzeklis pielaižama vienīgi 461. panta 1. punkta minēta paraksta ņemšana.
Ja rastos nepieciešamība pec augstāka uz vispārējiem
pamatiem atjauta drošības līdzekļa, izprasāma Saeimas piekrišana.»

Pie 466. panta varDeputāts A. Bergs iesniedzis

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
du neviens nevēlas?

priekšlikumu:
466. pantu izteikt šādi: «Attiecībā uz Saeimas deputātu
kā augstākais drošības līdzeklis pielaižams galvojums. Galvojumu nevar atvietot ar turēšanu apcietinājuma (474. p.), ja
par šī drošibas līdzekļa izvēli iesniegta sūdzība.
Ja rastos nepieciešamība pēc augstāka uz vispārējiem
pamatiem atjauta drošības līdzekļa, izprasāma Saeimas piekrišana». — »

Vārds referentam.
Referents F. Cielens: Augsti godātie deputātu
kungi! Man komisijas vārdā jāizsakās pret šo pārlabojumu, jo tas komisijā ir noraidīts. Motivi butu

sekojošie,
Ja mēs paredzētu šinī 466. pantā, ka augstākais drošības līdzeklis būtu galvojums, tad tomēr
paliek neskaidrs jautājums par to, kas notiek tāda
gadījumā, ja deputāts .nevar
dot attiecīgu galvojumu, kuru atzītu par pietiekošu attiecīgais izmeklēšanas tiesnesis, vai prokurors. Tādos gadlju-
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mos, kā attiecīgā papildinājuma iesniedzēji izteicās
komisijā, būtu loģiski, dabiski, ka piemēro apcietinājumu. Līdz ar to mēs radītu attiecībā uz
mūsu Saeimas deputātiem divējādus viedokļus: tie
deputāti, kuri varētu dot galvojumu, vai ar nekustamiem īpašumiem, vai ar dažādām obligācijām,
ķīļu zīmēm, vai citām vērtībām, atrastos viena
stāvoklī, nekā citi deputāti, kuriem nebūtu to nekustamo īpašumu, kustamu īpašumu, šo obliLīdz ar to mes
gāciju vai
reālu vērtību.
starp
mūsu
deputātiem.
nevienlīdzību
radītu
savās konsekvences radītu
Un otrkārt mēs
to, ka tos deputātus, kuriem šo drošību un to
nekustamo īpašumu nebūtu, varētu apcietināt bez
Saeimas piekrišanas, bet pret tiem, kuriem galvojums būtu, ar tādiem līdzekļiem nevērstos. Visu
šo motīvu dēļ juridiskā komisija šo tekstu, ko liek
priekšā deputāts Bergs 466. pantam ir noraidījusi.
Tāpēc juridiskās komisijas vārda es izsakos pret šo
papildinājumu.
Priekšsēdētājs P. Kaimiņš:Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais jaunais_ teksts 466. pantam,
pret ko izsacījās referents. Ludzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Berga iesniegta jaunā teksta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas! Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegta 466.
panta jaunā teksta pieņemšanu nodotas 37 balsis,
pret — 53 balsis. Tas noraidīts. — Nobalsošananak
466. pants komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos,
kas ir pret 466. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tādu nav. Kas attura? Nav. 466. pants komisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 976. pants.
Sekretārs J. Breiktšs:
«976
8) Saeimas deputātam piespriestais brīvības sods izpildāms tikai pēc tam, kad soda izpildīšanas laiku ar savu
lēmumu noteikusi Saeima.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 976.
panta neviens nevēlas? 976. pants nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 976. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav._ 976.
pants vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak
likums visumā. Lūdzu pacelties tos,_ kas ir pret
likuma pieņemšanu visuma. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visuma. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu ' visumā nodotas 52 balsis,
pret — 33 balsis. Likums visuma p i e ņ e_ m t s. —
Likuma rediģēšanu prezidijs liek priekša uztjeet

redakcijas komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu
nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi pārgrozījumos un papildinājumos likumā par kara skolu. Referents
G. Mīlbergs. Vārds referentam.
Referents G. Mlbergs: Tautas vietnieki! Šos
pārgrozījumus pārgrozījumos un papildinājumos likumā par kara skolu ir ierosinājusi pati kara skola
divu iemeslu dēļ: pirmkārt, lai radītu pretimnākšanu ari tādiem karavīriem, kuri nav beiguši vidusskolu, bet ir tomēr krietni karavīri un butu pielaižami sagatavošanai par _ virsniekiem; otram
kārtām papildinājumi dod zināmus ietaupījumus budžetā, proti dod šinī budžeta gadā apmēram 100.000
latu ietaupījumu. Šie pārgrozījumi kara lietu komisijā pieņemti vienbalsīgi. Tāpat vienbalsīgi atzīta

steidzamība.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt vēl sekojošu papildinājumu: «Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.» — Komisija lūdz steidzamību.
§
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Kalniņš: Referents liek
Vispirms nak nobalsošana
steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas

Priekšsēdētājs

P.

priekšā steidzamību.

debates.

Vārdu neviens nevēlas?

— Nobalsošana

nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai likumu nolasītu? To neviens nepieprasa. — Nobalsošanā nāk virsraksts.
(Pārgrozījumi
par kara skolu.)

pārgrozījumos un

papildinājumos

likumā

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Pārgrozījumos un papildinājumos likumā par kara skolu

? (lik. kr. 1929. g. 104.) 8. panta piekto nodalījumu un 32. pantu
ar piezīmēm izteikt šādi:)

Iebildumi nav? Pieņemts. — 8. pants.
(8

vietniekiem, kuriem nav gatavības aplieVirsnieku
cības, bet kuri izturējuši uzņemšanas pārbaudījumus, rezervējamas ārpus konkursa 10% vietu no uzņemamo skaita^, bet pārējie pārbaudījumus izturējušie uzņemami latvju valoda_ un matemātikā dabūto atzīmju kopsumas konkursa kartība.)

Iebildumu nav?
(Kadeti

pa

Pieņemts. — 32. pants.

sastāvēšanas laiku kara

skolā saņem

at- '

algojumu:

a) precējušies aktivā virsdienesta karavīri saņem pusi no
algas, kādu viņi saņēmuši pēc sava amata pirms iestāšanās kara skolā;
b) neprecējušies virsdienesta karavīri,, obligatoriskā dienesta karavīri un atvaļināti no aktivā kara dienesta karavīri saņem algu kā obligatoriskā dienesta karavīri
pēc dinesta pakāpes, kāda viņi paaugstināti pirms iestāšanās skolā vai atvaļināšanas no aktivā dienesta;
c) -kadeti, kas skolā tiek paaugstināti par kaprāļiem, sa-

ņem algu kā obligatoriskā dienesta kaprāļi;
d) kadeti, kas skolā tiek paaugstināti par kadet-instruktoriem, saņem algu kā attiecīgi obligatoriskā dienesta
instruktori, ja viņi jau nesaņem līdzīgu vai augstāku
atalgojumu.
Ģimenes piemaksu kadeti saņem pilnā apmēra pec vispārējiem noteikumiem.
Piezīme 1. Dzīvokļa un uztura _ naudu, malku, vienreizēju
pabalstu un algas paaugstinājumu par izdienu uzņemtie
skolā virsdienesta karavīri nesaņem.
Piezīme 2. 1929'. g. uzņemtās skola civilpersonas ieskaitāmas
par kadetiem ar obligatoriskā dienesta kareivju algu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Referents G. Mīlbergs kara lietu komisijas uzdevumā liek priekša:
papildināt likumu ar sekojošu noslēguma tekstu:
«Šie pārgrozījumi stājas speķa ar izsludināšanas dienu.»

Lieku noslēguma tekstu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret referenta Mīlberga
priekšā liktā noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi
pieņemts. — Nobarošanā nak likums visuma pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret_ likuma pieņemšanu visumā pārlabota veidaTādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visuma pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņem.ts._ — Ari šī likuma rediģēšanu prezidijs liek priekša uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav?
Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — likiums
pa.r Johana Kristapa' (Ch rist opn) _ b a , rona Vērmaņa (W 6 h r ma n n) Stalbe testamenta noteikumu a t ce 1 š a n u. Referents P. Juraševskis. Vārds referentam.
Referents P. Juraševskis: 1897. gadāir sastādīts testaments, uz kura pamata ir nodibināts ģimenes fideikomiss par Rīgas jūrmalas nekustamu īpašumu. Tagad izrādās, ka tagadējie īpašnieki nevar
šo īpašumu apsaimniekot; trūkst līdzekļi eku remontam tiitn sētas taisīšanai, un tāpēc ir iesniegts
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lūgums par testamenta noteikumu atcelšanu. Baronam Vērmanim ir bijis brālis, bet tas ir miris bez
mantiniekiem, un baronam Johanam Vērmanim ir
2 meitas, kuras izteikušas piekrišanu šī testamenta
noteikumu grozīšanai.
Juridiskās komisijas uzdevumā lieku priekšā
šo likumprojektu par testamenta grozīšanu pieņemt
un lūdzu šim likumprojektam steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Lieku steidzamību uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atvienbalsīgi
turas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
likuma
lai
pieņemta. Vai augstais nams veļas,
—
Nobalnepieprasa.
neviens
tekstu nolasītu? To
virsraksts.
sošanā nāk
(Likums par Johanna Kristapa (Christoph) barona Vērmaņa (Wohrmann) Stalbē testamenta noteikuma atcelšanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Likuma teksts.

(Atcelts Johanna Kristapa (Christoph) barona Vērmaņa
(VVormann) Stalbē 1897. gada 6. jūlija Stalbe māju kartība
taisītā testamenta 6 § noteikums par ģimenes fideikomisa nodibināšanu par Rīgas jūrmalas nekustamu īpašumu, ^ kas iezemes
rakstīts Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas muižu
gruntsgabalu zemes grāmatu reģistra 145. nodaļa un sastāv no
apriņķa Vecdubultu Bulduru muižas atdalīta zemes
Rīgas
gabala.)
_

Iebildumu nav? Pieņemts!. — Nobalsošana
nāk likums visumā. Lūdzu sacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. — Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt redak- f
cijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav
Pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kartības punkts
izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par Pētera Jāņa dēla Purgaigrozis.atestamenta noteikuma
ļa
referentam.
Vārds
nu. Referents P. Juraševskis.
Referents P. Juraševskis: Ar 1911. gada 25.
aprīļa testamentu Lejas un Vidus Cimbuļu īpašniekam ir brīv apgr ūtināt māju līdz 1000 zelta rubļiem.
mazs
Pārskaitot šo sumu tagadējā valūta, iznāk ļoti
jāizmājas
skaitlis daži desmit latu, bet Cimbuļu
ierīkošana
iedara meliorācija. Šīs meliorācijas
sis
banka
aizdod
Zemes
latiem.
rēķināta uz 14.000
meliorācijas ierīkošanai 4000 lata Pec pastāvonevar so
šiem noteikumiem zemes_ banka tomēr
bez
meliorācijas.
jāpaliek
mājai
sumu aizdot un
groTāpēc juridiskā komisija atzina, ka var atļaut
mājas
īpašzīt testamentu tanī ziņā, ka atļauj šis
niekam aizņemties tik daudz naudas, cik zemes
banka aizdod vajadzīgai meliorācijai.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu šo likumprojektu pieņemt steidzamības kartība.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
steidzamība. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret steiSteidzamību
Tādu nav. Kas atturas? Nav.
vispārīgas
Atklāju
pieņemta.
_—
mība vienbalsīgi
— Nobalsošana
debates. Vārdu neviens neveļas?
pacelties tos,
Ludzu
lasīšanu.
pantu
pāreja
uz
nāk
lādu nav.
lasīšanu,
kas ir pret pāreju uz pantu
vienpantu
lasīšanu
Pāreja
uz
Kas atturas? Nav.
veļas,
lai
liaugstais
nams
pieņemta.
Vai
balsīgi
virsNevē'as.
—
Nobalsošana
nak
nolasītu?
kumu
raksts.
(Likums par Pētera Jāna dēla Purgaiļa
teikuma grozīšanu.)

testamenta no-
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Pieņemts. — Likuma teksts.

(Grozīts Pētera Jāņa dēla Purgaiļa 1911. gada 25. aprilī
taisītā un uz Cēsu apriņķa Skujenes pagasta Kaiju muižas Lejas un Vidus Cimbuļu mājam ar zemes grāmatu Nr. 5046 koroborēta testamenta noteikums — ar kuru atļauts apgrūtināt
Lejas un Vidus Cimbuļu mājas ne_ augstāk par 1000 krievu
zelta rubļiem —, atļaujot apgrūtināt minētās mājas ar aizņēmumu valsts zemes bankā māju zemes meliorešanai vajadzīgās sumas lielumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņ.emts. —
Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt
redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu
nav? Tas pieņemts.
Nākošais dienas kartības punkts — likums
par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un serbu, kroatu
Referenti E. Rimbeun slovēņu karalisti.
ārlietu
komisijas refeUlmanis.
Vārds
nieks un K.
rentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Mums
šodien jāratificē tirdzniecības un kuģniecības līgums
starp Latviju un serbu, kroatu un slovēņu karalisti. Sis
līgums pieder pie tiem līgumiem, kuru pamatos ir
vislielākās labvēlības princips. Neko eitu_ sevišķu
tas nesatur; tanī paredzetapee mušu vairāku līgumu parauga vislielākā labvēlība.
Kas attiecas uz tirdzniecisko satiksmi starp
mums un šo valsti, ko es nupat nosaucu, kuras
īsākais apzīmējums ir Dienvidslāvija, tad jāsaka,
ka līdz šim abpusējā preču apmaiņa nav bijusi diez
cik plaša, bet tiklab eksports ka importsno abām
pusēm solās pieaugt nākotne. Dažam mušu fabrikām un rūpniecības nozarēm ir diezgan labas izredzes sūtīt uz turieni preces, piemēram gum_ija_s,
linoleuma, varbūt ari tekstilrūpniecībai. Tapec
katrā ziņā ir apsveicams, ka šis līgums_ tagad noslēgts un ka/mēs to varam pievienot pārējiem mušu
es
tirdzniecības līgumiem ar citām valstim. Tāpēc
ārlietu komisijas vārdā lūdzu šo līgumu apstiprināt,
pieņemot ari likumu par šī līguma apstiprināšanu.
Lūdzu to pieņemt steidzamības kartībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds tirdzniecības
un rūpniecības komisijas referentam Rimbeniekam.
Referents E. Rimbenieks: 1928. gada 18. novembrī Belgradē parakstīts līgums starp Latviju un
serbu, kroatu un sloveņu_ karalisti. Apskatot šo
līgumu tirdzniecības un rūpniecības komisijā, komisija atrada, ka minētais līgums var sekmēt tirdzniecības sakarus star" abām valstim. Tapec tirdzniecības um rūpniecības komisija vienbalsīgi pieņēma šo līgumu, tāpat pieņēma ari likumu par ta
ratificēšanu un lūdz augsto namu to pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārdu ne. viens nevēlas? — Nobalsošana nak' pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Tādu nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams veļas, lai
līgumu nolasītu? (Saucieni no vietām: «Neveļas!»)
— Nobalsošanā nāk līguma virsraksts.
(Tirdzniecības un kuģniecības līgums
serbu kroatu un slovēņu karalisti.)

starp Latviju un

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas republikas valdība un viņa majestāte serbu,
kroatu un slovēņu karalis, vienlīdzīgi velēdamies visādi sekmēt
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tirdzniecisko sakaru attīstību starp abām valstim, nolēma noslēgt tirdzniecības un kuģniecības līgumu un šajā nolūkā iecēla par saviem pilnvarotiem:
Latvijas republikas valdība:
Kārli Ducmaņa kungu, Latvijas ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri pie viņa majestātes serbu, kroatu
un slovēņu karaļa, Latvijas pastāvīgo delegātu pie
Tautu savienības,
viņa majestāte serbu, kroatu un slovēņu karalis:

1.
2.

Dr. Vojislav Marinkovitch kungu, savu ārlietu ministri,
kuri, savstarpīgj uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā
un pienācīga kartība, vienojušies par sekojošiem pantiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Pilnīga tirdzniecības un kuģniecības brīvība pastāv
starp Latvijas republiku un serbu, kroatu un slovēņu karalisti.
Saskaņā ar šo principu katras augstās līdzējas puses
pilsoņi savstarpīgi var, ievērojot vietējos likumus, pilnīgi
brīvi iebraukt, ceļot un uzturēties visā otras teritorijā un tur
bauda tās pat tiesības, priekšrocības, imunitātes labvēlības un
atvieglojumus, kā vislielāko labvēlību baudošās valsts pilsoņi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Tirdzniecības, rūpniecības un citās biedrībās un sabiedrībās, kas likumīgi nodibinātas saskaņā ar vienas augstās līdzējas puses likumiem, un kuru faktiskais miteklis atrodas
beidzamās

teritorijā, atzīstamas

ipso

jure

par tādām

otrā

biedrības

un

sabiedrības, kas šādā kārtā atzī-

tas, var baudīt, augsto līdzēju pušu teritorijā tās tiesības, kas
izriet no šādas atzīšanas, un var uzstāties tiesā, gan kā prasītājas, gan kā aizstāvētājas, ievērojot teritorijas likumus.
Biedrību un sabiedrību atzīšana, kas pieder pie vienas
augstās līdzējas puses, neaptver viņu pielaišanu nomesties un
darboties otras līdzējas puses teritorijā un vispār pastāvīgi
izpildīt viņas statūtos paredzēto darbību.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Līdzējas puses apņemas neapgrūtināt savu savstarpīgo
tirdzniecību ne ar kādiem aizliegumiem pie ievešanas vai iz-

vešanas.
visām

Izņēmumi šim noteikumam, par tik, cik tie piemērojami
zemēm vai zemēm, kas atrodas līdzīgos apstākļos, ir

: pielaižami tikai sekojošos gadījumos:

Izņēmuma gadījumos attiecībā uz kara piederumiem.
Valsts un publiskās drošības iemeslu deļ.
3. Sanitārās policijas iemeslu dēļ un derīgu _ dzīvnieku
vai augu aizsardzībai pret ļaunām slimībām, insektiem un parazītiem, visu saskaņa ar šai ziņa pieņemtiem starptautiskiem principiem.
4. Valsts monopolu dēl, kas jau iir spēkā, vai ko nodibinātu nākotnē.
.
5. Lai attiecinātu uz ārzemju ražojumiem zemes iekšienē pastāvošo režimu attiecībā uz līdzīgu pašu
valsts ražojumu ražošanu, tirdzniecību, transportu un
patēriņu.)
1.
2.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
fabrikāti, kas cēlušies vienas augstās līdzējas puses teritorijā un nāk no turienes, bauda, ievedot tos
otras teritorijā, viszemākos muitas nodokļus, nodevas un citus
ievešanas nodokļus, kas piemērojami līdzīgiem ražojumiem,
kas nāk no ikkuras citas ārvalsts.
Neviena no augstām līdzējam pusēm neapliks vienalga
kāda ražojuma izvešanu uz otras teritoriju citiem vai augstākiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem ka tie, kādiem
aplikti vai apliks līdzīgus ražojumus pie izvešanas uz ikkuru
(Izejvielas un

citu ārvalsti.
Gadījumos, kad apstākļi to prasītu, augstām līdzējām pu-

sēm ir atļauts iepriekšējo noteikumu piemērošanu likt atkarība
no izcelšanās vietas apliecības uzrādīšanas.
Izcelšanās vietas apliecības izdos vai nu izvedējas valsts
valdības iestādes, vai «ari tā tirdzniecības kamera, pie kuras
pieder nosūtītājs, vai ari ikkurš cits orgāns vai apvienība, kam
saņēmēja valsts devusi savu piekrišanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
piešķirt
savstarpīgi
(Augstās līdzējas puses apņemas
transita brīvību caur savām teritorijām pa dzelzceļiem, dabiskiem vai mākslīgiem ūdensceļiem, vai pa ikkuru citu satiksmes ceļu, kas atklāts starptautiskam transitam, gan attiecība
uz tieši transitējamāim precēm, gan attiecība uz precēm, kas
pa transita laiku pārkraujamas vai novietojamas noliktavas.
Transita brīvība aptver pasažieru un viņu bagāžas, preču, vagonu un dzelzceļajvagonu, kuģu un citu ūdenstransporta
līdzekļu pārvadāšanu, kā ari pasta sūtījumus.
Nevienai no augstām līdzējām pusēm nav jāpārvada transita pasažieri, kuru iebraukšana viņas teritorijā aizlie _gta.
Izņēmumi transita brīvībai par tik, cik tie piemērojami
visām zemēm, kas atrodas līdzīgos apstākļos, ir pielaižami tikai sekojošos gadījumos:
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

sēde

1929. gadā

17. maijā
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Izņēmuma apstākļos attiecībā uz kara
piederumiem.
Valsts un publiskās drošības iemeslu deļ.
3. Sanitārās policijas iemeslu dēļ un derīgu _ dzīvnieku
vai augu aizsardzībai pret ļaunam slimībām, insektiem un parazītiem, visu saskaņa ar šai ziņā pieņemtiem starptautiskiem principiem.
Transits ir brīvs no ikkura jnuitas nodokļa un ikkuras
iekšējas nodevas, un to neapgrūtinās ne ar kādiem liekiem kaTomēr katra no augstam līdzēvēkļiem vai ierobežojumiem.
jām pusēm var uzlikt transita precēm statistikas nodevas ka
ari nodokļus un nodevas, kas lemti vienīgi šim transitam vasegšanai.
jadzīgās uzraudzības
un pārvaldīšanas izdevumu
Precēm var ari uzlikt īpašnieka maiņas vai apgrozījuma nodokli, ja attiecībā uz tām pa transita laiku izdara kaut kādu
tirdzniecisku darījumu.
Attiecībā uz transitu augstas _ līdzējas puses savstarpīgj
piešķir vislielāko labvēlību baudošas valsts tiesības. Sakarā
ar to ikviena labvēlība, atvieglojums un atbrīvojums, ko viņa
no augstām līdzējām pusēm piešķīrusi kādai trešai valstij, _ir
attiecināma tūliņ un bez nosacījumiem ari uz otras augstas
līdzējas puses transita precēm.
Izņēmuma gadījumos un pec iespējas īsam laikam iepriekšējos noteikumus var neieverot uz atsevišķu vai vispārīgu soļu .pamata, ko katra augsta līdzēja puse spertu nopietnu
notikumu gadījumā, kas skar valsts drošību vai zemes _ dzīvības intereses, pie kam transita brīvības princips ievērojams
tādā mērā, cik vien tas iespējams.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 6. pants.

valstī.
Minētās

27.

(Izejvielas un fabrikāti, kas cēlušies vienas augstās līdzējas puses teritorijā un nak no turienes un kas likumīgi ievestas otras teritorijā, nevar aplikt citādiem vai augstākiem
nodokļiem vai nodevām (pilsētu, satiksmes, noliktavu akcīzes
un patēriņa nodokļiem), vienalga vai šos nodokļus un nodevas
ņem valsts, provinču, pagastu, dažādu publisku iestāžu un
korporāciju vārdā un tām par labu, ka tos ko ņem vai _ ņemtu
no līdzīgiem vietējiem ražojumiem, vai, ja līdzīgu vietēju ražojumu nebūtu, no līdzīgiem ražojumiem, kas cēlušies vislielāko labvēlību baudošā valstī.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 7. pants.

kuģi un to kravas baudīs _ serbu, kroatu un
-slovēņu karalistē un serbu, kroatu un slovēņu kuģi baudīs Latvijā tās pat tiesības, kā vislielāko labvēlību baudošas valsts
(Latvijas

kufeī.

_.
„
.
Kuģus, kas brauc zem vienas augstas līdzējas puses tlagas, un kam ir kuģu papīri un dokumenti', ko prasa tas valsts
likumi, kam pieder šī flaga, atzīs ipso jure otras puses teritoriālos ūdeņos, iekšējos ūdeņos un ostas par_ minētas valsts
tautības kuģiem, bez kā tiem prasītu citu pierādījumu.
Augstās līdzējas puses noslēgs sevišķu vienošanos par
kuģu mēru grāmatu atzīšanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 8. pants.

Iebildumu nav?

Pieņemts — 9. pants.

(Nav uzskatāmas par šī līguma pamatā esoša vislielākās
labvēlības principa neievērošanu sekojošas brīvības, neaizskaramības tiesības un priekšrocības:
a) Priekšrocības, kas piešķirtas _ vai ko piesķirtu _ kaimiņvalstīm, lai atvieglinātu vietējo tirdzniecību ka vienas,
tā otras pierobežas joslas iekšiene;
piešķīrusi
b) priekšrocības, ko viena augsta līdzēja puse _
vai piešķirtu kādai trešai valstij uz jau pastāvošas vai
nākamībā noslēdzamas muitas vai saimnieciskas umjas
_,
pamata;
.
, ,„
c) brīvības, neaizskaramības tiesības un priekšrocības, ko
Latvija piešķirtu Igaunijai, Somijai, Lietuvai un P. S. R.
.
Savienībai.
Tomēr Latvija nekavējoties baudis _ tādas pat priekšropiecības gadījumā, ja serbukroatu un slovēņu karaliste tas
šķirtu kādai trešai augšā neminētai valstij.>
(Šis līgums ratificējams un latifikacijas dokumenti apmaināmi Belgradē.
,
..
,„, «
- ,
apmaiņas
Līgums stājas spēkā .atifikacijas uonumentu
mēgadu
un
pec
tam
līdz
trīs
dienā. Tas paliks spēkā vienu
tā uzteikšanas dienas
neši ilga laika notecēšanai, skaitot no
_
no vienas vai otras augstas līdzējas puses.
līgumu
Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie parakstīja so
un tam piespieda savus zīmogus.
......
Sastādīts divos oriģinālos Belgradē tūkstoš deviņi simti

__

divdesmit astotā gada 18. oktobrī.

(Paraksts)

Chariles Duzmans
(Z. v.)

(Paraksts) Dr. Marinkovitch)
(Z. v.)

Iebildumu nav?
protokols.

Pieņemts. — Parakstīšanas
(Parakstīšanas protokols.

Šis dienas tirdzniecības un kuģniecības līgumu parakstot,
apakšā parakstījušies pilnvarotie, pienācīgi uz to pilnvaroti,
32
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deklarē savu valdību vārdā, ka šī līguma noteikumus piemēros, nenogaidot ratifikāciju apmaiņu, no 19-28. gada 1. no.vembra .
Sastādīts divos eksemplāros. Belgradē tūkstoš deviņi
simti divdesmit astotā gada 18. oktobrī.
(Paraksts) Charles Duzmans

(Z. v.)
(Paraksts)

Dr. V. Marinkovitch.)
(Z. v.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā
nāk līgums visumā. Iebildumu nav ? Tas pieņemts. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par tirdzniecības un kuģniecībais
Latviju un serbu, kroatu un slovēņu karalisti.)

Iebildumu nav?

līgumu

starp

Pieņemts — 1. pants.

(1928. gada 18. oktobrī Belgradē starp Latviju un serbu,
kroatu un slovēņu karalisti parakstītais tirdzniecības un kuģniecības līgums un parakstīšanas protokols ar šo likumu pieņemti un apstiprināti.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Līdz ar liku-

mu izsludināms ari pirmā pantā minētais līgums līdz ar parakstīšanas protokolu

un to tulkojumi

Iebildumu nav?

līguma

9. pantā

paredzētā

27.

Nevēlas.
raksts.

sēde

—

1929. gada

Nobalsošanā nāk

Iebildumu nav?

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
ratifikācijas formula visumā. Iebildumu nav? Tā
pieņemta. «— Prezidijs liek priekšā līguma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par konvenciju starp Latviju un Ungāriju, par
n o z i e d z n i e ku izdošanu un
tiesisku palīdzību krimināllietās. Referents A. Bergs.
Referents A. Bergs: Šī gada 4. maijā Rīgā ir
parakstīta konvencija par noziedznieku izdošanu un
tiesas palīdzību krimināllietās starp mūsu valdību
un Ungāriju. Šis ir pēc kārtas desmitais no līdzīgiem līgumiem, kurus mēs esam, jau noslēguši ar
citām valstīm. Man bija gods vairākumu no šiem
līgumiem savā laikā celt priekšā augstajam namam.
Tāpēc es šoreiz neapstāšos pie šī līguma satura, jo
vairāk tāpēc, ka tas ir pilinīp;! līdzīgs dažiem no tiem
līgumiem, kurus mēs jau agrāk esam pieņēmuši.
Ari šis līgums satur sevī nosacījumus par to, kad
izdot noziedzniekus, kad neizdot, kādus noziedzniekus izdot, par noziedznieku pārvešanu, par izdevumu segšanu, kas ceļas ar noziedznieku izdošanu, par liecinieku nopratināšanu un citu. pierādījumu savākšanu otrā valstī. Ar vārdu sakot, viņš
turas tanīs pašās robežās, kā citas līdzīgas konvencijas. Pie šīs konvencijas ir tikai k'āt sarakstīšanās protokols, kura citās konvencijās nav. Tās
nosaka, ka noziedznieki, kas _ izdodami un pārsūtāmi otrā valstī, tūlīt apcietināmi, ja tam nav formālu šķēršļu.
saturs. _ KonvenTāds īsumā konvencijas
cijai ir pievienots likums par tās ratificēšanu. Es
lūdzu šo konvenciju uni ratifikācijas formulu pieņemt
steidzamības kārtībā.
Kalniņš: Referents liek
Priekšsēdētājs P.
priekšā steidzamību. Lieku uz balsošanu steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas_ debates.
Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav,. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu konvenciju?

maijā
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konvencijas virs-

Pieņemts.

iz-

— Ievada teksts.

(Latvijas republika un Ungārijas karaliste nolēmušas noslēgt konvenciju par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās.
Šai nolūkā iecelti par pilnvarotiem delegātiem:
no Latvijas puses
Hermanis Albata kungs, ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs,
no Ungārijas puses
Dr. Michel Jungerth kungs, Ungārijas Chargē d'Affaires,
.kuri, savstarpēji uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā
un pienācīga kartība, vienojušies par sekojošiem noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 1. pants.

(Līdzējas puses apņemas šinī konvencijā minētos gadījumos un tanī aprādītos nosacījumos viena otrai izdot personas,
kas notiesātas vai ari atrodas zem tiesas, vai iepriekšējas izmeklēšanas par kādu no 2. pantā uzskaitītiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti vienas līdzējas puses teritorijā, ja tādu personu atrastu otras puses teritorijā.)

Iebildumu nav?
laikā

17.

(Konvencija starp Latviju un Ungāriju par noziedznieku
došanu un tiesisku palīdzību krimināllietas.)

latviešu valoda.)

Pieņemts — 3. pants.

(Līgums stāsies spēkā
un kārtībā.)

sesijas

Pieņemts — 2. pants.

(Izdošana pielaižama par jebkuru no apakšā uzskaitītiem
nodarījumiem, ja tāds nodarījums pēc Latvijas un Ungārijas
likumiem ir smags noziegums vai noziegums, par kuru draud
Ieslodzījums cietuma ne mazāks par vienu gadu:
1. nonāvēšana, tīša vai netīša, bērna slepkavība, augļa
nodzīšana;
2. personas nostādīšana bezpalīdzības stāvoklī, ja tā

nav spējīga sevi aizsargāt, vai tādas personas tīša atstāšana;
3. tīša smaga miesas bojāšana," veselības tīša bojāšana,
nozaļojot ar nāves zālēm vai citu veselībai kaitīgu vielu;
4. dalības ņemšana kautiņā, ja tā sekas bija nāve vai
smags miesas bojājums;
5. personīgas brīvības tīša laupīšana;

pret

6.

bērna samainīšana;

7.

nepilngadīgas

viņas

vai pilngadīgas

personas

aizvešana

gribu;

8. mājokļa neaizskaramības laušana;
9. divlauliba, asinsgrēks, mieskārlbas apmierināšana, iz-

varošana, savešana;
10. zādzība, slēpšana, piesavināšana,
šana;

laupīšana, izspie-

11. krāpšana;
12.
13.

ļaunprātīgs bankrots; bankrotos izdarītas krāpšanas:
ierēdņu, tiesnešu un zvērināto tiesnešu piekukuļo-

šana;
14. monētu, papīrnaudas vai kreditzīmju, banknotu, akciju vai citu ar sodu likumiem papīrnaudai pielīdzinātu vērtspapīru pakaļ taisīšana vai pārtaisīšana ar nolūku laist apgrozībā viltotas monētas vai viltotus papīrus kā īstus vai sabojātas monētas kā pilnvērtīgas; viltotu monētu, viltotu papīru

vai bojātu monētu ievešana no ārzemēm, tanī pat nolūkā vai
ari

viltotu

monētu, viltotu

papīru

vai

sabojātu

monētu

tīša

laišana apgrozībā;
15. valsts zīmju, sevišķu pastmarku, zīmogmarku vai citu nodokļu marku pakaļtaisīšana vai pārtaisīšana;
16. publisku un privātu dokumentu pakaļtaisīšana vai
pārtaisīšana, dokumentu iznīcināšana, sabojāšana vai slēpšana
ar nolūku darīt ļaunu trešai personai; nelietīga paraksta izmantošana; robežzīmju iznīcināšana, noņemšana vai pārvietošana;
17. _ tīša aizdedzināšana,
spridzināšana, sagraušana vai

appludināšana;

18. nodarījumi, kas apdraud kustības drošību uz dzelzceļiem, kuģiem un gaiskuģošanas aparātiem vai ikkura cita
transporta līdzekļa, ja no tam var celties nāves briesmas citiem.
Publiskām vajadzībām kalpojošu dzelzceļu, kuģu, gaiskuģniecības
aparāta vai ikkura cita transporta līdzekļa, to
eksploatacijas materiāla, tvaika mašinu, ar vai bezdrāts telegjafa un telefona apzināta un pretlikumīga nojaukšana vai bojāšana visādiem līdzekļiem, pa daļai vai pilnīgi.
Eku, tiltu un ceļu vai citu sabiedrisku vai citiem piederošu celtņu apzināta un pretlikumīga nojaukšana vai bojāšana.
19. _ avotu, aku, ūdensvadu, ūdensrezervuaru, kā ari atklātai pārdošanai, patērēšanai vai otras personas lietošanai
nolemto priekšmetu saģiftešana, svešu, veselībai kaitīgu vielu
piejaukšana, nāvīgam vai tamlīdzīgām vielām sazāļotu vai
.samaisītu priekšmetu tīša laišana apgrozībā;

20. otras personas, dzīvības, veselības vai mantas tīša
nostādīšana apdraudētā stāvoklī, lietojot spridzināmas vielas;
21. publiska vai privāta, kustamā vai nekustamā īpašuma apzināta nojaukšana vai bojāšana;
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22. arestēta tīša atsvabināšana vai ari palīdzības sniegšana pie viņa atsvabināšanas vai bēgšanas;
29. puses, liecinieka, vai lietpratēja nepatiess zvērests,
nepatiess apliecinājums, kurš pielīdzināms nepatiesam zvērestam, zvēresta laušanai, ļaunprātīga apsūdzēšana.
Izdošana pielaižama ari augšpievesto noziedzīgo nodarījumu mēģinājuma vai līdzdalības
(uzkūdīšana, palīdzība un
,pabalstīšana) _ gadījumos, ja par tādu mēģinājumu vai līdzdalību,
pec abu līdzēju pušu likumiem, ir noteikts šī panta pirmā nodalījumā paredzētais sods.
Noziedzīgu nodarījumu sarakstu, kuri pielaiž izdošanu, var
katrā laikā papildināt ar nolīgumu starp abām līdzēju pušu
valdībām, pie kam šī līguma nosacījumi attiecināmi uz noziedzīgiem

nodarījumiem,' ar

kuriem

saraksts

papildināts,

tāpat ka ja tie būtu uzskaitīti pašā sarakstā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 3. pants.

(Izdošana nav pielaižama par politiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Bet ja nodarījums, kura dēļ to pieprasa, ir galvenokārt
parasts noziegums, tad izdošanu piešķirs pat ja vainīgais
atsauktos uz kādu politisku iemeslu vai mērķi. Valsts, kam
pieprasījums iesniegts, izšķirs brīvi katrā atsevišķā gadījumā,
skatoties pēc nodarījuma rakstura un lietas apstākļiem; tā var
pieprasīt pieprasītājai valstij visas ziņas un pierādījumus, kas
vajadzīgi attiecībā uz lietas faktisko stāvokli.)

Iebildumu nav? Pieņemts — 4. pants.
(Nekādā gadījumā un ne zem kādiem nosacījumiem līdzējas puses nav spiestas viena otrai izdot savus pilsoņus, ka
iedzimtos, tā naturalizētos.
Izdošana nav pielaižama par noziedzīgiem nodarījumiem,
kas izdarīti tās valsts teritorijā, kuraj pieprasījums iesniegts.
Ja noziedzīgs nodarījums, kura deļ pieprasījums iesniegts,
izdarīts ārpus pieprasītājas valsts teritorijas, izdošana pielaižama tikai tādā gadījumā, kad tas valsts likumi, _kurai izdošana pieprasīta, pielaiž līdzīgos apstākļos līdzīga, ārpus viņas
teritorijas izdarītā nodarījuma vajašanu. _
Noziegumam jābūt sodāmam ari pec tas vietas likumiem,
kur tas izdarīts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 5. pants.

(Izdošana nav pielaižama:

a) ja sūdzības celšana vai soda izpildīšana jau noilgusi
pēc tās valsts likumiem, no kuras prasa izdošanu;
b) ja persona, kuras izdošana pieprasīta, jr jau notiesāta,
vai ja pret to ir ievadīta un izbeigta izmeklēšana tai valstī,
karu izdošana pieprasīta, par to pašu nodarījumu, par ko izdošana pieprasīta, ja tikai pēc tas valsts likumiem, kam pieprasījums iesniegts, krimināla tiesāšana nav jāuzsāk no jauna;
pieprasījums iec) ja, pēc tās valsts likumiem, kam
sniegts, par to nodarījumu, kura dēļ iesniegts pieprasījums, tiesas izmeklēšanu var iesākt tikai uz cietuša _sudzibu vai ierosinājumu, izņemot gadījumu, kad ir pilnīgi pārbaudīts, ka cietušais pieprasījis izmeklēšanu.)
Pa lietas izmeklēšanas laiku izdošanu var atraidīt.)

Iebildumu nav? Pieņemts — 6. pants.

(Ja tanī valstī, no kuras prasa izdošanu, pret izdodamo
sodu par
personu ierosināta kriminalvajašana vai viņa izcieš
citu kādu nodarījumu, tad izdošana nav pielaižama, pirms nav
pirmfc viņa
nobeigta pret šo personu uzsāktā izmeklēšana vai
nav izcietusi piespriesto sodu vai no ta atsvabināta. Tomēr
izdošanu var pielaist pagaidām zem nosacījuma, ka attiecīgo
pieprasītajā valsts bus
personu izdod atpakaļ pēc tam, kad
nobeigusi izziņu vai tiesāšanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 7. pants.

nevar
(Personu, ko viena līdzēja puse izdevusi otrai,
par citu kādu noziedzīgu nodarīsaukt pie atbildības vai sodīt
par o ar kuru piejumu, izdarītu pirms izdošanas, kā tikai
panta 2. noprasījums motivēts, kā ari nevar — izņemot 10
trešai valstij bez seviizdot
-gadījumu
dalījumā aprādīto
panta noterķušķas piekrišanas, kas dodama saskaņā ar 9.
kad v.ņs galīgi
.miem , izņemot gadījumu, ja izdotais pēc tam,
pec soda pilnīgas
attaisnots vai atsvabināts no apcietinājuma
no
izciešanas, izmeklēšanas izbeigšanas vai atsvabināšanas
dienu
uzliktā soda, lai gan nav bijuši nekādi kavēkļi, trīsdesmit
jauna uz turieni, atlaikā nav atstājis valsts teritoriju vai no
sriczics
—
Šī panta iepriekšēja nodalījumā aprādīto 30 dienu laika
tas
bikurai
kavēkļi
atstāt
valsti,
izdotam nav liekami nekādi
ja izdots, izņemot gadījumu, ja viņš izdarījis noziedzīgu nodarījumu.
, ,
.
.
No vienas līdzējas puses otrai izdoto personu par noziedzīgu nodarījumu, ar kuru izdošanas pieprasījums motivēts,
nevar vajāt tiesa, kas nodibināta tikai pagaidām vai ari seviizspriešanai.)
šķos apstākļos izņēmuma stāvoklī līdzīgu lietu

Iebildumu nav?

Pieņemts — 8. pants.

(Izdošana pieprasāma diplomātiskā ceļā. Pieprasījumam
jāsatur pieprasāmās personas valsts _ piederības _ apzīmējums un
tam jāpievieno oriģinālā vai apliecināta noraksta vai nu tiesas

sesijas

27.

sēde

1929. gadā

17.

maijā
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apvainojošs spriedums, vai ari rīkojums par apcietināšanu, kas
izdots no attiecīgas tiesu iestādes vai ari Latvijā no piekritīga
izmeklēšanas tiesneša, bet Ungārijā piekritīgās iestādes spriedums vai rīkojums; kas noteikti apzīmē noziedzīgā nodarījuma
sastāvu, kā ari laiku un vietu, kad un kur tas izdarīts. Ja lieta grozās ap noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tad
Lūgumam
katrreiz aprādāms zaudējumu patiesais lielums.
par izdošanu jāpievieno pieprasītājas valstī spēkā esošie sodu
likumu noteikumi, kas piemērojami noziedzīgam nodarījumam,
un lūgumā, cik tālu iespējams, aprādāmas pieprasāmās personas ārējās pazīmes.
Ja nosūtītie dokumenti būtu nepilnīgi, vai ari_ ja kāda
nebūt ziņā izrādītos par nepieciešamu ziņu papildinājums, tad
pieprasītajai valstij var uzlikt pienākumu papildināt šo trūkumu

sešdesmit dienu laikā.
Nekādā gadījumā pieprasītājai valstij nevar uzlikt pienākumu stādīt priekšā pieprasāmas personas vainīguma pie-

rādījumus. )

Iebildumu nav?

Pieņemts — 9. pants.

(7. pantā paredzētā piekrišana izprasāma
diplomātiskā
ceļā. Pieprasījumā jāaprāda noziedzīgā nodarījuma sastāvs,
kā ari laiks un vieta, kad un kur tas izdarīts, un pieprasījumam
jāpievieno dokumenti, no kuriem būtu redzami minētie apzīmējumi. Ja pieprasījuma mērķis ir izdotās _ personas nodošana
tiesai, un ja noziedzīgais nodarījums ir tāds, ka pec šīs konvencijas noteikumiem izdošanu nevar atraidīt, tad piekrišana
ir dodama.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 10. pants.

(Ja persona, kuras izdošana uz šīs konvencijas noteikumu pamata pieprasīta no vienas līdzējas puses, tai pat laikā
pieprasīta ari no kādas citas vai vairākām citām valstim ,_ tad
valstij, kurai pieprasīts, piekrīt nolemt, kurai no pieprasītajām
valstim dodama priekšrocība. '
Ja augšaprādītā gadījuma lūgumos par izdošanu noradīts
uz dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad pieprasījuma sanoteikt,
var
valsts,
piekrītot
izdošanai,
ņēmēja
ka izdodamā persona pēc soda izciešanas izdodama citai valstij vai sodāma par saviem noziedzīgiem nodarījumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.
(Pirms formālā pieprasījuma saņemšanas, izdodamo perPieprasījums par apcietināsonu var apcietināt pagaidām.
šanu iesniedzams diplomātiskā ceļa. Steidzamības gadījumos
un it sevišķi, ja ir iemesls baidīties, ka izdodama _ persona aizbēgs, piekritīgās iestādes var tieši griezties ar lūgumu viena
pie otras. Pieprasījumā jāaprada noziedzīgais nodarījums, kura
tiek apvainota runa stāvoša persona, un pec iespējas nozieguma izdarīšanas laiks un vieta un attiecīgas personas valsts
piederība un ārējais izskats, ka ari jāsniedz ziņas par to, ka
pastāv apvainojošs spriedums vai ari rīkojums par_ apcietināšanu, saskaņā ar 8. panta noteļkumiem. Bez tam jāpaziņo, ka
formālu pieprasījumu par minētas personas izdošanu iesniegs
vēlāk.
Ja saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem attiecīga per^
sona ir pagaidām apcietināta un ja pieprasījuma saņēmēja
valsts četrdesmit piecu dienu laikā, skaitot no tas dienas, kad
pieprasītāja valsts saijēmusi _ ziņojumu par personas apcietināšanu, nesaņem diplomātiska ceļa formālu pieprasījumu par
aizturētās personas izdošanu, pedejo var atsvabināt.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 12. pants.

(Ja izdošanai dota piekrišana, pieprasītājas valsts. Piesaņemt pieprasīto personu sešdesmit dienu laika,
nākums ir
skaitot no dienas, kad saņemts _ paziņojums par to,_ ka izdošana var notikt nekavējoties _. Pec šī termiņa notecēšanas attiecīgo personu var atsvabināt.
Izdošana notiek tanī izdevējas valsts robežu punkta, kuru tā nosaka.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 13. pants.

(Ja persona apcietināta saskaņā ar šis konvencijas noteikumiem, visi priekšmeti, kuri apcietināšanas laika atrodas viņas rīcībā, kuriem varētu but kāda nozīme šai personai par
vainu liktā noziedzīgā nodarījuma _ pierādīšanai, vai kuru izdošanu varētu pieprasīt civilprasītajs, ir jāatņem, un ja izdo-

šana nolemta, tie jāizsniedz pieprasītajās valsts iestādēm.

Izdevēja valsts attiecība, uz šiem priekšmetiem var uzstādīt visus nosacījumus, kurus ta uzskata par nepieciešamiem
trešo personu interešu aizsardzībai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 14. pants.
(Ja viena līdzēja puse izdevusi noziedznieku kādai trešai valstij, otra puse atļauj to vest caur savam teritorijām,
ja tikai minētā persona nepieder pie viņas pilsoņiem un, saprotams, ar nosacījumu, ka noziedzīgais nodarījums, _kura deļ
notiek izdošana, ietilpst šīs konvencijas 1. un 2. panta un neietilpst 3. un 5. pantā paredzētos gadījumos.
Lai saskaņā ar šo pantu atļautu pārvadāt noziedznieku,
pietiek iesniegt attiecīgo pieprasījumu diplomātiska ceļa, pieliekot klāt kāda no 8. pantā minēto tiesāšanas kartības aktu
oriģinālu vai apliecinātu kopiju.
32*
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Pārvadāšana transita notiks, attiecībā uz pavadoņiem, ar
tās valsts ierēdņu piedalīšanos, kas atļāvusi transitu pa savu
teritoriju.
Tāpat atļaus līdzīgos apstākļos pārvadāt — turp un atpakaļ — pa vienas līdzējas puses teritorijām noziedznieku, kas
aizturēts kādā trešā valstī un ko otra līdzēja puse uzskatītu
par vajadzīgu nopratināt kopā ar kādu tiesājamu personu,)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 15. pants.
(Ja, izdarot kriminalizmeklēšanu nepolitiskā lietā, vienas
līdzējas puses tiesu varas orgāns uzskata par nepieciešamu
izdarīt liecinieku nopratināšanu, kuri atrodas otras valsts terito-

rijā, vai citu izmeklēšanas darbību, tad lūgums par to iesniedzams
rakstiski un diplomātiskā ceļā un šād_s lūgums izpildāms, cik

tālu to pielaiž tās valsts likumi, kurā liecinieks nopratināms
vai izmeklēšanas darbība izpildāma. _
Pieprasītājai valstij, ja viņa to lūdz un ciktalu tas iespējams, laikus jāpaziņo iepriekš un pienācīga laika par dienu un
vietu, kur pieprasītā izmeklēšanas darbība notiks.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Ja, izdarot izmeklēšanu nepolitiskā lietā, ir atzita par
nepieciešamu priekšmetu vai dokumentu iesniegšana, kuri var
noderēt kā lietišķs pierādījums un atrodas otras valsts rīcība,
vai nozieguma priekšmeta un lietišķo pierādījumu apturēšana,
vai noziedznieka personības noskaidrošana vai kratīšana mājās, tad pieprasījums pēc tā iesniedzams diplomātiskā ceļā un
tāds pieprasījums izpildāms, ja tikai sevišķi iemesli atsevišķā
gadījumā tam nav par šķērsli, piešķirot izdevējai valstij tiesību noteikt, ka augšminētie priekšmeti un dokumenti atdodami
atpakaļ.
Tomēr, ārkārtīgi

steidzamos gadījumos, kad katrs

noka-

vējums apdraudētu kriminalizmeklēšanas iznākumu, iestādes,
kas ved izmeklēšanu, var griezties tieši pie tās puses iestā-

dēm, kam pieprasījums

iesniegts,, lai izvestu iepriekšējā rind-

kopā minēto tiesisko darbību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 17. pants.
(Izdevumi, kas cēlušies ar šinī konvencijā paredzēto noteikumu izpildīšanu, krīt uz to valsti, kuras teritorijā šie noteikumi izpildīti, izņemot 14. panta paredzētos caurlaišanas izdevumus caur vienas līdzējas puses teritoriju.
Pagaidu izdošanas izdevums (6. pants), kā ari tādu personu transita izdevumus, kuru izdošana ir piešķirta (14. pants)
uzņemas pieprasītāja valsts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 18. pants.

(Šinī konvencijā paredzētās lietās iesniegtie
sastādāmi vācu valodā vai ari tiem pievienojams
tulkojums šinī valodā.)

Iebildumu nav?

dokumenti
apliecināts

Pieņemts. — 19. pants.

(Šī konvencija ratificējama, saskaņā ar līdzēju pušu likumiem, un stājas spēkā desmit dienas pec ratifikācijas dokumentu apmaiņas. Tā paliek speķa līdz sešu mēnešu laika
notecēšanai skaitot no dienas, kad viena -līdzēja puse uzteikuši konvenciju.
To apliecinot, pilnvarotie šo konvenciju parakstījuši un
piespieduši tai savus zīmogus.
Konvencija sastādīta divos eksemplāros Rīgā, 1929. g. 4. maijā.
(Paraksts) Dr. Jungerth
(Paraksts) G. Albat
(Z. v.)
(Z. v.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. — Parakstīšanas

protokols.
(Parakstīšanas protokols.

Parakstot
apakšā
zīmi:

šīs dienas noziedznieku

parakstījušies

pilnvarotie

izdošanas konvenciju,

vienojas

par

sekojošo

at-

Līdzējas puses deklarē, ka gadījumos, ja kādas personas
izdošanu pieprasītu vai nu viena no abam valdībam diplomātiskā ceļā, vai nu tieši kāda piekritīga iestāde, pieprasīto personu tūliņ arestēs, ja tikai valdībai, kam pieprasījums iesniegts
nav pietiekoši materiāli, vai ja tai nav zināmi apstākļi, no
kuriem skaidri izriet, ka pieprasītās personas izdošanu nevarēs
piešķirt saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem.
Šim protokolam ir līdzīgs spēks un tas paliks spēkā tikpat ilgi, kā šodien noslēgtā noziedznieku izdošanas konvencija.
To apliecinot, attiecīgie pilnvarotie parakstīja šo protokolu un tam piespieda savus zīmogus.
Sastādīts Rīgā, divos eksemplāros, 1929. g. 4. maijā.
(Paraksts) G. Albat
(Z. v.)

(Paraksts) Dr. Jungerth
(Z. v.)

Iebildumu nav? Pieņemts — Nobalsošanā
nāk konvencija visumā. Iebildumu nav? Konvencija visumā pieņemta. — Ratifikācijas formula.
Virsraksts,

sesijas
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Ungāriju par nokrimināllietās.)

palīdzību

Pieņemts — 1. pants.

(1929. gada 4. maijā Rīgā starp Latviju un Ungāriju parakstītā konvencija par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās un parakstīšanas protokols ar šo likumu
pieņemti un apstiprināti.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma ari pirmā pantā minētā konvencija līdz ar
parakstīšanas protokolu un to tulkojumu latviešu valodā.)

Iebildumu nav?
(Konvencija stāsies
dzēta laika un kartība.)

Iebildumu mav?

Pieņemts — 3. pants.
spēkā

konvencijas

Pieņemts.

—

19. pantā

pare-

Nobalsošanā

nāk ratifikācijas formula visumā. Iebildumu nav?
Tā pieņemta. — Prezidijs liek priekšā ari šīs konvencijas rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai
kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par papildinājumiem, un pārgrozīju-

m i e m Sv. Pēterburgas starptautiskai
telegrāfa
konvencijai
pievienotā
reglamentā
starptautiskā
dienesta
(1925. g. Parīzes
caurlūkojams). Referents J. Rancans. Vārds referentam.
Referents J. Rancans: Augstais nams! Šis pro-

tokols par papildinājumiem un pārgrozījumiem sv.
Pēterburgas starptautiskai telegrāfa konvencijai pievienotā starptautiskā dienesta reglamentā ir pieņemts pagājušā gada septembra mēnesī. Tas zīmējas galvenam kārtām uz tā saucamo mākslīgo jeb
norunāto vārdu lietošanu starptautiksā telegrāfa
satiksmē, kas visvairāk tiek lietoti komercijā. Šī
valoda dalās divās šķirās, tā saucamā A un B kategorijā. A kategorijā vārdu sastāys ir no 10 bur-

tiem um B sastāv no pieciem. Šie pārgrozījumi
vajadzīgi tāpēc, lai būtu vieglāka un ērtāka satiksme pa te'egrafu, vieglāka un ērtāka starptautiskās satiksmes telegramu pārraidīšana.
Šos pārgrozījumus skatīja cauri ārlietu komisijā
un vienbalsīgi pieņēma protokolu ar attiecīgiem
grozījumiem, kā ari ratifikācijas formulu. Es lūdzu
augsto namu ārlietu komisijas vārdā ratificēt šo
pjotokolu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz konvencijas, potokola un ratifikācijas formulas lasīšanu
pa pantiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai
augstais nams vēlas protokola nolasīšanu? Nevēlas. — Nobalsošanā nāk protokola virsraksts.
(ProtokoJs

par papildinājumiem un pārgrozījumiem

Sv.

Pēterburgas fļarptautaskai
telegrāfa konvencijai pielvienotā
straptautfakā dienesta reglamentā (1925. g. Parīzes caurlūkojums. Bernes izdevumā).)

Iebildumi nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(7. pants. 1. §. Atvietot otro teikumu ar sekojošo:
Bez 9. panta 2. § B kategorijā paredzētā izņēmuma, katru
no šim valodām var pielietot
vienā un tanī
pašā telegramā vienu vai reizē ar citām.)

Iebildumu nav?
(8. pants.

Pieņemts. — 8. pants.

Atvietot 1. § ar sekojošo:

1. §. Par vispārlietojamu valodu
diem ir saprotama nozīme vienā vai

sauc tādu, kuras vārvairākās starptautiskā

telegrāfa korespondencē pielaistās valodās, pie kam katram
vārdam un-izteicienam ir tā nozīme, kādu viņam parasti piešķir valodā, pie kuras tas pieder.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 9, pants.

Latvijas

-i^j

(9. pants.

Republi

ka

s III

Saeimas

III

Atvietot šo pantu ar sekojošo :

9. pants.

1. fe._ Norunāta valoda ir tāda,
kas sastāv vai nu no mākslīgiem vārdiem, vai no īstiem vārdiem, kam nav tās
nozīmes
kādu viņiem parasti piešķir valodā, pie kuras tie
pieder, un kas
tadel nesastāda saprotamus teikumus
kādā no telegrāfiskā
korespondence pielaistam viparlietojamām valodām
vai beidzot
no sadi noteiktu īstu un mākslīgu vārdu maisījuma.
teleKramam
norunātā valodā sauc tādas, kuru
-?ar
i ? '"
*ekstu
sastāda šai valodai piederoši vārdi. Viņas
sadalās divās

kategorijas:

Kategorija A. Telegramas,
kuru teksts satur lielākais
no 10 burtiem sastāvošus norunātus vārdus, kuros
ir mazākais viens patskanis ja viņi satur ne vairāk par 5 burtiem
mazākais divi patskaņi, ja tie satur 6, 7 vai 8 burtus
un mazākais trīs patskaņi, ja tie satur
9 vai 10 burtus. Vārdos, kas
satur vairāk par 5 burtiem, mazākais vienam patskanim
jāatrodas pirmajos 5 burtos un mazākais vienam patskanim
atlikuša vārda daļa. pie kam, vārdiem ar 9 vai 10 burtiem kopsuma jāsatur mazākais trīs patskaņi. Patskaņi ir
a, e, i, o, u,
y._ Ir aizliegti tādi vispārlietojamas valodas divu vai vairāku
vardu savienojumi, kas nesaskan ar valodas likumiem
pie
kuras šie vardi pieder.
Kategorija
B.
Telegramas, kuru teksts satur norunātus
_
vārdus, kuros nav vairāk par 5 burtiem, bez kaut kādiem nosacījumiem un ierobežojumiem šo vārdu sastādīšanā.
Cipari
un ciparu- grupas nav pielaistas; tomēr no cipariem un burtu
maisījuma sastāvošas tirdzniecības zīmes ir pielaistas, ja nosūtītais var pieradīt, ka lieta tiešām grozās ap tirdzniecības
zīmēm.
Jerēdnis, kas pieņem B kategorijas telegramu, uzraksta
uz tas oriģināla gaitas atzīmi = CDE =', ko pārraida telegramas virsraksta līdz saņemšanas vietai.
3. §. Abās telegramu kategorijās, A un B. norunātie vārdi nedrīkst saturēt apzīmētus burtus ā, a, a, ē, n, o, ii, bet
savienojami ae. aa, ao, oe, ue, ch, katrs skaitās par diviem

sesijas

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

2. §. Tarifu aprēķina vienīgi pēc vārdiem. Tomēr.
a) par telegramam norunātā 3 kategorijas valodā (9.
pants 2. §), obligatoriski jāņem takses minimums
par četriem vārdiem;
b) par korespondenci Eiropas rajona satiksme katrai
pārvaldei ir tiesības noteikt minimālo maksu, kuru
nevar pārsniegt 1,50 franka par telegramu un piemērojoties reglamenta 29. pantam, ņemt maksu, aprēķinot to vispiemērotākā veidā.)

Iebildumu nav?

2° gadījumā, kad telegrama, kuras teksts ir norunātā valodā, satur vispārlietojamus vārdus, garākus par 5 burtiem (B
kategorija), vai garākus par 10 burtiem (A kategorija).

Iebildumu nav? Pieņemts. — 79. pants.
79. pants.

Vārdus vispārlietojamā valodā, kas ietilpst jauktas

Ja A kategorijas jaukta telegrama satur bez tam tekstu
šifrētā valodā, tad šifrētas grupas skaitāmas saskaņā ar turpmākā 7. § noteikumiem.
8. § atvietojams ar sekojošo:
8. §. Vārdu savienojumi vai pārgrozījumi, kas nesaskan
ar valodas likumiem, pie kuras tie .pieder, nav pielaisti telegramas vispārlietojamā valodā, A kategorijas telegramas norunātā
valodā un jauktās telegramas vispārlietojamā-šifrētā, tas ir
tādas, kuru teksts satur reizē vārdus vispārlietojamā valoda
un ciparu grupas, tāpat nav pielaisti ar burtu vai balsienu kārtības maiņu apslēpti savienojumi vai pārgrozījumi. Tomēr pilsētu vai valstu nosaukumus, vienas un tās pašas personas uzvārdus, vietu, laukumu, bulvāru, ielu un citu atklātu ceļu pilnus
apzīmējumus, kuģu nosaukumus, pielaistus savienotus vārdus
angļu un franču valodā, kuru rakstīšanas veidu vajadzības gadījumā var pierādīt, veselus skaitļus, dalu skaitļus, decimal-

Pieņemts. — 31. pants.

(37. pants.
47. lapas pusē 1. § a) (l) pievienot sekojošo:
CDE — telegrama norunātā B kategorijas valodā.
49. lapas pusē, litt. f (2), 2° atvietot ar:

(21. pants.

10 burtu sērijā skaitās par vienu vārdu. Ja telegrama pieskaitāma B kategorijai, šie vārdi vispārlietojamā valodā skaitās
par vienu vārdu līdz 5 burtiem, pie kam burtu atlikums katrā
5 burtu sērijā skaitās par vienu vārdu.

?)

Pieņemts — 25. pants.
25. pants.

Pieņemts. — 21. pants.

par vienu vārdu līdz 10 burtiem, pie kam burtu atlikums katrā

2

Atvietot 2. § ar:

slepenu nozīmi:)

telegramas tekstā, kas sastādīts no vārdiem vispārlietojamā
valodā un no vārdiem norunātā A kategorijs valodā, skaita

Pieņemts. — 22. pants.

(22. pants.
32. lapas Puse lasīt:
Emvth (tirdzniecības zīme vai burtu grupa)
Emvchf (tirdzniecības zīme vai burlu grupa;

(10. pants.
1. §. — 1° atvietojams ar sekojošo:
1°. no arābu cipariem, no arābu ciparu grupām jeb sēri-

(2).
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takses sumu.)

Pieņemts. — 10. pants.

Pārgrozīt sekojoši:
1. § strīpot 4°.
4. § (1) un (2) atvietot ar sekojošo:
4. § (1).
Norunātā valodā lielākais vārda garums noteikts ar 10 burtiem A kategorijas telegramas un ar 5 burtiem
B kategorijas telegramas. (9. panta, 2. §).

17. maijā

uz pārvaldi, nosūtīšanas vietas pārvaldi par pienākošas papildu

A kategorijas telegramas apmaksājamas Pēc pilna
kategorijas telegramas apmaksājamas pēc ''k pilna
tarifa; ārpus Eiropas satiksmē un pēc SU pilna tarifa Eiropas
,satiksme (23. panta 2. un 3.§§).
'5. §. Pie taksēšanas telegramu norunātā valodā nevar
apskatīt ka pa daļai piederošu pie A kategorijas un pa daļai
pie B kategorijas. No šī viedokļa skatoties, tai jāietilpst kādā
vienā no abām kategorijām, izslēdzot otru.
6. §. Attiecībā uz norunātām vai jauktām A kategorijas
telegramam nosūtītajam jāuzrada kods (vārdnīca), pēc kura
ir sastādīts telegramas, teksts, ja nosūtīšanas iestāde vai pārvalde, kurai šī iestāde padota, to pieprasa).

Iebildumu nav?

1929. gadā

runāta valoda, neatbilstošus vārdus sastādīšanas priekšrakstiem, ir tiesības debitēt, vajadzības gadījumā no pārvaldes

4. §.
tarifa;
B

jām ar

sēde

skaitļus, vai veselus skaitļus ar daļām, kas rakstīti ar burtiem,
var sav„ienot viena vārda,, kuru skaita saskaņā ar šī panta 3.
un 4._ §§ noteikumiem. Tāpat pielaisti un skaitās pa 5 burtiem
vārda (norunāta B _), pa 10 burtiem vārdā (norunātā A), vai
pa 15 burtiem vārda (visparlie"tojamā) ar
_
burtiem rakstīti
skaitļi, kuros cipari uzradīti atsevišķi vai grupām , piemēram:
trentetrente (trīsdesmittrīsdesmit) vārda troismilletrente (trīstukstoštrīsdesmit) vieta Vai sixquatresix (sešičetriseši) vārdā
sixcentquarantesix (sešisimtičetrdesmitseši) vietā.
10. § (1) atvietojams ar:
10. § (1). Tomēr, kad telegrama vispārlietojamā valodā
vai jaukta telegrama visparlietojamā-šifrētā valodā satur vārdu
savienojumus vai pārgrozījumus ne nosūtīšanas valsrs, bet citā
valoda, kas nesaskan ar pieņemtiem šīs valodas likumiem, tad
pārvaldēm ir tiesības uzdot saņemšanas iestādei iztrūkstošo
maksu pieprasīt no saņēmēja. Gadījumos, kam saņemšanas iestāde ļzlieto šīs tiesības, viņa var atteikties izsniegt telegramu,
ja saņēmējs no maksāšanas atsakās.
11. § (1) atvietojams ar:
11. § (1). Ja nosūtīšanas vietas pārvalde atrod, ka ir
ņemta nepietiekoša maksa par telegramu vispārlietojamā valoda vai jaukta-visparlietojama-šifrētā valodā,
viņa var pieprasīt papildu maksu no nosūtītajā; tāpat viņa rīkojas, kad kāda
transita vai saņemšanas vietas pārvalde viņai paziņo par tā^ gadījumā, ja pie tam maksas
dam nepareizībam. Šinī pēdējā
piedzīšana ir iespējama, attiecīgas maksas daļas pienākas Ikvienai ieinteresētai pārvaldei.
Pieņemt sekojošu jaunu §:
12. §. Pārvaldēm kurām padota tādas telegramas saņem^
šanasvai transita iestāde,
kas satur vārdus A kategorijas no-

burtiem.

Iebildumu nav?

27.

1. § pievienot beigās:
papildu maksas. Tomēr, kas zīmējas uz ārpustelegramam jāievēro maksas minimums, kādu
ņem par telegramam norunātā B kategorijas valodā (9. pants
4. §).

Eiropas rajona

Iebildumu
teksts.

nav?

Pieņemts.

(Augšā pievestie papildinājumi
spēkā 1929. gada 1. oktobrī.

un

—•

Noslēguma

pārgrozījumi

stāsies

Saskaņā ar Sv. Pēterburgas konvencijas 15. un 16. pantu,
Briselē, 1928. gada 22. septembrī apakšā parakstījušies delegāti
nolēmuši pieņemt augšā pievestos papildinājumus un pārgro-

zījumus.
Par Latviju:
„ Dienvidafrikas

Savienību:

„
,.

Albāniju:
Vāciju:

„
,.

Ausraliju (savienība):
Beļģiju:

„ Bolīviju:
,. Braiziliju:

.,

Bulgāriju

?

Krūmiņš.
G. A. Jenkin.
Maliq Libohova.
Otto Arendt, Paul Jager.
W. Noble.
Dethioux, J. Pierart. Lemercier, J. Lambert.
Adolfo Balliyian.
Camillo Raul Prates.
Tz. Christoff.
/

Latvijas
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„

Ceilonu:
Cilu Ķim

"

Republikas

Chin Tsang.
Enrique de Argaēz.

Kirenaiku:
Dāniju:

, ' ,' Dancigu (brivpilsēta):
Ekvadoru:

Torriente Carlos Abarca.
G- Tommasi.
Antonio Nieto, Gabriel
Hombre.

Spāniju:

Igauniju:
„ Somtju

..

Franciju un Alžiru:

„

Lielbritāniju un Ziemeļīriju:
„
„

Grieķiju:
Ungāriju:

„

Britanijas Indiju:

„

Holandes Indiju:

franču Indoķīnu:
lsian(3i:
Itāliju"
Japānu:
Libānu:
Lietuvu:

„

Luksemburgu:

G- Gneme, Giannini.
Y. F-ujikawa, F. Minoda,
E. Sugiyama.
Picard.
G- Krolis.
Jaaques.
C-te de St.-Ferjeux.

Madagaskaru:
Maroku:
Norvēģiju: '
" Jaunzēlandi:
Holandi:'

„

",

M. Morillon
Nichelsen, Tennfjord.
F. Strong.

Damme, G. J. notker.

PersijuPortugāli:

Dienvidrodeziju:

Rumāniju:
'' ,
. Saaras territoriju:
,. Senegalu:
„ serbu, kroatu un slovēņu
karalisti:
,.
„

' ,'

,

„
„

Itālijas Somaliju:

Zviedriju:

Dr. Otto Kučera.
Crety Donato.

Cekoslovaķiju:
Tripolitaniju:
Tunisu:

Dupont.

M. Fahri, Ihsan Djemal.

,'! Sociālistisko Padomju Republiku Savienību:

„

Venecuēlu:

Bahman Khan.
Josē de Liz Fereira Junior.
F. W. Phillips.
Marinesco, Constantinesco.
Centner, Ehrhardt.
Bon d'Halewyn.
„ .. ...
Dirn. Zlatanovitch, D. N. Mi:loykovitch .
Camillo Giuriati.
J- Gunnar Holmstrorn, Sven
Backelin.

Dr. M. Baur.
Henry Spitzmuller.

Šveici:
Siriju:

Turciiu:

G- Jallajas.
G- E. F. Albrecht.
L. Boulanger.
F. W. Phillips . J. Louden, t\
Strong.
P. Kapsambēlis.
H. A. Sams P. N. Mitra
W. Gerdes Oosterbeek, J.
Verhaegen, Hoogewoonmg.
J. Cassagnac.
C. Mondrup, Gredsted.

"

„,,,,.,«
Eugene Hirschfeld, Germain
Kelder.
Aristimuno Coll.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
protokols visuma. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par papildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēpievienota starpterburgas starptautiskai telegrāfa konvencijai
tautiskā dienesta reglamentā (1925. g. Parizes caurlukojums).)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(1928 g. 22. septembrī Briselē parakstītais protokols par
starptaupapildinājumiem un pārgrozījumiem Sv. Pēterburgas
starptautiska dienesta
pievienota
konvencijai
telegrāfa
tiskai
piereglamentā (1925. g. Parizes caurlukojums) ar šo likumu
ņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.

(Līdz ar likumu izsludināms protokols un tā tulkojums latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Pirmā pantā minētais protokols
1. oktobrī.)

27. sēde

1929. gadā

17. maijā
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prezidijs liek priekšā nodot rediģēšanai redakcijas
komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kartības punkts — likums
starptautipar Tautas savienības
vispārēskās
darba organizācijas
pietreša sesija
jās konferences
par
projektu
konvencijas
ņemto
nelaimes
strādniekiem
atlīdzību
lauksaimniecības darba.
gadījumos
Referenti N. Kalniņš un F. Menderis. Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Nikolajam

Fr. Kol.

„

„
„

W. Gerdes Oosterbeek
Mario Correa Barata da Cruz
(Mozambique).
F. Tondeur
Louis de Momcault.
G. Bordonaro.
C. Mondrup. Gredsted.
Zander.

Eritreju-

"

sesijas

VV. Y. Shivy Tshoij, Kong.

-

Beļģijas Kongo:
franču Somalijas piekrasti:

„
„
„

III

Lllis Fidel Yanez -

Holandes kolonijām Amerika
Curacao):
(Surinam et
Portugāles kolonijām:

„

Saeimas

L Louden.

„Kolumbiju:

„

III

^ 1929. g.
stājas spēkā

Iebildumu nav? Pieņemts.
Nobalsošanā nāk ratifikācijas formula visuma
Iebildumu nav? Tā pieņemta. — Ari šo protokoli l

Kalniņam.

Referents Nik. Kalniņš: Šī konvencija uzliek par
pienākumu valstij, kas viņu ratificējusi, attiecināt
uz visiem algotiem laukstrādniekiem savus likumus
un noteikumus par atlīdzību nelaimes gadījumos cietušiem darbā vai darba dēļ. Ta ka mušu likumi attiecas uz visiem laukstrādniekiem nelaimes gadījumos, tad ari šī konvencija neuzliek ne kaut kādas
jaunas saistības. Tāpēc sociālas likumdošanas komisija liek priekšā šo konvenciju ratificēt un pie
tam steidzamības kārtība.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds ārlietu
komisijas referentam Menderim.
Referents F. Menderis: Godātie deputātu kungi! Ārlietu komisija sava sēde, pārbaudījusi konvenciju, ir atradusi, ka Latvijas valstij viņa nekādus
jaunus pienākumus neuzliek un tapec ieteic šo konvenciju ratificēšanai līdz ar attiecīgu likumu steidza-

mības kārtībā.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referents
liek priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību,
Tādu nav. Kas atturas? Nav._ Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vardu neviens nevēlas? _ — Nobalsošana nak pāreja
uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreja uz pantu _ lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
Vai augstais nams vēlas, lai tekstu nolasītu? Nevēlas. — Virsraksts.
"~
(Konvencijas projekts par atlīdzību
mes gadījumos lauksaimniecības dlarbā.)

strādniekiem nelai-

Iebildumu nav? Pieņemts.' — Ievada teksts.
(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas

vis-

. pārējā konference,
sasaukta Žeņevā no starptautiska

darba biroja administrativās padomes un tur sanākusi 1921. g. 25. oktobrī uz savu
3. sesiju,
nolēmusi pieņemt dažādus priekšlikumus par laukstrādnieku aizsardzību pret nelaimes gadījumiem, kāds jautājums ietilpst sesijas dienas kārtības 4. punktā, un
nolēmusi, ka šiem priekšlikumiem dodams starptautiskās
konvencijas projekta veids,

pieņem sekojošu konvencijas projektu, kas ratificējams no
starptautiskās darba organizācijas locekļiem, saskaņa ar Versaļas līguma XIII daļas un citu miera ligumu attiecīgo dalu
noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(katrs stariptautskāsi darba organizācijas loceklis, kas ratificē šo" konvenciju, uzņemas attiecina! uz visiem algotiem
laukstrādniekiem savus likumus un noteikumus par atlīdzību
nelaimes gadījumos cietušiem darbā vai darba deļ.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

oficiālās ratifikācijas Versaļas _ līguma
līgumu attiecīgo daļu paredzētos nocitu
miera
XIII daļas un
teikumos paziņojamas Tautu savienības galvenam sekretāram,
(Šīs konvencijas

kuram tās jāreģistrē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Šī konvencija stājas spēkā no tās dienas, kad galvenais
sekretārs reģistrējis divu starptautiskās darba organizācijas
locekļu ratifikācijas.
Tā saista tikai tos locekļus, kuru ratifikācijas reģistrētas
^f*Wrptfi

i*i/ļtiļ

Pēc tam katram loceklim ši konvencija _ stājas spēkā no
tās dienas, kad ši locekļa ratifikācija reģistrēta sekretariāta.)
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Pieņemts. — 4. pants.

starptautiskā

darba organizācijas locekļu
ratifikācijas reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības galvenais sekretārs par to notificē visiem starptautiskās
darba organizācijas locekļiem.
Tāpat viņš tiem notificē to ratifikāciju reģistrēšanu, kuras viņam pec tam paziņo citi organizācijas locekļi.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Ievērojot 3. panta noteikumus, katrs loceklis,
kas ratificē šo konvenciju, uzņemas piemērot 1. panta noteikumus ne
velak par 1924. g. 1. janvāri un spert visus soļus, kas nepieciešami šo noteikumu izvešanai dzivē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 6. pants.

(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju, uzņemas to piemērot savās kolonijās, valdījumos un protektoratos, saskaņā ar Versalas Ilguma 421. panta un citu miera līgumu attiecīgo daļu noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(Katrs loceklis, kas ratificē šo konvenciju, var to pēc
nojecejušiem 10 gadiem, skaitot no konvencijas pirmās spēkā
stāšanas dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu Tautu savienības galvenam sekretāram, _kur _š to reģistrē.
Šis uzteikums
stājas speķa tikai pec notecējušā gada, skaitot no tās dienas,

kad tas reģistrēts sekretariātā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. pants.
(Starptautiskā darba biroja administratīvai padomei ir vismaz reizi ik pa 10 gadiem jāceļ priekšā vispārējai konferencei ziņojums par šīs konvencijas dzīvē izvešanu un jālemj par šīs
konvencijas caurskatīšanas vai grozīšanas jautājumu uzņemšanas konferences dienas kartībā.)

Iebildumu nav?
(Šīs konvencijas

Pieņemts. — 9. pants.

franču un anglu_ teksti ir autentiski.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
konvencijas pieņemšanu visumā. Tādu nav? Kas
atturas? Nav. Konvencija visumā pieņemt a.—
Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās konferences trešā sesijā pieņemto konven-

cijas projektu par atlīdzību
lauksaimniecības

strādniekiem

nelaimes gadijumos

darbā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārējās konferences trešā sesijā Žeņevā 19-21. gadā pieņemtais
konvencijas projekts par atlīdzību strādniekiem nelaimes gadī-

jumos lauksaimniecības

darbā ar šo likumu pieņemts un ap-

stiprināts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Lidz ar
likumu izsludināms ari 1. pantā minētais konvencijas projekts
,un tā tulkojums latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas attiecīgos
pantos paredzētā kārtībā un laikā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
ratifikācijas likums visumā. Iebildumu nav? Ratifikācijas likums visumā pieņemts. Prezidijs liek
priekšā likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
Savienības
starptautipar
Tautu
organizācijas
vispārīdarba,
skās
gās konferences desmitā s e s i j a p i eprojektu
par
konvencijas
ņemto
rūpniecības
strādun tirdzniecības
kalpotāju
apdrošināšanu
nieku
un
gadījumos
ratificēšanu.
slimības
Referenti N. Kalniņš un J. Pommers. Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Nikolajam
Kalniņam.

Referents Nik. Kalniņš: Šī konvencija paredz
valstim, kas viņu ratificē, pienākumu, nodibināt obligatorisko apdrošināšanu slimības gadījumos vismaz

sesijas
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uz tiem noteikumiem, kas še klāt, ne sliktāk, kā
konvencija paredzets._ Konvencijas 2. pants pielaiž
ari izņēmumus zināmām darba nozarēm, kā pagaidu
darbiniekiem, strādniekiem, kuri nesaņem atalgojumu alga,_majrūpniecība3_ strādniekiem un tamlīdzīgiem. Ta ka mušu pastāvošie noteikumi par strādnieku un citu algotu darbinieku apdrošināšanu slimības gadījumos pilnīgi atbilst šai konvencijai un
atkal tāpat ka iepriekšējā konvencija nekādus jaunus pienākumus mums neuzliek, tad ari šo konvenciju sociālas likumdošanas komisija ieteic ratificēt.
Komisija bez tam liek priekšā šo ratificēšanu izdarīt steidzamības kārtībā tādā pat kārtībā ari pieņemt likumu par ratificēšanu.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds ārlietu
komisijas referentam Pommeram.
Referents J. Pommers:
Ārlietu komisija šo
konvenciju skatīja cauri tad, kad tā jaujbija caurskatīta sociāla likumdošanas komisijā. Ārlietu komisijai atlika tikai pievienoties sociālās likumdošanas
komisijas slēdzieniem. Šī konvencija kā visumā, tā
atsevišķos pantos pilnīgi sakrīt ar tiem mūsu likumiem, kas attiecas uz šo priekšmetu, un nevienā
gadījumā nerunā tiem pretim; ari jaunas saistības
ta neuzliek Latvijas valstij. Ārlietu komisijas uzdevumā lūdzu šo konvenciju pieņemt steidzamības
kartībā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
Referenti
liek priekšā steidzamību. Lieku uz balsošanu steidzamību
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidza^
mību. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk
pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams vēlas lai tekstu
nolasītu? Nevēlas. — Virsraksts.
(Konvencijas projekts par rūpniecības un tirdzniecības
strādnieku un mājkalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Tautu savienības, starptautiskās darba organizācijas vispārīgā konference,
sasaukta Žeņevā no starptautiskā darba biroja administra.tivās padomes un tur sanākusi 19'27. gada 25. maijā uz savu desmito sesiju,

Nolēmusi pieņemt dažādus priekšlikumus par rūpniecības
un tirdzniecības strādnieku un mājkalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos, kāds jautājums likts sesijas dienas kārtības

pirmā

punktā, un

nolēmuši, ka šiem priekšlikumiem dodams starptautiskas
konvencijas projekta veids,

pieņem 1927. gada jūnija 15. dienā sekojošu konvencijas
projektu, kas ratificējams no starptautiskās darba organizācijas
locekļiem, saskaņā ar Versalas līguma XIII daļas un citu miera
līgumu attiecīgo daļu noteikumiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju, uzņemas nodibināt obligatoriskā apdrošināšanu slimības gadījumos vismaz līdzīgos apstākļos, kādus
paredz šī konvencija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Obligatoriskā

apdrošināšana slimības gadījumos attieci-

nāma uz rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu strādniekiem,
kalpotājiem un mācekļiem, kā ari uz mājrūpniecības un mājas

strādniekiem.
Katram loceklim tomēr piekrīt savas valsts likumdošanā
paredzēt izņēmumus, kādus viņš uzskata par nepieciešamiem
attiecībā uz:

a) pagaidu darbiem, kuru ilgums neaizsniedz laika robežas, kādas valsts likumdošana var noteikt; ārkārtējiem darbiem ārpus profesijas vai darbdevēja uzņēmuma; gadījumu un

pagaidu darbiem;
b) strādniekiem, kuru atalgojums vai ienākums pārsniedz
robežas, kādas valsts likumdošana var noteikt;
c) strādniekiem, kas nesaņem atalgojumu naudā;
d) mājrūpniecības strādniekiem, kuru darba apstākļi nav
pielīdzināmi algas strādnieku apstākļiem;
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e) strādniekiem, kas nav sasnieguši vai kas ir pārsnieguši vecuma robežas, kādas valsts likumdošana var noteikt;
f) darbdevēja ģimenes locekļiem.
Bez tam, no apdrošināšanas pienākumiem pret slimībām
var izslēgt personas, kurām ir tiesība slimības gadījumos saņemt uz likuma, noteikumu vai speciāla statūta pamata pabalstu vismaz līdzīgu kopsuma tam, kādu paredz šī konvencija.
Šī konvencija neattiecas uz jūrniekiem un juras zvejniekiem, par kuru apdrošināšanu slimības gadījumos lems viena
no konferences nākošām sesijām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Apdrošinātais, kas nav spējīgs strādāt savas fiziskās vai
garīgās veselības anormalā _stāvokļa deļ, bauda tiesības uz
atlīdzību naudā vismaz nespējas pirmajās divdesmit sešas nedēļās, skaitot no pirmās atlīdzības izmaksas dienas.
Atlīdzības piešķiršanu var padot pārbaudījuma laikam un
pēc tā notecēšanas vēl gaidīšanas laikam, kas nedrīkst pārsniegt
trīs dienas.
Atlīdzību var pārtraukt:
a) ja apdrošinātais uz likuma pamata par to pašu slimību
jau saņem citā vietā citu pabalstu; _ pārtraukums ir pilnīgs vai
parciāls atkarībā no tā, vai šis pēdējais pabalsts ir līdzīgs, vai

zemāks par šinī pantā paredzēto atlīdzību;
b) tik ilgi, kamēr apdrošinātais nezaudē savas darba nespējas dēļ darba normālos ienākumus, kamēr viņu uztur uz apdrošināšanas vai publiska fonda rēķina; atlīdzība tomēr ir parciāla, ja šādējādi personīgi apgādātam apdrošinātam ir pienākumi pret ģimeni;
c) tik ilgi, kamēr apdrošinātais liedzas ieverot, bez pietiekošiem iemesliem, medicīniskos priekšrakstus un instrukcijas
par slimnieku izturēšanos, vai bez atļaujas un patvaļīgi izvairās
no apdrošināšanas iestādes kontroles.
Atlīdzību var samazināt vai izbeigt slimības gadījumā,
kura cēlusies aiz apdrošinātā tīšas vainas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Apdrošinātam ir tiesība no saslimšanas laika un vismaz
līdz laika notecēšanai, kāds paredzēts slimības atlīdzības piešķiršanai, uz bezmaksas ārstēšanu no pienācīgi kvalificēta ārsta, kā ari uz pietiekoša labuma medikamentu un terapeitisko
līdzekļu piegādāšanu vajadzīgā daudzumā.
Piedalīšanos pie palīdzības sniegšanas izdevumiem trjmer
var prasīt apdrošinātam apstākļos, kādus valsts likumdošana
noteic.
Medicīnisko palīdzību var pārtraukt tik ilgi, kamēr apdrošinātais liedzas, bez pietiekoša iemesla, piemēroties medicīniskiem priekšrakstiem un instrukcijām par slimnieku izturēšanos, vai ari izvairās izlietot palīdzību, kādu viņam piešķīrusi
apdrošināšanas iestāde.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Valsts likumdošana var atļaut vai dot rīkojumu par medicīniskās palīdzības piešķiršanu apdrošinātā ģimenes locekļiem,
kas dzīvo ar viņu kopā un uz viņa rēķina; viņa noteic apstākļus, kādos šī palīdzība piešķirama.)

6.
Iebildumu nav? Pieņmts. —

pants

(Slimo apdrošināšanu pārvalda autonomas iestādes, kuras
nostādītas zem publisko iestāžu administrativās un finansielas
kontroles un kurām nav pelņas nolūku. Iestādēm, kuras radušās privātas iniciatīvas ceļā. jāiegūst speciāla publisko iestāžu
atzīšana.
apdrošināšanas
līdzdarboties
Apdrošjriāmie pieaicināmi
autonomo iestāžu pārvaldē apstākļos, kādus noteic valsts likumdošana.
Slimo apdrošināšanu tomēr var tieši pārvaldīt valsts tļk
ilgi, kamēr viņu pārzināšana no autonomām iestādēm ir apgrūtināta, neiespējama, vai ari nepiemērota valsts apstākļos, proti,
darbdevēju un strādnieku arodorganizāciju nepietiekošas attīstības dēļ.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(Apdrošinātiem un viņu

^
darbdevējiem

jāpiedalās līdzekļu

rašanā slimo apdrošināšanai.
Valsts likpmdošanai piekrīt
maksas.)

noteikt

publisko

iestāžu ie-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 8. pants.
(Šī konvencija neaizskar pienākumus, kas izriet no konvencijas, par sieviešu nodarbināšanu priekš un pēc dzemdībām,

ko starptautiskā darba konference pieņēmusi savā pirmajā sesijā.)

Iebildumu nav? Pieņemts — 9. pants.
(Apdrošinātam piešķiramas tiesības griezties pie tiesu ie-

stādēm strīdus gadījumā par viņa pabalsta tiesībām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 10. pants.

(Valstis ar plašām, mazapdzīvotām teritorijām var šīs
konvencijas noteikumus nepiemērot tanīs savas teritorijas daļās,
kurās vājas apdzīvotības, izkaisīto iedzīvotāju un nepietiekošo
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satiksmes līdzekļu dēļ slimības apdrošināšanas nodibināšana,
saskaņā ar šo konvenciju, nav iespējama.
Valstis kuras vēlas izlietot šinī pantā atļauto izņēmumu,
notificē savu nodomu, iesniedzot savu konvencijas formālo raViņam jāziņo
tifikāciju Tautu savienības ģenerālsekretāram.
starptautiskam darba birojam par tām savām teritorijas daļām,
uz kurām attiecas izņēmums, aizrādot uz sava lēmuma mo-

tiviem.
Eiropā var atsaukties uz šinī panta paredzēto izņēmumu
vienīgi Somija.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.

(Šīs konvencijas oficiālās ratifikācijas Versalas Ilguma
XIII daļas un citu miera līgumu attiecīgo daļu paredzētos noteikumos paziņojamas Tautu savienības galvenam sekretāram, kuram tās jāreģistrē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 12. pants.
(Šī konvencija stājas spēkā pēc deviņdesmit dienām, kad
galvenais sekretārs reģistrējis divu starptautiskās darba organizācijas locekļu ratifikācijas.
Tā saista tikai tos locekļus, kuru ratifikācijas reģistrētas
sekretariātā.

Pēc tam, katram loceklim šī konvencija stājas speķa pēc
deviņdesmit dienām no datuma, kad šī locekļa ratifikācija re-

ģistrēta sekretariātā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 13. pants.

(Tiklīdz divu starptautiskās darba organizācijas locekļu
ratifikācijas reģistrētas sekretariātā, Tautu savienības galvenais
sekretārs par to notificē visiem starptautiskās darba organizācijas locekļiem. Tāpat _viņš tiem notificē to ratifikāciju reģistrēšanu, kuras viņam pēc tam paziņo citi organizācijas locekli.)

Iebildumu nav!

Pieņemts — 14. pants.

(Ievērojot 12. panta noteikumus, katrs loceklis, kas ratificē
šo konvenciju, uzņemas piemērot'!., 2., 3., 4., 5., 6., 7.; 8., 9. un
10. pantu noteikumus ne vēlāk par 1929. gada 1. janvāri un
spert visus soļus, kas nepieciešami šo noteikumu izvešanai dzīvē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 15. pants.

(Katrs starptautiskās darba organizācijas loceklis, kas ratificē šo konvenciju, uzņemas to piemērot savas kolonijas, valdījumos un protektoratos, saskaņā ar Versalas līguma 421. panta un citu miera līgumu attiecīgo pantu noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 16. pants.

(Katrs loceklis, kas ratificējis šo konvenciju, var to pēc
notecējušiem desmit gadiem, skaitot no konvencijas pirmās
spēkā stāšanās dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu Tautu
Šis uzteisavienības galvenam sekretaram s kurš to reģistrē.
kums stājas spēkā tikai pēc notecējuša gada, skaitot no tas dienas, kad tas reģistrēts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 17. pants.

(Starptautiskā darba biroja administratīvai padomei, ir
vismaz reizi ik pa 10 gadiem jāceļ pjiekšā vispārīgaj konferencei
ziņojums par šīs konvencijas dzīvē izvešanu un jālemj par šīs
konvencijas caurskatīšanas vai grozīšanas jautājuma uzņemšanu konferences dienas kārtībā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

18. pants.

(Šīs konvencijas franču un angļu teksti ir autentiski.
Augšējais teksts ir autentisks konvencijas projekta teksts,
ko pienācīgi pieņēmusi savā 10. sesijā starptautiskās darba organizācijas vispārīgā konference, kas noturēta Žeņevā un pasludināta par slēgtu 1927. gada 16. jūnijā.
Šo apliecinot 1927. gada 7. jūlija pašrocīgi parakstījušies:

Konferences prezidents.
, Atul C. Chatterjee.
Starptautiska darba biroja direktors.

Albert Thomas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tās pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
Konvencija visumā vienbalsīgi
pieņemta. —

Ratifikācijas likums.

Virsraksts.

(Likums par Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārīgās konferences desmitā sesijā pieņemto konvenciju projektu par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku un
kalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos ratificēšanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Tautu savienības starptautiskās darba organizācijas vispārīgās konferences desmitā sesijā, Žeņevā 1927. gadā, pieņemtais
konvencijas projekts par rūpniecības un tirdzniecības strādnieku
un kalpotāju apdrošināšanu slimības gadījumos ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.
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(Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar
likumu izsludināms ari 1. pantā minētais konvencijas projekts
un tā tulkojums latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas attiecīgos
pantos paredzētā kārtībā un laikā.)

Iebildumu nav? —
Pieņemts.—Nobalsošanā
nāk ratifikācijas likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Ratifikācijas likums visumā vienbalsīgi
pieņemts.—Ari šī likuma rediģēšanu prezidijs liek priekšā uzticēt redakcijas komisijai kopā
ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgrozījumi un papildinājumi
muitas
tarifos.
Referenti V. Vestermanis un K. Ulmanis.
Vārds finansu komisijas referentam Ulmanim.
Augstais nams! IzReferents K. Ulmanis:
rādījās tomēr par nepieciešamu ari šinī sesijā izdarīt nedaudzus pārgrozījumus mūsu pastāvošā muitas
tarifā. Šo pārgrozījumu saturs un nolūks, kādi tie
komisijā pieņemti, ir — palētināt ražošanu pie mums,
vai, mazākais, nodrošināt dažu preču ražošanu pie
mums lielākā mērā nekā tas tagad ir. Es negribu te
runāt par visiem šiem pārgrozījumiem gari un plaši,
tas būs vairāk iespējams pie atsevišķiem punktiem.
Te es gribu pateikt, ka mums būs jārunā par pārgrozījumiem muitas tarifā attiecībā uz_ labību, dārzājiem un dārza augļiem. Mums būs jārunā ari par
dažiem pārgrozījumiem, kuru uzdevums ir nodrošināt stāvokli attiecībā uz lopbarības ievešanu. Tāpat mums būs jārunā par jēlcukurajmuitas pazemināšanu, ari par cementu, kas paredzēti šinīs grozījumos. Paredzētās muitās ir lieli paletinajumi jelvielām zināmām ražošanas nozarēm. Talak mums bus
Vēl būs jaruna
jārunā par dažādām diegu šķirām.
par dažiem muitas likmju pārgrozījumiem izvedmuitas tarifā, lai nodrošinātu jelvielas mušu pašu
metālrūpniecībai. Kā jau teicu, pie atsevišķiem
punktiem būs izdevīgi sīkāki runāt.
Komisija liek priekšā muitas grozījumus pieņemt steidzamības kārtībā.
Vārds tirdzniecīPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
bas un rūpniecības komisijas referentam Vestermanim.
Augstais nams!
Referents
V. Vestermanis:
jau dekomisijas
referents
ka
finansu
to,
Ievērojot
va sīkākus paskaidrojumus pa.r _ šiem pārgrozījumiem un papildinājumiem, es, ka tirdzniecības un
rūpniecības komisijas referents, ari lūdzu pieņemt
šo likumprojektu steidzamības kartība.

Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: _ Referents
liek priekšā steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti! Cik tālu šie muitas tarifa grozījumi pazemina
muitas likmes izejvielām, pusfabrikātiem un sniedz
zināmus atvieglojumus ari lauksaimniecībai, tik tālu
mūsu frakcijai nevar būt nekādu iebildumu pret šiem
pārgrozījumiem. Es gribu tikai paris vārdos apstāties pie tā, ka valdoša koalicijā, pieņemot šos atvieglojumus lauksaimniecībai un rūpniecībai, neatrada
tomēr par iespējamu pieņemt tos pārlabojumus, kurus
mēs iesniedzām komisija. Pieņemot _ pārlabojumus,
kas nāk par labu saimnieciski stiprākam aprindām,
komisija noraidīja visusjos grozījumus, ar kuriem
mēs gribējām paturēt vel uz vienugadu tos muitas atvieglojumus, kurus pagājuša gada deva Saeima pa-

Ž7.

sēde

1929. gadā

17. maija

lOiO

tērētāju labā. Noraidīti ir visi mušu priekšlikumi,
ar kuriem mēs nācām komisijaKoalicijas priekšstāvis, Ulmaņa kungs, motivēja ta, ka luk, pagājušais
gads bijis loti smags mūsu lauksaimniecībai; šīgada
ražas izredzes esot labvēlīgākas, un butu veļams
dot iespēju lauksaimniecībai šo labvelīgo_ konjunktūru izmantot un, kā viņš sacīja — dot zināmu iespēju
ari saimnieciski mazliet atzelt.
Es negribu apstāties pie tām milzīgām sumām
un tiem līdzekļiem, ko valsts bija devusi no savam
rezervēm cīņai pret pagājuša gada saimniecisko
postu galvenam kārtām mūsu lauksaimnieku aprindām. No visiem tiem desmitiem miljoniem latu, kas
izlietoti cīņai ar saimniecisko postu, tikai neliela,
^
pilsētu un lauku
nesverama daļa ir ziedota mūsu
darba ļaužu vajadzībām. Tas optimisms, ar kādu
mūsu koalicijā pieiet pie _ pašreizēja saimnieciska
stāvokļa, ir pilnīgi nevieta. Ir ļoti grūti runāt par
mūsu ražas izredzēm, sevišķi par ziemāju stāvokli;
saimnieciskās grūtības, kādas mes pārdzīvojam pagājušā gadā, mēs vel neesam pārdzīvojuši. Maksājumu grūtības pilsētās turpinās, protestēto vekseļu
skaits un sumas turpina augt, tirdzniecības bilances nelabvēlība ar katru mēnesi kļūst asaka; bet
sevišķi asa kļūst ar katru dienu dzīves dārdzība,
kas sevišķi lielas bažas un grūtības izsauc strādnieku šķirā, t. i. pilsētu un lauku darba ļaudīs.
Ja ņemam mūsu oficiālos datus, kas publicēti
oficiālos izdevumos, tad redzam, ka _dzīves dārdzība
ir sasniegusi to augstāko līmenikādu ta jebkad ir
sasniegusi.
Ja jūs_ gribētu noradīt uz to, ka šim
dzīves dārdzības kāpumam ir sezonas raksturs, tad
dzīves
dārsalīdzinot
jāaizrāda, ka,
man
mēnešos
pavasara
dzību
nelabvelīgos _
_ ar
dzīves dārdzību pagājuša gada tanīs_ pašos mēnešos tā ir kāpusi ļoti strauju Pagājuša gadā dzīves
dārdzības indekss caurmēra bija 133 punkti, šogad
caurmērā indekss ir 161 punkts, Kaut gan dzīves
dārdzība pagājušā gada bija jau stipri augstāka neka
iepriekšējā gadā, tomēr pašreizējos apstākļos dzīves dārdzība ir par 20% augstāka neka bija pagājušā gadā šinī pat laika. _
Tanī pat laikā samēra ar dzīves dārdzības kāpumu nav kāpušas strādnieku darba algas. Mūsu
lielrūpniecībā vienā otra no viņas nozarēm sakarā
ar noslēgto Latvijas-Krievijas līgumu, pārdzīvo zināmu rosību. Ja šinīs lielrūpniecības nozares strādnieku algas, varbūt, kaut _ cik irkapušas, tad, ja ņemam darba algas caurmēra visas nozares, ieslēdzot
ari amatniecību un sīko rūpniecības uzņēmumu nozares, redzam, ka šinīs nozares kvalificēto un nekvalificēto strādnieku, algas pa šo gadu absolūti nav
kāpušas.
_
Vēl bēdīgāki ir ar mušu laukstrādniekiem. Es
gribētu aizrādīt, ka pat šīs dienas «Jaunāko Ziņu»
ievadrakstā, kur izdarīta vesela rinda aptauju pie
mūsu lauku darbiniekiem.ir pastrīpots, ka laukstrādnieku algas visgarām uzrada, krītošas tendences. Cēlušās tās nav nekur, bet Valkas apriņķī ir nokritušas pat par 20% — 25%. Valmieras apriņķi ari
konstatējams mazs kritums. Pie tam_ novērojama
tā parādība, ka lauksaimnieki līgst stradniekusnevis uz veselu gadu vai pusgadu, bet tikai uz mēnešiem, maksājot puišiem 3000 rubļus, bet meitai 1500
rubļu, mēnesī. Viss tas liecina, ka tanī laika, kad
dzīves dārdzības līmenis strauji aug, darba algu līmenis krīt. Tas nozīme, ka pilsētu un lauku darba
aprindu reālais un materiālais stāvoklis un labklājība ar katru dienu pazeminās.
Man liekas, tādos apstākļos varētu gaidīt, ka
ari valdošā koalicijā ievēro šīs saimnieciski nelabvēlīgās parādības un blakus tiem atvieglojumiem,
kādus ar muitas tarifu grozījumiem dodam mušu
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rūpniecībai un lauksaimniecībai, atradīs par iespējamu dot zināmus_ atvieglojumus ari lauku un pilsētu darba aprindām, kuras ne mazakamera cietušas no tām grūtībām, kādas pārdzīvojam saimnieciskā laukā pagājušā gada. Bet, diemžēl, šī koalīci-

ja ir palikusi uzticīga savai politikai, kuru ta ved
jau no savas rašanās dienas. Ta ir politika, kuru, ka
jau esmu aizrādījis no šīs katedras, diktē tas bloks,
ko ir noslēgusi mušu veczemniecība. ar pilsētu lielrūpniecību. Šī politika iziet uz to, lai no vienas pu-

ses pēc iespējas izvestu straujākas agrāro muitu
tendences un dotu ļoti tālu ejošu labvēlību, pat pārspīlētu aizsardzību lielrūpniecībai, bet no otras puses pēc iespējas lielākas muitas nastas uzveltu plašākām pilsētu un lauku patērētāju aprindām. Ta politika, es pastrīpoju, tiek turpināta, un ta, sevišķi
pārdzīvojamos grūtos apstākļos, nevarētu teikt, ka
būtu tālredzīga politika._ Mes negribam, sevišķi, ievērojot to tempu, ar kādu tagad likumprojekti tiek
cauri dzīti, nākt ar radikaliem_ grozījumiem muitas
tarifā, bet dažus grozījumus mušu frakcija iesniegs,
atkārtojot galvenam kārtam tos muitas atvieglojumus, ko pieņēma pagājuša gada. II Saeima, ņemot vērā saimnieciski grūtos apstākļus uz laukiem
un pilsētās. — Mūsu iesniedzamie pazeminājumi
attiecas uz muitas nodokļa atcelšanu dažam labības
grupām, kā miežiem un auzām; tāpat ka ari mušu
priekšlikumi ir pazemināt muitu zirņiem, grubam
un putraimiem, jeb pareizāki sakot paturēt speķa
vēl uz vienu gadu tos atvieglojumus, kādus mes pagājušā gadā devām.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vispārīgās
debates izbeigtas. Referents vārdu neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uzpantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Ludzu nolasīt likuma
virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi un papildinājumi muitas tarifos.»

A. Kviesis:
Priekšsēdētāja biedrs
nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
Sekretārs J. Breikšs:

Iebildumu

«Muitas tarifos (lik. kr. 1928. g. 57. un 239.) izdarīt sekojo—
šus grozījumus:»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Ievada teksts
nāk nobalsošanā. Iebildumu nav? Ievada teksts
pieņemts. — II daļas virsraksts.
«Ievedmuitas tarifs.»

Iebildumu nav? Pieņemts. —
Deputāts K. Lorencs iesniedzis priekšlikumu:
«Ievedmuitas tarifā noteikt sekojošas likmes:
1 brīvi.
«1. panta 4. punktā
Ls D',03—
1.
„
5.
„
„ 0,03— brivi».—»

Tas ir priekšlikums — pieņemt grozījumus
jaunu pantu veidā. Vārds referentam.
Referents K. Ulmanis: Priekšlikums ievedmuitas tarifa 1. panta 4. un 5. punktā mazākais, 4. punktā, komisijā ir pārrunāts, tā ka te nekā jauna nebūtu. Šīs likmes ir pārrunātas un komisijā noraidītas.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā
nāk nupat nolasītais deputāta Lorenča priekšlikums,
kuru, kā referents izteicās, finansu komisija apspriedusi un noraidījusi. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Lorenča priekšlikumu nodotas 32
balsis, pret — 50 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. — Tālāk deputāts K. Lorencs iesniedzis divus
priekšlikumus pie 3. panta. Pirmais priekšlikums
skan:
. .
.

sesijās
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«3-. panta 2. piezīmi izteikt šādi:
«2. piezīme. Šī (3.) p. 9. punktā likme lidz 1930. gada 15.
augustam Ls 0,08 — 0,05.»—»

Otrais deputāta Lorenča priekšlikums:
«3. panta 6. punkta piezīmi izteikt šādi:
«Piezīme, Šī (3. p. 6. pkt.) likme paliek spēkā līdz 1930.
gada 15. augustam, pēc kam stājas spēkā likmes Ls 0,25^0,16.»—

Vārds referentam.
Augstais nams! Ari
Referents K. Ulmanis:
kas
attiecas
uz
3. pantu, komisija ir
šie priekšlikumi,
pārrunāti. Tie attiecas uz putraimiem un zirņiem.
Komisija šos jautājumus noskaidroja un priekšlikumus noraidīja.

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Finansu komisijas referents izsakās, ka komisijā šie priekšlikumi apspriesti un abi noraidīti. To pašu aizrāda
ari
otrs referents. — Vispirms nāk nobalsošanā
priekšlikums pie 3. panta 2. piezīmes r Lūdzu _ pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Lorenča priekšlikumu pie 3. panta 2. piezīmes nodota 31 balss, pret — Slbalss. Tas noraidīts. — Lieku uz balsošanu pēdējo deputāta Lorenča priekšlikumu — pie 3. panta 6. punkta piezīmes. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret_ to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par pēdējo deputāta Lorenča priekšlikumu nodotas
32 balsis, pret — 50 balsis. Priekšlikums noraidīts. — 8. panta 2. piezīme.
Sekretārs J. Breikšs:
«8. panta 2. piezīmi izteikt šādi:
Piezime 2.
Šī (8) p. 2. okta likme līdz 1930. g. 1. augustam.
1,50 1,00.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:

Vārds refe-

rentam Ulmanim.

Referents K. Ulmanis: Šinī vietā lieta grozās
ap likmi uz āboliem. Ābolu likme ir 2 lati. Pagājušos mēnešos tā nolikta uz 1 latu. Komisija šis iesniegums, kas grib noteikt 2 latu vietā 1 latu vēl uz
nākošiem 12 mēnešiem, pieņemts ar 7 pret 6 balsīm.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lieku uz balsošanu 8. panta 2. piezīmi. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šīs piezīmes pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
8. panta 2. piezīmes pieņemšanu nodotas 33 balsis,
pret —44 balsis. 8. panta 2. piezīme noraidīta. —
Lūdzu nolasīt 22. panta 1.punkta piezīmi.
Sekretārs J. Breikšs:
«22. panta 1. punkta piezīmi izteikt šādi:
. i Piezīme. Piecu gadu laikā no šī tarifa spēkā stāšanās jēlcukurs, kuru ieved valsts vai valsts nomātā cukura
fabrika pārstrādāšanai, muitojams novelkot 9 sant.
no šī (22.) panta 1. punktā noteiktās likmes.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Šis grozījums komisijā
pieņemts tanī nolūkā, lai atvieglotu jēlcukura ievešanu Jelgavas cukurfabrikai un dotu viņai iespēju
strādāt plašākos apmēros nekā līdz šim. Komisijā
tas ir pieņemts.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Lieku uz
balsošanu 22. panta 1. punkta piezīmi. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. 22. panta 1. punkta piezīme
vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt 39. panta 1.
piezīmi.
Sekretārs J. Breikšs:
«39. panta 1. piezīmi izteikt šādi:
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Piezīņīe.

1. Barība
mājlopiem, visāda, sevišķi neminēta,
to starpa ari atkritumi (melase, eļļas ekstrakcijas atkritumi, eļļas rauši, to milti, ari maisījumā), gaļas
milti, tapioka, kassava un manioka barības milti, lopu
sāls un barības kaļķi
brīvi brīvi.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Augstais nams! Negribu
atkārtot visus skaistos vārdus, bet pateikšu, ap ko
lieta grozās. Lieta negrozās ap muitas nolaidumiem,
jo tie jau pastāv. Šis pārgrozījums ievests skaidrības laba, jo dažas no šīm mantām minētas citos pantos. Komisijā priekšlikums pieņemts.
Priekšsēdētaja biedrs A. Kviesis: Lieku uz
balsošanu 39._ panta 1. piezirmi. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Šī piezīme vienbalsīgi pieņemta. —
Ludzu nolasīt nākošo pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
65. panta 5. punkta b un c burtu izteikt šādi un 5. punktu
papildināt ar piezīmi:
65'. p. 5. pk.:

a) .„

b) portlandcements mucas svara ne vairāk ka 180 kg. muca, no mucas 2.'25' 1,60
c) portlandcements citos iesaiņojumos, kā ari nemaltais
portlandes cementa klinkers, no 100 kg, brutto

1,10 0/75
Piezīme. Šī (65.) panta 5. punkta b un c burtos minētas
likmes stājas spēkā 1929. gada 15. jūlijā un paliek
spēkā, kamēr vietējā portlandcementa un klinkera cenas un kvalitāte atbilst finansu ministra izdotiem noteikumiem.
Pretējā gadījumā ministru kabinetam uz finansu
ministra priekšlikumu ir tiesība minētos burtos noteikt šādas likmes:
5. pkt. b burtā 0,90 0,60
5. pkt. c burtā 0,40 0,30.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Nobalsošanā nāk 65. panta 5. punkta b unc burti un_ 5. punkta
piezīme komisijas priekšā liktā redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret to pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Tie vienbalsīgi pieņemti. —
Lūdzu nolasīt 184. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«184. pantu izteikt šādi:

184. Diedziņi no augu šķiedrām, kuras minētas 179. p. 2.
un 3. pkt. (pēc angļu numura apzīmējuma):
1) visādi, sevišķi neminēti, līdz Nr. 70 ieskaitot, netto

1,80

1,20,

2) visādi, sevišķi neminēti, virs Nr. 70, netto 1,80 1,20._
3) džutas, kokosa šķiedru, sizalkaņepu (ari vīti), visādi
brīvi brīvi.
Piezīme, Šinī (184.) pantā minētie diedziņi, šķeterēti, muitojami pēc šī panta attiecīgiem punktiem ar 25%

piemaksu.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds deputātam Ulmanim.
(zemnieku savienība): Augstais
K. Ulmanis
nams! Pie šī panta man jāsaka sekojošais un Jāiesniedz zināmi grozījumi. Es te ņemu vardu ka deputāts. Ja tas, ko es te teikšu, komisļja nav pieņemts, tad tagad tas notiek tomēr saziņa ar komisijas locekļiem un satur mazu piezīmi pie šī panta.
Lieku priekšā III daļas 184. panta 3. punkta vieta pieņemt sekojošu tekstu:
«3) džutas a) Nr. 1—4 ieskaitot, neto 0,45—0,30 b) virs
Nr. 4, netto 0,90—0,60.
4) manila kaņepāju, sieti, ari u-ztīti, bet ne vērpti; kokosa
šķiedru, visādi brīvi — brīvi.»

Izšķirība ir tikai tā, ka te irizlaistas ari citas
zāles — kaņepāji. Tie ir paredzēti cita vieta. Te
nolikta likme -džutai, kuras ielaišana vajadzīga kādam jaunam rūpniecības uzņēmumam, kas izgatavo
grīdsegas un paklājus.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vardu pie
184. panta vairāk neviens neveļas? Vārds referentam.
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Referents K. Ulmanis: Man jāsaka tas pats,
ko es jau ziņoju, ka šis likums, ko es ceļu priekšā,
un šie pārgrozījumi komisijā nav pieņemti, bet, kā
es jau minēju, tagad es rīkojos saziņā ar komisijas
locekļiem. Es domāju, ka man ir tiesības lūgt pieņemt pantu tādu, kāds tas te ir priekšā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
Deputāts K. Ulmanis pie 184. panta iesniedzis
priekšlikumu:
«II daļas 184. panta 3. punkta vietā likt sekojošo:
«3) džutas: a) Nr. 1—4 ieskaitot, netto 0,45—0,30. b) virs

Nr. 4, netto 0,90—0,60.
4) manila kaņepāju, sieti, ari uztīti, bet ne vērpti; kokosa
šķiedru, visādi brīvi, — brīvi.»—»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Ulmaņa priekšlikumu. Acimredzot
vairākums. Deputāta Ulmaņa priekšlikums pieņemts. — Lieku uz balsošanu.
184. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 184. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 184. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. III. daļas virsraksts:
«Izvedmuitas tarifs.»

Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Augstais
nams! Man jāpaskaidro, ka še mums ir darīšanaar
dažām izvedmuitām, galvenā kārtā ar izvedmuitām
uz veciem metāliem. Es ņemu vārdu te ar nolūku,
lai varētu jau iepriekš noskaidrot visus grozījumus,
kādi šinī lietā būs jāiesniedz. Šiegrozijumi attiecas uz 3., 4. un 5. punktu. Tamdēļ man ir nepieciešami ņemt vārdu un paskaidrot iesniegto. Te
man atkal jāsaka, ka šie pārgrozījumi neko jaunu
nesatur, bet satur tikai to, par ko jau komisija runāja un pieņēma, lai gan te attiecīgam likmēm nav
nozīmes. Tas, protams, atkal ir noticis saskaņa ar
komisijas locekļiem, un man kā referentam bus jāsaka, ka tas komisijā nav nobalsots un pieņemts,
bet tomēr izteic komisijas domas.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Ludzu nolasīt 3. pantu *
Sekretārs J. Breikšs:
«3. panta likmi izteikt šādi:
5,00.»—»
«3. p

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:

Vārds depu-

tātam Ulmanim.

K. Ulmanis: (zemnieku savienība):_ Šeit man
būtu priekšlikums — 3. pantu izteikt šādi: dzelzs,
veca, plāksnēs, gabalos un izstrādājumos, izņemot
3,50.
sevišķi minēto, no 100 kg
A. Kviesis:
Priekšsēdētāja biedrs
K. Ulmanis iesniedzis priekšlikumu:

Deputāts

III daļas 3. pantu izteikt šādi:
«3. p. Dzelzs — veca, plāksnēs, gabalos un izstrādājumos,
3,50.»—»
izņemot sevišķi minēto no l'OO kg

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Acimredzot vairākums. Šis
priekšlikums pieņemts. — Vārds deputātam Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Man jāliek
priekšā sekojošais pārgrozījums un papildinājums —
3. dalu papildināt ar sekojošu 4. pantu: «Vecas: sigabali
un
dzesliedes, to
jas, dzelzceļu
kg.
5
lati; 5.
no
100
stiepules,
loņu
pantā noteikt likmi — 3k_ lati.» Uz šo pantu tagad ir pārnestas dzeloņdrātis, kuram līdz šim nebija pietiekošas izvedmuitas; turpmāk bus 5 lati,
lai viņu izvešanu ierobežotu. 5. panta ir runa par
tēraudu. Lai neceltos domu starpības starp vecu
dzelzi un vecu tēraudu, kurus ir grūti atšķirt, likme
tagad noteikta uz 3% lata.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Debates izbeigtas. Vārds referentam.
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Referents K. Ulmanis: Man jāatkārto tas pats,
ko es jau teicu, ka šie priekšlikumi ir komisija pārrunāti, bet nav nobalsoti. Šeit es tos iesniedzu saziņā ar pārējiem komisijas locekļiem, ta tad tie atbilst komisijas uzskatiem.
Deputāts
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
K. Ulmanis iesniedzis priekšlikumu:
«III daļu papildināt ar sekojošu: 4. pantu izteikt šādi:
«4. p. Vecas: sijas, dzelzceļu sliedes, to gabali un dzeloņu
stiepules no 100 kg ....5,00.»
3,50.«—»
5.' panta likumi izteikti šādi: — 5'. p

Lieku to uz balsošanu, Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 6. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«6. panta likmi izteikt šādi:

6. p

20,00.»

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: 6. pants nāk
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas_ atturas? Nav.
6. pants vienbalsīgi pieņemts. — Vārds deputātam
Ulmanim.
K. Ulmanis (zemnieku savienība): Es lieku
priekšā sekojošo: «Pārgrozījumos un papildinājumos muitas tarifos pieņemt sekojošu beigu noslēguma tekstu: «Likums stājas spēkā 1929. gada 5. jūlijā. »»
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Komisijā likumprojekta
beigu noslēgums nebija iesniegts, tapec tas netika
pārrunāts komisijas sēdē, bet atsevišķi komisijas locekļi šo lietu pārrunāja savā starpa, un domstarpību
nebija.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Deputāts
K. Ulmanis iesniedzis priekšlikumu:

nobalsošanā.

«Likumā «pārgrozījumi un papildinājumi muitas tarifos»
beigās kā noslēguma tekstu likt: «Likums stājas speķa 19-29. gada 5. jūlijā.»—»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi p i e ņ e m t s._ — Ari šī likuma
rediģēšanu prezidijs liek priekša uzticēt redakcijas
komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.

Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par muitas tarifa piemērošanu Lietuvas
ražojumiem.
Referenti K. Ulmanis
un E. Rimbenieks. Vārds finansu komisijas referentam Ulmanim.
Referents K. Ulmanis: Augstais_ nams! Šī likuma nolūks ir radīt stāvokli, lai varētu turpināties
normāla preču apmaiņa starp Lietuvu un Latviju.
Šis likums nav jauns, viņš tikai pagarina līdzšinējo
stāvokli vēl uz 6 mēnešiem, lai varētu palikt spēkā
abās pusēs minimālās muitas tarifa likmes.
Komisijas vārdā lūdzu šim likumam steidzamību.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds tirdzniecības un rūpniecības komisijas referentam Rimbeniekam.
Augstais nams!
Referents E. _ Rimbenieks:
Tirdzniecības un rūpniecības komisija ari ir apspriedusi šo finansu ministrijas priekšā celto likumu par
muitas tarifa piemērošanu Lietuvas ražojumiem. Ievērojot to, ka līdz šim vēl nav noslēgts tirdzniecības jīgums ar Lietuvu, bet šis likums dod zināmu
iespēju apmainīties ar ražojumiem starp abām val-
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stim, tirdzniecības un rūpniecības komisija no savas
puses atbalsta šī likuma pieņemšanu un lūdz to pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Referenti liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta, — Atklāju vispārīgasdebates. Vardu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju
uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. —

Virsraksts.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par muitas
miem.»

tarifa piemērošanu

Lietuvas ražoju-

Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis:
nav? Pieņemts. — 1. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Lietuvas

ražojumi, kurus

ieved

Iebildumu

Latvijā, muitojami

pēc

muitas tarifa minimālām likmēm.»

Priekšsēdētāja biedrs

A. Kviesis:

Iebildumu

nav? Pieņemts. — 2. pants.
Sekretārs J. Breikšs:
«Šis likums spēkā sešus mēnešus, sākot ar 1929. g. 16.

jūliju.

» Priekšsēdētāja

biedrs

A. Kviesis:

Iebildumu

nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma, pieņemšanu
visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums
visumā vienbalsīgi pieņemts. — Likuma rediģēšanu prezidijs liek priekšā uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.
^
Nākošais
dienas kārtības punkts — likums
darbinieku
par
kreditiem
valsts
pārkārtošanaiun
uzlaatalgojuma
bošanai. Referents A. Dzenis. Vārds referentam.
Referents A. Dzenis: Augstais nams! Šis likums paredz dot tiesību valdībai no valsts darbinieku algu posteņa, — valsts darbinieku algu pārkārtošanai un ari eventuelai uzlabošanai izlietot līdz
4.000.000 latu. Šī pārkārtošana un ari_ eventuāla
valsts darbinieku algu uzlabošana ir domāta sekojošā kārtā. Pirmkārt valdība domā ieskaitīt pamatalgā dažādas piemaksas, piemēram 13. mēnesi, dzīvokļa piemaksu un bez tam vēl pirms Ziemassvētkiem katru gadu izsniedzamos 60 latus. Tas grozītu
algu līdzšinējo stāvokli tādā veidā, kā I kategorija
600 latu pamatalgas vietā saņemtu 740 latus un XX.
kategorija 69 latu vietā saņemtu 80 latus. Bez šī
pagaidu līdzekļa samērā šaurākas atalgojuma jautājuma nokārtošanas un uzlabošanas, valdībai ir nodomā ari plašāks valsts darbinieku atalgojuma uzlabošanas un pārkārtošanas projekts. Šī likuma
izstrādāšanai vajadzīgs ilgāks laiks. Bez tam tas
prasīs no valsts kases ari plašākus līdzekļus. Šo
jautājumu sesijas beigās, ievērojot vēl to, ka valdībai nav vajadzīgo līdzekļu budžetā, pašreiz nevar
nokārtot.
Pašreiz apspriežamais likums par atalgojuma nokārtošanu valsts darbiniekiem ir uzskatāms par pagaidu līdzekli — projektu. Turpmāk, kā jau aizrādīju, valdība pa vasaras brīvlaiku domā izstrādāt
attiecīgu radikālāku likumprojektu, kas nokārtotu
valsts darbinieku algu jautājumu plašākos apmēros,
bet kura realizēšana saistīta ar lielāku papildu budžetu šīs vajadzības apmierināšanai. Še izprasāmā
4.000.000 latu liela suma domāta^šādāmvajadzībām:
piemaksu ieskaitīšanai pamatalgā vajadzētu 2,9 miljoni latu, un 1 miljons latu ar mazu atlikumu būtu
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domāts dažādam noapaļošanām, pie kam nepilnus
latus domāts noapaļot uz pilniem latiem un dažās
vietaska piemēram 20. kategorijas algai attiecīgā
pakāpe, kur iznāk 79 lati, turpmāk paredzēt 80 latus u. t. t. Šis projekts mums jāuzskata kā viena dala no
valsts darbinieku prasību apmierināšanas
projekta un otrkārt — dažādu līdz šim nenokārtotu
sīku jautājumu nokārtošanas projektu, ko izvirzījušas ari valsts iestādes, neatkarīgi no valsts darbinieku prasībām. Visā visumā man jāaizstāv šis likums tāda veida, kādā tas pieņemts komisijā.
Man jāaizrāda, ka komisijā pacēlās balsis, ka
vajadzētu šo lietu nokārtot jau tagad daudz plašākos apmēros un paredzēt no 9 līdz 10 miljoniem
latu, lai varētu ieskaitīt visas valsts piemaksas un
otram kārtam izdarīt lielākus algas pielikumus zemākam ierēdņu kategorijām. Izvedot algu pārkārtošanu Ls 4.000.000.— apmērā, var rasties nepieciešamība atkal varbūt ievest 13. mēnesi pirms algu
jautājuma galīgas izšķiršanas. Komisijas vairākums
uz šādu priekšlikumu neiegāja, jo šī likumprojekta
nolūks ir 13. mēnesi un visas citas piemaksas iznīcināt, un tapec nav motivu paredzēt atkal sumas
13. mēneša piemaksu ievešanai no jauna. Aiz šiem
motiviem komisijas vairākums tādu projektu noraidīja.
Attiecībā uz redakciju tika aizrādīts, ka līdzekļu
avots ir nereāls, jo algu postenī nekādi lielāki ietaupījumi nav paredzami. Sakarā ar to daži izteica bažas, it kā valdība negribētu nopietni savu projektu
izvest, jo tās sumas neesot reālas, valdībai līdzekļu
atkal nebūšot. Man jāaizrāda, ka te likums nereflektē uz algu ietaupījumiem, bet uz kreditiem no šī
posteņa līdz papildu budžeta pieņemšanai. Tāpēc
ari komisijas vairākums šo motivu atzina par nedibinātu un noraidāmu. — Tas būtu viss, ko es gribēju teikt.
Lūdzu pieņemt likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs
P. Kalniņš:
Referents
liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Šodien jau nācās runāt par to, ka
tā suma, ko pašreiz izprasa valdība valsts darbinieku algām, patiesībā neko nedod, jo 60 latu piemaksas valsts darbinieki saņem jau vairākus gadus. Tā
tad tiek nostiprināts tikai tas, ko ar zināmām grūtībām līdz šim izdevās dabūt. Faktiski ar šiem 4 miljoniem latu iznāktu tikai 1 miljons latu pielikuma,
kas, uz katru darbinieku iztaisa niecīgu sumu. Mums
ir zināms, ka finansu ministrija paredz ne tikai 4 miljonus latu atlikumu, bet apmēram 9 miljonus. Kā
dzirdējām no referenta, valdība tomēr vēlētos darbiniekiem ko pielikt un to domā darīt 13. mēneša
atjaunošanas veidā. Pret šādu veidu no darbinieku
puses ir bijuši un būs iebildumi, jo jznāk, ka mēs tos
13. un 14. mēnesi likvidēsim un pēc īsa laika atkal
atjaunosim. Ja valdība saka, ka viņa dos, un ja ir
ko dot, tad visvienkāršākais būtu, to sumu pielikt tūlīt. Man liekas, kātā lieta būtu pilnīgi pieņemama
ari no tautas labklājības ministrijas viedokļa, jo ja
grib izdarīt algu palielināšanu, tad labāk izprasīt
sumas šai vajadzībai tūlīt, lai nebūtu jāprasa otrreiz.
Man liekas, ka šo 9 miljoni latu došana neprasa ne-

kāda rezerves fonda aizskaršanu.

Tie droši vien

būs budžeta atlikumos. No otras puses — 9 miljonu
prasība nav pārspīlēta, bet ir minimālākā prasība,
jo ar mazāku nav iespējams apmierināties. Ja mēs
šodien nobalsojām, ka deputātu algas nav atstājamas līdzšinējās, t. i. 20.000—25.000, bet paaugstinā-
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mas uz 35.000 un budžetā šim nolūkam ir paredzētas sumas, tad kāda morāliska tiesība atstāt zemākos ierēdņus pie tiem 3000, kurus viņi saņem. Ar
kādu sajūtu mēs brauksim mājās, likdami ierēdņiem
pildīt tos likumus, ko izdevām un tanī pašā laikā
nostādīdami sevi izcilā stāvoklī. Ari tās frakcijas,
kas atkal nes demagoģiju mūsu tautā par ierēdņu
augstām algām, ari tās frakcijas ir atzinušas, ka
25.000 mums ir par maz un ka vajaga 35.000. Kungi,
kur te ir taisnība? Taisnība prasa, lai ari valsts darbiniekiem, kam nekas nav šogad dots, kaut cik tomēr tiktu dots, un tamdēļ es iesniedzu pārlabojumu
pie šī valdības priekšlikuma — 4.000.000 latu vietā
likt 9.000.000. Protams, ar to maz būs darīts, bet tomēr būs mazs zināms uzlabojums.
Priekšsēdētāja biedrs A. Kviesis: Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Šo likumu apspriežot, vispirms jākonstatē, ka valdība nav izpildījusi Saeimas uzdevumu. Nekāda konkrēta projekta par ierēdņu algu uzlabošanu nav mūsu priekšā un šorīt, jau pie likumprojekta nodošanas
komisijai, tika aizrādīts, ka šis likums ir tukšs, ka
tam nav nekāda satura. Šinī likumā ir sacīts, ka atvēlēti tiek 4.000.000 latu, bet uz jautājumu: no kurienes tos ņems, jāatbild: no tām pašām' algām. Mes
nevaram saprast, kur tāds brīnumdaris ir radies,
kurš no ierēdņu algām vispirms paņems 4.000.000
nost, tad pieliks atkal klāt un nu iznāks 4.000.000
vairāk ko dot. Šādu «skunstiķi» mēs nesaprotam.
Kaut gan valdība ir nākusi ar šādu _priekšlikumu un
koalicijā tam ir piekritusi, tad tomēr ir skaidrs, ka
rezultātā neviens ierēdnis nekā mantojis nebūs. Protams, tādā gadījumā, ja tas likums tiks pļeņemts tādā veidā, kādā tas tagad ir mūsu priekšā. Ari tad,
ja domā kaut ko ietaupīt, mēs zinām, ka pēdējie 2
gadi ir rādījuši, ka no ierēdņu algām valsts kasē
nav ietaupījumu. Viss tiek izņemts. Pielaidīsim, ka
tāds brīnums notiktu un tādi ietaupījumi būtu; tomēr tos varētu dabūt tikai pēc 1930. gada 1. aprija—
un līdz tam laikam neviens ierēdnis nekādu paaugstinājumu nevar dabūt. Protams, ja valdība rīkosies citādi un neievēros likumu, kas tagad ir pieņemts, varbūt, ka tad viņa var mēģināt izdot svētku
izmaksas, ņemot tās no algu posteņa un iekombinejot vēlāk papildu budžetā.
Ja tagad nāk demokrātiskais centrs un saka tik
žēlā balsī, ka ierēdņiem iet sevišķi grūti un viņiem
vajaga vairāk dot, tad faktiski viņi neko vairāk_ nedod. Tikai apmaina 4 miljonus ar 9 miljoniem, tā ka
machinacija paliek vēl bēdīgāka (A. Veckalns no
vietas: «Lielāks hokus-pokus!»), jo tur nav ko
ņemt. Tomēr, ievērojot to, ka sesiju beidz un līdz
rudenim šis jautājums nevar palikt nepārrunāts, gribot negribot valdībai jāatstāj brīvas rokas rīkoties,
lai tomēr kaut ko dotu; tāpēc sociāldemokrātiskā
frakcija nāk ar citu priekšlikumu un liek priekšā šī
likuma tekstu izteikt citādi, proti sekojošā veidā:
«Valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un
minēto darbinieku zemāko un vidējo kategoriju atalgojumu paaugstinājumiem ņemt līdzekļus no valsts
rezerves fonda pēc vajadzības līdz 9 miljoni latu.»
Šis teksts dod iespēju paaugstināt algas pavisam
par 9 miljoniem un otrām kārtām dod līdz to norādījumu, ka algas nav vairs paaugstināmas augstākiem
ierēdņiem, bet ka algas paaugstināmas zemākām
un vidējām ierēdņu kategorijām; beidzot tas dod
reālus avotus, no kuriem var naudu paņemt un šo
likumu realizēt tūlīt. Man liekas, ka beigu rezultāts
būs tāds, ka visi tie līdzekļi, ko jūs te meklējat, ja
jūs tos ari sameklēsat, nāks no rezerves fonda. Mēs
to tagad ari izdarām, uzrādot konkrēto avotu, un
Tāpēc es lieku
dodam ari sumas palielinājumu.
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jami uzlabosies, kļūs stabilāks un noteiktāks. Kad
nāks apspriešanā attiecīgais likumprojekts, tad varēsim to sīkāki izstrādāt. Te Kiršteina kungs teica:
ja mēs tagad iesim mājās, ierēdņu jautājums nebūs
nokārtots — ko tad viņi teiks. Bet es tad gribu
Opyncanam.
ja mēs tagad iesim mājas un rezerves fonda
prasīt:
sociāldemokrātiska
zemJ. Opvneans (Latgales
nieku un strādnieku partija): Ir pilnīgi saprotams, ja naudu būsim izdalījuši, ko tad teiks mušu zemnieki
uz laukiem, kas dzīvo ārkārtīgi sjiktos apstākļos un
šeit nāk un aizrāda, ka no tiem priekšlikumiem, kākas gaida uz īstermiņa kreditu pārvēršanu ilgtermidus iesniedz pie šī likumprojekta, nekas liels neizņa aizdevumos. Es domāju, ka pilnīgi var apmieritos
pieņemtu
pašas,
kaut
ari
jo
algas
nāks,
paliks tās
nāties ar komisijas priekšlikumu, ņemt šos 4.000.000
4 miljonus latu. No piedzīvojumiem mes jau zilatus un ar tiem apmierināt ierēdņus. Tas šoreiz
zemniekusaviemnām, cik lielā mērā var uzticēties
būtu
pietiekoši, un nevajadzētu aiztikt rezerves fonlaba
spārna
izdarīja
ko
zinām,
Mēs
bai šinī ziņā.
da
naudu.
Ja daži domā, ka būs pārmetumi, tad
valdība, sevišķi Celmiņa kunga laika, artiem 5 milpārmetumi būs no laukiem; tapec es
daudz
lielāki
ieredņiem,
zeMēļākiem
jonu latiem. Tos sadalīja
_
gan
augsto namu palikt pie iesniegta kouzaicinātu
nekādas
ļoti
Tapec
mums
nav
maz.
dabūja
mākie
priekšlikuma
misijas
un balsot pret abiem — Kiršja
cerības. Bet man te jaaizradaka nu nav iespējams
priekšlikumiem.
Bastjāņa
teina
un
tad
mums
visuzlabot ierēdņu materiālo stāvokli,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
maz jādod viņiem iespēja izrauties no smacējošiem
Zeiboltam.
darba apstākļiem. Ari valsts darbinieku arodbieP. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
drības ir te pieprasījušas _ valdībai, lai _viņa _ atļautu
Nupat dzirdējām no zemnieku savienības pārstāvja,
tanī laikā, kad ir vislabākā saule, vasara, iesākt darbus par 1 stundu agrāk, t. i. sākt pīkst. 8 no rīta un ka valsts darbinieki esot tomēr labākā stāvoklī nebeigt pīkst. 2. Tas ir pilnīgi pareizi, jo ierēdnis, kā zemnieki; zemnieki tagad esot pusbadā, bet valsts
darbinieki neesot. Man tomēr jāsaka pretējais.
nobeidzot darbu trijos, paturot pusdienas, sauli "heValsts darbinieki, sevišķi zemākās kategorijas, ir
dabū tikpat kā nemaz. Ierēdņi ziemu un vasaru atpusbadā. Viņi par saviem 60 latiem nevar iztikt
rodas smacējošās istabās un boja veselību. Es domāju, ka mēs nebīdīsim vis pulksteni uz priekšu, bet pie tagadējās dzīves dārdzības, kura ir cēlusies vaivienkārši iesāksim darbu 8 un beigsim 2. Ari zemrāk kā par 20%. Tas mums ari ir skaidrs. Zemniekiem tas nebūtu par sliktu, jo kad zemnieks ieniecībai visu laiku ir nākts pretim un ari šī vakara
sēdē esam darījuši zināmu darbu, lai zemniecībai
brauc pulkstens 6—7 no rīta, viņš nevar dabūt vietu un, lai nebūtu jāmaksā par viesnīcu, viņam jāiet palīdzētu. Visas šīs valdības laikā zemniecība i _r
pie zemes bankas, vai kādas citas iestādes, jāguļ un saņēmusi pabalstus vairāku miljonu latu apmērā,
jāgaida. Tāpat tas ir ari citas mazākas pilsētas. bet valsts ierēdņi nav saņēmuši nekādus pabalstus.
Tāpēc pie šī likuma es iesniedzu pārejas formulu, Valsts ierēdņi ir lūguši, bet valdība nav turējusi par
kuru lūdzu pieņemt un ar kuru butu uzdots valdībai vajadzīgu nākt valsts ierēdņiem palīga viņu grūta
izdot rīkojumu, ka valsts un pašvaldību darbinieku stāvoklī. Tagad nav līdzekļu; ta mums aizrāda.
darba laiks iesākas un izbeidzas par vienu stundu
Nav kur ņemt, ir grūti, smagi laiki. Jāpacieš valsts
agrāk, sākot ar 1. jūniju un beidzot ar 31. augustu. darbiniekiem. Vai tad visi valsts darbinieki, sevišķi
Man šķiet, ka šis priekšlikums butu pieņemams, jo mūsu augstākie, valsts priekšgalā stāvošie, ievēro
valdība līdz šim to <n-av izpildījusi, kaut gan tas likts šo grūto stāvokli, šos grūtos apstākļus un vai ir taupīgi? Jāsaka, nē. Valdība ir atradusi un atvēlēviņai priekšā.
ii
jusi līdzekļus mūsu godājamam Valsts Prezidentam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ja
priekš reprezentēšanās 120.000 latu apmēra.
Alberingam.
reprezentēšanas
būtu
taupība,
tad
ari
vajadzīga
(zemnieku
savienība):
Godātie
deA. Alberings
tagadējos grūtos laikos varētu izpalikt līdz labāputātu kungi! Man liekas, ka nevienam no augstā
kiem laikiem. Bet, redziet, ja prasa valsts darbinama locekļiem nebūtu nekas pretim, ja mes varētu uzlabot viena otra mūsu valsts_ darbinieka stā- nieki, tad līdzekļu nav, tad ir grūti laiki. Valdība
vokli. Tāpēc ari, ievērojot, ka mušu ierēdniecība nāk ar likumprojektu, kas nosaka ņemt no tekoša
gada algas kreditiem 4 miljoni latu, lai_ ar to it ka
ir diezgan grūtos apstākļos valdība par to ir do^
priekšlikumu gadat uzlabotu valsts darbinieku stāvokli. Mēs dzirdējām
mājusi un šodien nāk a _r zināmu
no referenta kunga, kāds domāts šis uzlabojums:
par līdzekļiem, lai varētu izdot attiecīgu likumu, ar
kuru šis stāvoklis tiktu uzlabots, tikai ne tāda veida, ieskaitīt 60 latus un dzīvokļa piemaksu. Vai tas ir
kā te daži kungi to doma. _ Lai uzlabotu tagadējo uzlabojums? Nē, tas nav uzlabojums; ierēdņi paliek tanī pašā stāvoklī, kādā bija veselus 5 gadus.
ierēdņu stāvokli un palielinātu viņiem algas par vaijāViņu stāvoklis ar piemaksu ieskaitīšanu algā neuzlarākiem miljoniem, es domāju, attiecīgs likums
bosies, un valsts ierēdņi ar to neko negūs. Galveizdod ministru kabinetam satversmes 8L panta kartībā, kas tad nākošā sesija varētu nākt Saeimas nais ir tas, ka augstais nams ir uzdevis valdībai izstrādāt algu likumu un uzlabot valsts darbinieku
apspriešanā. Tad augstajam namam butu iespēja iestāvokli, bet valdība to nav darījusi. Mēs esam
vest ari vienu otru pārlabojumu, ja viņš to atrastu
par vajadzīgu. Vispār veidi te ir dažādi, un par tiem dzirdējuši no visām valdībām un sevišķi no tagaes tagad nerunāšu. Bet to varēs pārrunāt tikai tad, dējās, ka valsts ierēdņiem esot jārespektē likumi,
esot jāizpilda visas pavēles, jābūt godīgiem. Bet
kad šis likumprojekts nāks apspriešana Saeima.
šāda soļa, ko ir spērusi tagadējā valdība, neiepēc
priekšlikumi,
gribu
ka
ko
te
ieaizrādīt,
Vēl es
vērodama Saeimas lēmumu, vai var prasīt no valsts
sniedza Kiršteina kungs un Bastjāņa kungs, ir gadarbiniekiem visu to? Tā kā valdība no valsts darlīgi nepieņemami, tapec ka līdzekļi no rezerves fonbiniekiem
to nevar prasīt, tad jāsaka: ja jūs nenākrezerves
fonds
nav
priekš tam,
da nav ņemami, jo
sat
valsts
darbiniekiem pretim algu paaugstināšalai viņu, tā sakot, apēstu. Tas ir domāts valsts vanas
ziņā,
tad
valsts darbinieki sekos jūsu piemēram.
jadzībām un ar to jāapieta_s saudzīgi. Tejeica, ka
Priekšsēdētājs
P. Kalniņš:
Vārds deputātam
latu
ierēdņi
neko
nedabūšot.
Te
bez šiem 9.000.000
Vladislavam
Rubulim.
ja
paredzēti
4.000.000
jāsaka,
ieskailatu,
un
taču
ir
V. Rubulis (Latgales demokrātiskā zemnieku
tīs visas tās piemaksas un tos 60 latus, kas bija uz
apvienība):
Augstais nams! Ilgu laiku tās orgānisvētkiem, pamatalgā, ka ierēdņu stāvoklis ievēro-

priekšā pieņemt tādu redakciju, kādu es šeit nolasīju, jo tas beigu beigas var dot kaut ko reālu algu
paaugstināšanā zemākām un vidējam kategorijām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
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zacijas, kuras reprezentē Zeibolta kungs un citi kreisa spārna deputāti, ka ari citas savienības, cīnījās,
lai 13., 14. un 15. mēnesi ieskaitītu pamatalgā. Tagad, kad tas tiek darīts, Zeibolta kungs saka, ka tas
neko nedodot. Kapec tad Zeibolta kungs un zināmās
organizācijas savā laika prasīja to darīt? Laikam
kāda vajadzība bija. Patiesi, tā vajadzība bija, jo
ieskaitīšana dod zināmu uzlabojumu. Faktiskais
stāvoklis ir tads,_ ka tagad 20. kategorijas ierēdņi
saņem 69 latus mēnesī: 60 — pamatalgas un 9 latus
dzīvokļa naudas,!, i. 15% dzīvokļu piemaksu. Tā
īad _par maija mēnesi katrs 20. kategorijas ierēdnis
saņēma 69 latus, bet ar ieskaitīšanu saņems jūnija
mēnesī 80 latus, t. i. 11 latus vairāk. Saka, ka ar
to iznīcinot 60 latus,_kurus tā kā tā katru gadu saņemot, un ari 13. mēnesi. Kas nāks tālāk, par to
varēsim spriest, kad pienāks laiks. Tagad reālais
uzlabojums ierēdņiem nāks 11 latu veidā 20 kategorijai un lielākos apmēros citām kategorijām. Bez
tam visu laiku tika pārmests, ka ar 1925. gada likumu ir paaugstinātas algas tikai augstākiem darbiniekiem, un tāpēc prasīja revanšu. 1925. gadā attiecības starp zemakamun augstākām algām bija
1:10. Iepriekšējais aprēķins 1:10 tagad ir lauzts.
Tagad jauno algu attiecības, ieskaitot piemaksas,
bus 1:9,25, jo 60 lati ir nākuši tikai zemākiem darbiniekiem un nevis augstākiem.
Tālāk visu laiku saka, ka valdība neesot pildījusi Saeimas lēmumu, jo likumprojektu esot vajadzējis iesniegt Saeimai\ un tad Saeima būtu zinājusi, ko
darīt. Vai nu tas tā būtu, vai nē? Taču, ja valdība
nebūtu šo likumprojektu iesniegusi, tad jau iznāktu
ta, ka valdība nav nākusi ierēdņiem pretim. Valdība
grib nākt ierēdņiem pretim un tāpēc izpilda
pirmo
ierēdņu
piemaksas
ieskaitīt
prasību
alga un izdarīt to steidzamības kārtā. Valdības vārda es jau šorīt paziņoju, ka apmēram līdz 15. jūnijam ši ieskaitīšana būs izdarīta. Kas nāks tālāk un
vai būs tālāk līdzekļi, tas pavisam cits jautājums.
Valdība _ apsolījās izstrādāt ari tālāku projektu un
ar to nākt Saeimā, un ja Saeima atradīs jaunus lī-

dzekļus 1. oktobrī, tad varēs tos sadalīt kā gribēs.
Pašlaik uzlabojums ir izdarīts, ieskaitot ziemassvētku piemaksas un 13. mēneša algu. Ar tiem uzlabojums katram ir 11 latu mēnesī un šīs piemaksas
var apmierināt ar 4.000.000 latu. Ja būs iespējams
ko tālāk uzlabot, to darīs, jabūs līdzekļi; ja vasaras
raža rādīs, ka varēs nākt vairāk pretim, tad ari
Saeima to darīs, un valdība nāks ar saviem projektiem, ko viņa domā darīt.
Zeibolta kungs, starp citu, vēl minēja tās pašas
nepareizi izpaustās avīžu tenkas par visām tām reprezentacijām, zīmējoties tieši uz Valsts Prezidenta
braucienu uz Zviedriju. Man jāsaka, ka tas skaitlis,
ko te minēja Zeibolta kungs — 120.000 latu ir no
gaisa grābts, vai no avīžu tenkām ņemts. Faktiski
Valsts Prezidenta brauciens uz Zviedriju izmaksā
tikai 7000 latu, rēķinot pat ogles. Tā tad nevis
120.000, kā minēja Zeibolta kungsun kā pauž avīzes, bet tikai 7000 latu. Es domāju, ka tā ir liela
starpība. (Starpsauciens.) Tad runājat par Zviedrijas karali, bet nerunājat par Latvijas Valsts Prezidentu. Cik maksās vēl Zviedrijas karaļa uzņemšana, tie aprēķini jums zināmi tikpat maz kā man, un
liekas, ka ari «Sociāldemokrāts» to nav paspējis aprēķināt. Tāpēc es domāju, ka tas ir pareizs ceļš,
ko valdība liek priekšā iet, t. i. ieskaitīt šīs piemaksas atalgojumos, ar ko jau pašai zemākaļ kategorijai nāk klāt 11 lati. Ja radīsies vēlāk vēl kādi
līdzekļi, vai nu brīvu valsts līdzekļu veidā, vai kādā
darbu pārkārtošanas veidā, vai citādi, tad par to
mēs varēsim runāt vēlāk.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
deputātam
Muižniekam.
J. Muižnieks (sociāldemokrāts): Es gribētu teikt
dažus vārdus par to, ko šeit teica tautas labklājības
ministra kungs. Pirmkārt viņš pieveda diezgan dīvainu aritmētiku, ar kuru izrēķināja, ka zemākais
valsts ierēdnis saņemtu algas paaugstinājumu 11 latu apmērā. Man jāsaka, ka tas tā nav. Pašlaik zemākais valsts ierēdnis saņem 60 latus; pieskaitot
klāt dzīvokļa piemaksu — 9 latus, būs jau 69 lati;
ja pieskaita vēl klāt ģimenes piemaksu — 5 lati, tad
ir 74 lati, un vēl 5 lati Ziemassvētku dārdzības piemaksas, tad ir pavisam Ls 79.—; tā tad piemaksa,
ko viņš saņems tagad, atvieglojuma veidā, būs knapi 1 lats, vai pat mazāk. Tāpēc var pilnīgi teikt, ka
nekādu atvieglojumu zemākiem ierēdņiem nebūs.
Ari par attiecību, kādu šeit izrēķināja ministra
kungs, proti, ka agrāk tā esot bijusi 1:10 un tagad
būšot 1:9, jāsaka, ka tas tā nebūt nav. Pirmās kategorijas ierēdņa alga ir 740 lati tagad, un tādu pašu
viņš saņems ari turpmāk; 600 lati ir pamatalga.
15% piemaksas dod 90 latus, kas ir kopā 690 lati, un
13. mēnesis dod vēl 50 latus klāt; viss kopā iztaisa
740 latus. Tā tad alga ir tāda pat, kāda bija līdz
šim, un nekādas starpības nav. Ja nu mēs tagad
740 latus dalīsim uz 80, tad tur nu gan iznāks drusku lielāka attiecība par Vio un drusku mazāka attie-

cība par 1I0.
Bez tam, kungi, jāievēro ari tas, ka zemāku kategoriju ierēdņi, sevišķi 20. kategorijas ierēdņi, nesaņem nekādus blakus ienākumus. Viņiem nav komisiju naudu, tāpat ari nav komandējumu naudu.
Visa tā viņiem nav, viņi saņem tikai savu zemo
algu, un tas ir viss. Pirmā kategorija un pārējās augstās kategorijas bez algām saņem vēl dažādus blakus ieņēmumus, par komisijām, naudu par komandējumiem, bieži vien brauc uz ārzemēm. Mēs lasījām avīzēs, ka kāds dzelzceļu virsvaldes direktors,
braucot uz ārzemēm
saņēmis
komandējuma
naudas vairāk kā otru algu. Ja mēs tagad to visu
sarēķinām kopā, tad dabūjam ne attiecību 1:10 vai
1:9, kā to bija izrēķinājis ministra kungs, bet 1:20.
Redziet, kungi, tā ir tā īstā aina, un tas ir kas pilnīgi pretējs tam, ko šeit teica. Lai jau tautas labklājības ministris saka, ka 13. mēneša ieskaitīšana
pamatalgā esot algas paaugstināšana. Tomēr Jums,
ministra kungs, _ vajadzēja būt konsekventam un pateikt, ka turpmāk no 1. vai 15. jūnija Jūs izmaksāsat
visiem valsts darbiniekiem algu katru dienu un ka
ari ar to viņu algas būs paaugstinātas. Jūs izdalīsat šo pamatalgu uz 30 daļām un laikam ari tad
varesat pateikt, ka esat paaugstinājuši algas valsts
darbiniekiem. Tādēļ Jums, ministra kungs, vajadzēja šeit_ skaidri un gaiši pateikt, ka Jūs algas nepaaugstina un zemākiem ierēdņiem pretim ne-

nākat.
Rubuļa kungs sacīja, ka tas, varbūt, stipri gultos uz zemniekiem un tie neesot nekādu palīdzību
saņēmuši. Dažā ziņā man jāsaka, ka nabadzīgākie
zemnieki — mazzemnieki, bez šaubām, ir ļoti sliktā
stāvoklī. Tomēr lielsaimnieki ir ļoti daudz saņēmuši,
Tie ir ārkārtīgi daudz saņēmuši, un par tiem tā ne-

var runāt.
Visumā šeit nevar runāt, par kaut kādiem pielikumiem,bet gan vajaga teikt, ka viss paliek pa vecam, un netaisnība ir tāda pati, ja ne lielāka kā līdz
šim.

Priekšsēdtājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
No koalicijas puses kā komisijas referents šeit nāca
deputāts Dzenis, un pirmais vārds, ko viņš lika
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priekšā, bija — paaugstināt pirmās kategorijas algu
par 100 latiem. Mūsu frakcija šādu priekšlikumu
nevar apzīmēt citādi kā par ārkārtīgu bezkaunību.
Ja nāk un grib mazākos ierēdņus apvest ap stūri,
ieskaitot viņu pamatalga 13. mēnesi, jeb, citiem
vārdiem sakot, 20. kategorijas algu grib paaugstināt
mēnesī par 5 latiem, bet tanī pat laika 1-. kategorijas
algu paaugstina par 100 latiem, tad te mušu koalīcijas un valdības politika ir parādījusi sevi visa pilnībā, pilnā mērā ir atmaskojusi šo savu šķiras bezkaunību. 'Ierēdņiem no tādiem paņēmieniem, no tāda mēģinājuma viņus apšmaukt ir jātaisa savi slēdzieni, un tie ir tādi, ka ar lūgšanos un diedelēšanu
pie pilsoniskās valdības viņi neko nepanāks, bet panāks tikai tad, ja viņi bus disciplinēti, ja viņi bus
šķiras apzinīgi un uzstāsies streikā pret šo pilsoniskās valdības bezkaunīgo rīcību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents A. Dzenis: Godātie deputātu kungi!
Visas debates, kas te norisinājās pret komisijas
priekšlikumu, par algu pārkārtošanu un_ eventuelo
uzlabošanu valsts ierēdņiem, ir vairāk ka dīvainas.
Tiek prasīti 4.000.000 lati klāt_ valsts darbinieku
atalgošanai, un tamdēļ visi mēģinājumi iegalvot, ka
ierēdņu algu uzlabošana nenotiks, ir pilnīgi nesaprotami un galīgi aplami. Es vel saprastu, ja teiktu, ka
ierēdņu algu uzlabošana bus maz jūtama, vai ari
būs nepietiekoša; bet apgalvot, ka nekāda uzlabojuma atalgojuma ziņa no valdības puses nebūs, man
liekas, ir pilnīgi nevietā. Nākt ar šādiem motiviem
un atzīt tos par dibinātiem butu vairāk ka dīvaini.
Sevišķi pārsteidza ar savu runu Jankus kungs, kurš
aizrādīja, ka pirmais mans vārds esot bijis, ka 1. kategorijai alga tiek paaugstināta par tādu un tādu
sumu. Pirmkārt, tādu vardu es neesmu teicis.
Jankus kunga runa bija tukša un nemotivēta. Jus,
laikam, gribētu visus ierēdņus nolīdzināt un visiem
izmaksāt tikai 100 latus mēnesī. Ta, varbūt, ir Jūsu
sirds vēlēšanās, un ja Jus butu noteicējs valsti,
tad tāds stāvoklis ari būtu. Tagadēja un agrākas
pilsoniskās valdības valsts darbinieku atalgojuma

nokārtošanā ir darījušas vairāk _ reaļa_ neka jus ar
saviem skaļiem vārdiem un pārmērīgiem solījumiem.
Uz Kiršteina kunga aizrādījumu un viņa pārspīlētām prasībām jāaizrāda, ka tas nav iespējams realizēt budžeta līdzekļu trūkuma deļ. Es jau aizrādīju, ka valdība vasaras laika ir nodomājusi izstrādāt likumprojektu par valsts darbinieku atalgojuma
nokārtošanu plašākos apmēros. Valdība to likumprojektu rudenī iesniegs parlamentanL un ja Saeimas vairākums to pieņems, _ tad ari bus jāprasa līdzekļi budžeta kārtība, jo tāda gadījuma bez papildu budžeta pie labākas gribas mes neiztiksim.
Bastjāņa kungs teica, ka no likumprojekta tādā
redakcijā, kādā tas te celts priekša, neesot sagaidāms, ka valdība spers kādus soļus ierēdņu algu
jautājumā. Es kā referents jau aizrādīju, ka ne no
ietaupījumiem algu posteņos domāts šis pielikums,
bet gan, ka valdībai tiesība izlietot 4 miljonus latņ
vairāk, izlietojot pagaidām algu kreditus. Pārkārtojot atalgojuma jautājumu valdība aizņemsies naudu
no šiem posteņiem, bet te nav domāti nekādi ietaupījumi, un tādu ari nav, kā šeit tiek aizrādīts.
Par visiem iebildumiem man jāsaka, ka tienav
dibināti un nav nopietni. Tie iesniegti, lai paradītu
vajadzīgo opozīciju pret valdības projektm Izteica
pat tādas domas, ka galvenā kārtā ši atvēlētā nauda
aiziešot pensiju jautājuma nokārtošanai. _ Es jau
sava referāta sākumā noradīju, kādam nolūkam šie
4.000.000 latu paredzēti, un ka šepar pensijām nav ne
runas. Savelkot visus pretmotivus kopa, jāsaka, ka tie
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pievesti aiz politiskiem aprēķiniem un tikai demagoģijas nolūkā celti priekša, lai izsistu savai partijai lielāku politisku kapitālu un iegūtu simpātijas pie valsts
darbiniekiem, bet ne reāli rūpētos par ierēdņu materiālā stāvokļa uzlabošanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Ari nav. Pāreja, uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.—'Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par kreditiem
kārtošanai un uzlabošanai.»

valsts darbinieku atalgojuma pār-

Priekšsēdētājs P_ . Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas?

Nav. Virsraksts vienbalsīgi pie-

ņemts — Lūdzu nolasīt likuma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Valdībai ir tiesība izlietot valsts darbinieku atalgojuma
pārkārtošanai, izdodamo noteikumu izvešanai dzīve'līdz 4 miljoni
latu lielu sumu, kura ņemama no tekošā gada valsts budžeta
algu kreditiem, bet iztrūkstošā daļa uzņemam'a papildu budžeta.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents A. Dzenis:

Bastjāņa kunga_ iesnieg-

tais pārlabojums ir pārrunāts ari komļsijā, bet ar
balsu vairākumu noraidīts. Komisijas vārda izsakos
pret Bastjāņa kunga pārlabojumu.
Kiršteina kunga priekšlikums komisija pārrunāts un ari nav dabūjis balsu vairākuma. Komisijas
vārdā man jāizsakās ari pret Kiršteina kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Bastjānis liek priekšā:
Likuma tekstu izteikt šādi:
«Valsts

darbinieku atalgojuma

pārkārtošanai

un minēto

darbinieku zemāko un vidējo kategoriju atalgojuma paaugstināšanai ņemami līdzekļi no valsts rezerves fonda pec vajadzības
līdz 9 miljoni latiem.»

Deputāts K. Kiršteins liek priekšā:
«Likumā par kreditiem valsts 'darbinieku atalgojuma pārkārtošanai un uzlabošanai«4 miljoni latu» vieta likt «9 miljoni
latu.»

Balsošanas kārtība: vispirms likšu uz balsošanu deputāta Bastjāņa iesniegto jauno redakciju likuma tekstam. Ja to pieņems, komisijas teksts,
tāpat ari deputāta Kiršteina iesniegtais pārlabojums
tanī atkritīs; ja deputāta Bastjāņa iesniegto jauno
redakciju noraidīs, vispirms nāks nobalsošana_ deputāta Kiršteina pārlabojums komisijas teksta un
pēc tam — komisijas teksts. — Referents izsacījās
pret deputāta Bastjāņa iesniegto jauno tekstu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjāņa iesniegtā jaunā teksta pieņemšanu.
ta
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties_ tos, kas attu-

ras. Par deputāta Bastjāņa iesniegta jauna likuma
teksta pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret — 45 balsis, atturējušies 2. Tas_ noraidīts. — Nobalsošani
nāk deputāta Kiršteina pārlabojums komisijas teksta.
Referents izsacījās ari pret to. Ludzu pacelties tos,
kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Kiršteina iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas
34, pret — 38 balsis, atturējušies 5. Pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk likuma teksts budžeta
komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likuma teksts komisijas redakcija vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums vi-
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sumā vienbalsīgi pieņemts. — Prezidijs liek priekšā
likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā
ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts. — Iesniegtas divas pārejas formulas. Pirmā pārejas formula,
ko iesniedzis deputāts J. Opvneans,-skan:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izdot rīkojumu, ar kuru tiktu
valsts un pašvaldību darbinieku darba laiks iesākts un nobeigts
par vienu stundu agrāk, sākot ar 1. jūniju un beidzot ar 31. augustu. »

Otro pārejas
Bastjānis:

formulu iesniedzis

deputāts

V.

«Saeima nolemj: valsts darbinieku atalgojuma pārkārtošanu
un uzlabošanu attiecināt uz laiku, sākot ar šī gada 1. aprili.»

Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
Es iesniedzu
šo pārejas formulu tanī nolūkā, lai šo likumu realizējot, pieņemtos pārlabojumus varētu piemērot sākot
ar š. g. 1. aprīli. Ja šīs pārejas formulas nebūs, tad
valdībai nebūs iespējams attiecināt pārlabojumus uz
2 iepriekšējiem mēnešiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam Dzenim.
Referents A. Dzenis:
Bastjāņa kunga iesniegums nav komisijā apspriests, un komisijas vārdā
nevaru par to izteikties. Man jāsaka, ka šī suma,
kas tiek prasīta algu nokārtošanai, ir aprēķināta par
visu gadu, un ja būtu kādi formeli šķēršļi izmaksai
par notecējušo laiku, tad, varbūt, iebildumus nevarētu celt. Es domāju, ka ir jau izteikta doma attiecināt šo pārkārtošanu ari uz notecējušo laiku, un
valdība atradīs veidu, kā to izdarīt. Tāpēc man liekas, ka šī pārejas formula būtu lieka.
Kas attiecas uz Opvncana kunga iesniegto pārejas formulu, tad par to es komisijas vārda izteikties nevaru, bet man liekas, ka tā ar šo likumu nestāv nekādā sakarā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vispirms nobalsošanā nāk deputāta Opvncana iesniegta pārejas formula. Referents atsauksmi par to nevar dot. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Opvncana iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas formulas
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Opvncana iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu nodotas 35 balsis,
pret — 42 balsis. Šī pārejas formula noraidīta. —
Nobalsošanā nāk deputāta Bastjāņa iesniegta pārejas
formula, pret kuru izsacījās referents. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Bastjāņa iesniegtas
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs pārejas formulas pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Bastjāņa iesniegtas pārejas formulas
pieņemšanu nodotas 36 balsis, pret — 44 balsis. Ari
tā noraidīta. — Līdz ar to šis dienas kartības punkts
izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likums par pensijām b i j u š i e m_ K r i e v iReferents L. Šēlers un A.
jas pensionāriem.
Pastors. Vārds sociālās likumdošanas komisijas referentam Šēleram.
Referents L. Šēlers: Likumprojekts par pensijām bijušiem Krievijas pensionāriem iesniegts Saeimai 1927. gadā. Jau dažus gadus pirms tam Saeima uzdeva valdībai nokārtot tā saucamo veco
krievu pensionāru lietas.
Visas pēc pasaules kara nodibinājušās valstis šo
Visās tanīs . valstīs,
jautājumu jau sen izšķīrušas.
izņemot Igauniju, vecie pensionāri pielīdzināti valsts
pensionāriem. Vienīgi Igaunija ir izdevusi bijušo
Krievijas pensionāru pabalsta pagaidu likumu.
Bet šis Igaunijas likums aptver daudz vairāk kategoKrājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rl-ijī . Saeimas laukumā.
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riju nekā tas paredzēts citu valstu pensijas likumos,
ar ko ari izskaidrojamas samērā mazās likmes
Igaunijā.
Mūsu likums ietur vidu starp pabalstu un pensijas likumu.
Šis likums piešķir tiesības vispirms
tām personām, kurām jau bija piešķirta līdz 1917.
g. 24. oktobrim pensija par dienestu no bijušās Krievijas valsts, vai uz sevišķu loču, vai valsts, vai privātu dzelzceļu pensiju noteikumu pamata, vai no
bijušās Kurzemes vai Vidzemes bruņniecības. Tālāk šis likums piešķir tiesības uz pensiju vēl tām personām, kuras nokalpojušas līdz 1917. g. 24. oktobrim
vismaz 25 gadus tādos amatos, kas pēc Krievijas
likumiem deva tiesības uz pensiju, ja vien attiecīgā
tiesība paredzēta tādiem vai līdzīgiem darbiniekiem
ari Latvijā pastāvošos vai izdodamos likumos. Beidzot tiesības uz pensiju ir vēl tām personām, kurām
uz attiecīgo loču, dzelzceļnieku vai bruņniecības
pensiju noteikumu pamata bija tiesības uz pensiju,
ja viņi līdz 1917. g. 24. oktobrim bijā nokalpojuši
vismaz 25 gadus attiecīgos amatos.
Tiesības uz pensiju nebauda tās personas, kuras piedalījušās Latvijas tautas brīvības cīnītāju vajāšanā, spīdzināšanā un nonāvēšanā.
Pēc to personu, kurām bij tiesības uz pensiju,
nāves, tiesības uz pensiju bauda viņu ģimenes locekli: sieva un bērni līdz 16. resp. 18. gadam.
Attiecībā uz atraitņu un bērnu tiesībām ievesti
likumā tie paši ierobežojumi, kas paredzēti ari mūsu
vispārīgā pensiju likumā.
Pensijas apmērs samērā mazs; par nokalpotiem
25—30 gadiem likmes sākas ar Ls 30.— un beidzas
ar Ls 80.— mēnesī, un par nokalpotiem 30 un vairāk
gadiem likmes noteiktas no Ls 40.— līdz, visaugstākais, Ls 100.—.
Atraitne un bērni dabū tas pašas pensijas daļas, kādas paredzētas mūsu vispārīgā likumā, t. i.
atraitne pusi un bērni 13j vai 1/e pensijas vai zināmos gadījumos vēl mazāk.
Pensiju sāk maksāt no 1929. gada 1. apriļa, ja
pensijas pieprasījums iesniegts līdz š. g. 30. jūnijam,
pretējā gadījumā no pieprasījuma
iesniegšanas
dienas.
Pensionāram pienākošās sumas izmaksā tautas
labklājības ministrija tieši vai caur pasta nodaļu pēc
pensionāra dzīves vietas.
Citi likuma noteikumi atbilst pilnīgi mūsu pensiju likuma noteikumiem.
Sociālās likumdošanas komisija ir pieņēmusi likumu 1 atturoties.
Sociālās likumdošanas komisija liek priekšā

steidzamību.

Es uzturu steidzamību. '

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
misijas referentam Pastoram.

Referents A. Pastors:

Vārds budžeta ko-

Lai gan budžeta komi-

sijā bija iesniegti vairāki

pārlabojumi likumā par
pensijām bijušiem Krievijas pensionāriem, tomēr
visi tie tika noraidīti un budžeta komisija pieņēma
likumu tādā redakcijā, kādā to bija likusi priekšā
sociālās likumdošanas komisija. Augstais nams ari
principā jau piekrita šim likumam, ievedot budžeta
attiecīgas sumas šī likuma realizēšanai, un tāpēc
es ari budžeta komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo
likumprojektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priekšā steidzamību. Nabalsošanā nāk steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Dukuram.
Godātie depuR. Dukurs (sociāldemokrāts):
gašajos
Latvijas
pastāvēšanas
tātu kungi! Visos
33
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dos mēs nebijām izdevuši likumu par pirmskara
pensionāriem. Tam ir savi dibināti iemesli. Latvijas republika ir dzimusi ļoti grūtos apstākļos, un
tāpēc ir saprotams, ka visi agrākie Krievijas pensionāri Latvijas demokrātiskā republika sevišķu
uzticību nevarēja baudīt. Vēl šodien plašāka sabiedrībā ir izplatīts uzskats, ka Latvijas valstij
pret šiem pensionāriem nekādi sevišķi pienākumi
nevar būt, jau tādēļ vien, ka viena daļa no viņiem
ir izpildījuši tādas funkcijas, , kas ir ne tik) vien
naidīgas Latvijas republikai, bet daži ir aktivi piedalījušies ari Latvijas atbrīvošanas cīņu apspiešana.
Mēs esam diezgan tālu gājuši attiecība uz agrāko
Krievijas laiku darbinieku pensionēšanu. Gandrīz
visos pensiju likumos ir ieskaitīti 20 gadi, kas nokalpoti Krievijā, tagadējā Latvijas pensiju izdiena.
Tā tad 20 gadi ir ieskaitīti tiem, kuri dien ari vel
tagad un izkalpo pensiju. Bet līdz šim mums nebija
tāds stāvoklis, ka valsts pabalstu saņemtu tie, _ kuri
nevienu dienu nav bijuši Latvijas valsts dienesta. Šis
likums paredz pensijas pat tādiem, kas agrāk Krievija
nekādu pensiju nebija_ saņēmuši. Tagad Latvijas
valsts apņemas ar zināmu likumu izmaksāt pensijas
tiem, kas tās būtu saņēmuši, kā aritiem, kas tādas
vēl nebija saņēmuši, bet tikai izdienējuši. Ta ir diezgan liela pretimnākšana, kaut ari nelielam skaitam,
kādiem 700 cilvēkiem, kuri še Latvija atrodami.
Mēs sevišķi neiebilstu pret_ vienu daļu, un tie
būtu tie, kas nav spēlējuši nekādu politiku vai tīri
sabiedrisku lomu. Tie butu dzelzceļu darbinieki,
zemākie kalpotāji viena otra Krievijasresora. Bet te
šinī pensionējamo skaita, bez šaubām, _ ir tādas
personas, kurām Latvijas demokrātija šādas pensijas labprāt nevēlētos, un tie ir bijušie policijas darbinieki, bijušie armijas darbinieki, kuri ir Latvijas brīvības cīnītājus pat_ apspieduši. Lai tādiem
pensijas nevarētu izmaksāt, te ir gan piezīme pie
1. panta par tiem, kas šādas lietas uzstājušies; bet
šī piezīme spēlēs mazu lomu, jo nu jau bus grūti
konstatēt, kas un cik lielos apmēros piedalījušies
brīvības cīnītāju vajāšanas, jo vairāk tamdēļ, ka
pašlaik pat starp mūsu valsts darbiniekiem, policijas darbiniekiem, jākonstatē ir viena liela daļa tādu,
kas ir kalpojuši agrākās Krievijas valsts dienesta.
(H. Dzelzītis no vietas: «Nav taisnība!») Tas ir
taisnība; Jūs paši, Dzelzīša kungs, varat pārliecināties, cik ir tādu ļaužu, cik mums nav 25 un 30
gadu darba jubileju, kur mušu valsts ir pastāvējusi
tikai 10 gadus. Tā tad šie ļaudis ieskaita sava izdienā visu Krievija pavadīto laiku. Starp tiem ir
liela daļa tādu, kas aktivi piedalījušies Krievijas sabiedriskā dzīvē.
Ja nu jūs tagad liekat priekšā likumprojektu, kurš
šādas iietas ieskaita, tad tas ir vairāk ka nesaprotami tad, ja tas cilvēks pie Latvijas valsts izbūves
nemaz nav piedalījies, pavisam sveši viņam ir Latvijas apstākli. Vēl varetu_ saprast, ja kādu laiku
šie cilvēki būtu kalpojuši mušu valstī; bet šiem cilvēkiem ar Latviju nav nekādu sakaru. Es negribu
runāt par visiem, bet par vienu daļu man tāds slē_
dziens ir jādod.
Es negribētu ari, ka šinī likuma pensiju lietas butu tālāka pretimnākšana, kā to paredz mušu likumi,
kas attiecas uz lielāko daļu pensionējamo. Šinī likumā nav paredzēta trūcības noteikšana. Šo ^līdzību varēs saņemt ari tādi, kuri nav trūcīgi. Mūsu
pensiju likumos tāds trūcības konstatējums ir ievests,
piemēram, rakstnieku, mākslinieku pensijām. Tāpat ari kara invalidu .pensiju likumā attiecībā uz viņu ģimenes locekļiem ir noteikts, ka pensiju saņem
tikai tie, kas atrodas grūtos un trūcīgos apstākļos,
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ko konstatē tautas labklājības ministrija. Šinī likumā trūcības princips netiek ievērots. Pensionāri
tiek ņemti neatkarīgi no tā, vai kāds no viņiem ir
nodrošināts, vai nav. Ir norādījumi, ka dažs labs
no agrākiem Krievijas pensionāriem Latvijā un citur
ir lielāku nekustamu īpašumu īpašnieki. Uz tādiem
nebūtu pareizi attiecināt pensijas. Tāpēc mūsu frakcija liks priekšā ievērot trūcības principu. Ņemsim
dzelzceļniekus. Mēs nemaksājam pensijas valsts
dzelzceļu darbiniekiem un neesam domājuši maksāt
privāto dzelzceļu darbiniekiem. Šinī likumā tas tiek
ietverts, un privāto dzelzceļu darbiniekiem pensijas paredzētas.
Attiecībā uz maziem darbiniekiem mēs neliksim priekšā projektu grozīt, bet mums ir iebildumi
pret 1. panta 4. punktu, kur ir runa par bijušās Vidzemes un Kurzemes bruņniecības darbiniekiem. Viņi pa lielākai daļai ir zināmās muižnieku kārtas vajadzību apmierinātāji un, kā mēs to komisļjā konstatējām, bijušo muižnieku priekšrocību fiksētāji attiecībā uz zemes kadastru, izdarot zemes novērtēšanu ļoti nepareizi. Tanī laikā, kad zemnieku zemes tika novērtētas ļoti augstu, muižnieku zemes
tika novērtētas stipri zemu. Šo nevienlīdzību līdz
šai dienai mēs vēl neesam varējuši izlīdzināt. Es domāju, ka uz šīm personām, kas neizpildīja valsts,
bet muižnieku kārtas funkcijas, nevajadzētu pensijas attiecināt.
Pensiju normas, salīdzinot ar mūsu civilresoru
ierēdņu normām, nav pārāk augstas; bet nevar_ tās
pielīdzināt ari civilresoru ierēdņiem, kas Latvijā izdienējuši pensijas, drīzāk gan kara invalidiem, kuri
ir pelnījuši, ka viņus nodrošina. Salīdzinājums neiztur kritikas. Kara invalidiem maksā 12,31 latu
mēnesī tanī laikā, kad pirmskara ierēdņiem maksās ne mazāk kā 30 latus mēnesī. Kara invalids,
kas zaudējis 100% darba spēju, kam vajadzīga otra
cilvēka palīdzība, saņem tikai 99 latus mēnesi, kamēr bijušie Krievijas pensionāri saņems 100 latus
mēnesī. Zemākās virsnieku kategorijas saņem tikai 80 latus. Ja salīdzinām normas ar invalidu normām, tad salīdzinājums ir ļoti nelabvēlīgs. Es domāju ka, pieņemot šo pensiju likumu bijušiem Krievijas pensionāriem, Saeima morāliski, ja ne faktiski
uzņemsies uz sevis pienākumu gādāt par pretimnākšanu kara invalidiem,_kas līdz šim nav pienācīgi nodrošināti, lai viņu stāvoklis tiktu nodrošināts.
Par agrākiem Krievijas pensionariemmums šodien trūkst pilnīgu datu. Tautas labklājības ministrija nevar konstatēt šodien, kaut gan 2 gadus atpakaļ jau ir vāktas ziņas, par cik pensionējamo
skaits pavairosies. Pēc 2 gadus atpakaļ ievāktam
ziņām pašu pensionāru skaits_ bija 261 un ģimenes
locekļu 276. Bet tagad, kā izrādās, kad termiņš tiks
grozīts no 1921. gada uz 1927. gadu, daudzi kas prasīja Latvijas pavalstniecību un bus to dabūjuši, pec
manas izziņas ari varēs saņemt _pensiju un reize ar
to pensionāru skaits pieaugs, pārsniegs varbūt pat
781 personu. Tad viņus vairs nevarēs apmierināt
ar tiem 240.000 latiem, kas uzņemti vasts_ budžeta.
Var droši teikt, ka puse no šīs sumas būs jāliek klāt,
un tad pavisam' būs vajadzīgi ap 320.000 latu. Ja
budžetā nebūs tādas sumas, tad skaidrs, ka ministru
kabinetam būs jāņem no saviem rezerves kapitāliem un pensionāri jāapmierina. Ja valdība bus atradusi par vajadzīgu nākt pretim pirmskara pensionāriem, tad viņas pienākums būs neaizmirst Latvijas pilsoņus, kaut tādos pašos apmēros, kādi paredzēti pirmskara pensionāriem. Es te neņemšu tikai
kara invalidus,_bet ņemšu tādus, kuri strādā vienkāršu darbu, kā dzelzceļa strādnieki un citu resoru
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strādniek^ par kuru nodrošināšanu ar pensijām jūs
bieži runājat kā _ par smagām sociālām nastām.
Bet tanī_ pat laikā, kad jums ir darīšana ar koalicijas jautājumiem, jūs absolūti aizmirstat to, ko jūs
esat teikuši par smagiem nodokļiem un par smagām
nastām.. Esiet ari tad konsekventi, ejiet vēl tālāk
šo ceļu un dodiet pensijas visiem tiem, kam uz to
ir tiesības.
Priekšsēdētājs_P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vai referenti vēlas vārdu? Referenti vārda nevēlas. — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
.pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.—Lūdzu nolasīt

likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Likums par pensijām bij. Krievijas pensionāriem.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret virsrakstu nav? Virsraksts pieņemts. — Vai augstais
nams vēlas, lai nolasītu tekstu? To neviens nepieprasa. — 1. pants.
(Šis likums piešķir tiesību uz pensiju:
1) personām, kurām līdz 1927. g. 24. oktobrim piešķirta no bij.
Krievijas valsts pensija par dienestu saskaņā ar Krievijas
likumiem;
2) personām, kurām uz sevišķu loču pensiju noteikumu pamata piešķirta pensija pirms 1917. g. 24. oktobra;
3) personām, kurām uz sevišķu loču pensiju noteikumu pamata
piešķirta pensija pirms 1917. g. 24. oktobra par dienestu

uz valsts vai privātiem dzelzceļiem;
4) personām, kurām piešķirta
Vidzenes bruņniecības;

pensija no

bij. Kurzemes vai

Krievijas
5) personām, kurām nav piešķirta pensija no bij.
valsts, bet kuras nokalpojušas līdz 1917. g. 24. oktobrim
vismaz 25 gadus tādos amatos, kuri pec Krievijas likumiem
deva tiesību uz pensiju, ja vien attiecīga tiesība paredzēta
tādiem vai līdzīgiem darbiniekiem ari Latvija pastāvošos
vai izdodamos likumos;
6) 2., 3. un 4. punktā minētām personām, kuram nav piešķirta
pensija uz attiecīgo loču, dzelzceļnieku vai bruņniecības
pensiju noteikumu pamata, bet kuras līdz 1917. g. 24. oktobrim bija nokalpojušas vismaz 25 gadus tādos amatos,
kuri saskaņā ar minētiem pensiju noteikumiem deva tiesību uz pensiju.
Piezīme. Tiesību uz pensiju nebauda tas personas nosinī panta
minētiem, kuras bij. Krievijas cara valdības, vācu okupācijas varas vai Padomju valdības vai citas Latvijas demokrātiskai republikai naidīgas varas uzdevuma piedalījušas
Latvijas tautas brīvības cīnītāju vajāšana, spīdzināšana un
nonāvēšanā.

Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:

«1. panta 6. punktā 2. rindā strīpot vārdus: «dzelzceļnieku
vai bruņniecības» un to vietā likt: «vai dzelzceļnieku».»

Vai referenti vēlas vārdu?

Vārds referentam

Šēleram.

Referents V. Šēlers: Es esmu pret šo pārlabojumu. Komisijā tas ir pārrunāts un noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai budžeta komisijas referents veļas vardu? Budžeta komisijas
referents izsakās pret šo priekšlikumu. Bez tam deputāts M. Rozentāls liek priekša:
katru

«Likumā par pensijām bij. Krievijas pensionāriem
punktu nobalsot atsevišķi.» -

1. panta

Vai būtu kādi iebildumi pret katra punkta nobalsošanu atsevišķi? Iebildumu nav. Tas pieņemts.—
Vispirms nāk nobalsošana ievada teksts un 1. panta
1. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada
teksta un 1. panta 1. punkta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par ievada teksta un 1. panta 1. punkta pieņemšanu. Par ievada teksta un 1. panta 1. punkta pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret to pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējies 31.
1. panta
1. punkts pieIevada teksts un
ņemti. — 2. punkts. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
2. punkta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. punkta pie-
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ņemšanu.

Par 2. punkta pieņemšanu nodotas 47
balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss,
atturējies 31. 2. punkts pieņemts. — 3. punkts.
Ludzu pacelties tos, kas ir par 3. punkta pieņemšanu. Acimredzot vairākums. 3. punkts pieņemts.
— 4. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 4. punkta
pieņemšanu. Acimredzot vairākums. 4. punkts pieņemts. — 5. punkts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
5. punkta pieņemšanu. Acimredzot vairākums. 5.
punkts pieņemts. — 6. punkts. — Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:
«1. panta 6. punkta 2. rindā strīpot vārdus: «dzelzceļnieku
vai bruņniecības» un to vietā likt: «dzelzceļnieku».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodotas 30 balsis, pret — 45 bal-

sis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 6.
punkts komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par 6. punkta pieņemšanukomisijas redakcijā.
Acimredzot vairākums. 6. punkts komisijas redakcijā pieņemts. — Nobalsošanā nāk 1. pants ar piezīmi visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 1.
panta ar piezīmi pieņemšanu. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta ar piezīmi pieņemšanu. Par 1. panta ar piezīmi pieņemšanu nodotas 47 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējies 31. 1. pants ar piezīmi pieņemts. — 2. pants.
(Pēc 1. pantā minēto personu nāves tiesību uz pensiju bauda

viņu

ģimenes locekļi: sieva un bērni.
Piezīme: Mirušā pensionāra atraitnei ir tiesība uz pensiju, ja
viņa apprecējusies ne vēlāk kā vienu gadu pirms šī likuma
spēkā stāšanās un iekams vīrs bija sasniedzis 60 gadu vecumu un ja viņa ar pensionāru nodzīvojusi laulībā ne mazāk kā 3 gadus.)

Vārdu neviens nevēlas? — Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:
«2. pantu papildināt ar teikumu «ia tie ir trūcīgi«.»

Vārds referentam:
Referents L. Šēlers: Ja šo pārlabojumu pieņems,
tad likums zaudēs savu nozīmi. Pārlabojums bija iesniegts ari komisijā, un komisija to noraidīja. Tadeļ
es izsakos pret deputāta Rozentāla pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai budžeta komisijas referents vēlas vārdu? Neveļas. — Vispirms nak
nobalsošanā deputāta Rozentāla iesniegtais pārlabojums 2. pantā. Komisijā tas noraidīts. Ludzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla iesniegta
pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Rozentāla iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodota 31 balss,
pret — 45 balsis, atturējušies 2. Pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 2. pants, komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. panta
pieņemšanu komisijas redakcijā. Acimredzot vairākums. 2. pants komisijas redakcijā pieņemts. —?
3. pants.
(Pirmā pantā minētās personas bauda tiesību un pensiju
vienīgi tad, ja viņas ir bijušas Latvijas pilsoņi jau pirms 1927.
gada 10. novembra un sasniegušas 60 gadu vecumu vai _ zaudejtišas darba spējas ne mazāk kā par 50%. Ja pirmā panta minētas
personas ir mirušas pirms 1927. g. 1. maija, kaut ari neieguvušās
Latvijas pavalstniecību, tad otrā pantā minētas personas tomēr
bauda tiesību uz pensiju, ja viņas ir bijušas Latvijas pilsoņi jau
pirms 1927. g. 1. maija.)

Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:
«3. panta 2. rindā

pēc vārda «novembra likt vārdus «ir

trūcīgas.».»

Referents izsakās pret to. Lieku uz balsošanu
deputāta Rozentāla iesniegto pārlabojumu 3. panta.
33*
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Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attu-

ras. Tādu nav. Par deputāta Rozentāla iesniegta
pārlabojuma pieņemšanu nodotas 30 balsis, pret —
45 balsis. Pārlabojums noraidīts.;— Nobalsošana
nāk 3. pants komisijas redakcija. Ludzu pacelties tos,
kas ir par 3. panta pieņemšanu, komisijas redakcija.
Acimredzot vairākums. 3. pants komisijas redakcijā pieņemts. — 4. pants.

(Pirmā panta 5. un 6. punktā minetam _ personām, dienesta
laiku aprēķinot, katrs nokalpotais gads skaitams _par vienu gadu,
neraugoties uz agrākiem noteikumiem, kas zināmos gadījumos
deva izdienas priekšrocības.)

Vārdu neviens neveļas? Nobalsošana nak 4.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants
vienbalsīgi pieņemts. — 5. pants. _

(Ja pirmā panta 5. un 6. punkta minētas personas nav bij.
Krievijas attiecīgā dienestā nokalpojušas 25 gadus, tas var iegūt
tiesību uz pensiju, ja iztrūkstošo, laku viņas nokalpojušas līdz
šī likuma spēkā naākšanai Latvijas valsts dienesta.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 6. pants.

(Pensijas apmērs pirmā pantā minētām personām aprēķināms atkarībā no nokalpotā laika un algas apmēra, kādu viņas
saņēmušas pēdējā dienesta gadā līdz 1914. g. I. augustam bij.
Krievijas dienestā pēc sekojošas tabeles:
Pensijas apmērs mēnesī
Mēneša algas apmērs

Līdz 30 rbļ
Virs 30 līdz 50 rbl. . .
, 50 , 100 „ . . .
, 100 ,
Piezīme.

25—30 gad.

Par nokalpotiem
30 un vairāk gad.

Ls 30.—

Ls 40.—

. 40—
„ 60.—

. 60.—
, 80.—

„

„ 100.—

par nokalpotiem

80.—

Ar algu šinī pantā jāsaprot attiecīgam amatam noteiktā

pamatalga, kā ari dzīvokļa un uztura nauda, bet ne citas
papildu piemaksas.)

Deputāts M. Rozentāls liek priekšā 6. pantu izteikt šādi:
«Pensijas apmērs 1. panta minētam personām — Ls 30.—
mēnesī.»

Referenti ir pret šo priešklikumu. Lieku to uz
balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Rozentāla priekšlikumu nodota 31 balss, pret — 47
balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak
6. pants komisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par 6. panta pieņemšanu komisijas redakcijā.
Acimredzot vairākums. 6. pants komisijas redakcijā
pieņemts. — 7. pants.
(Pirmā panta 1„ 2., 3. un 4. punktā minētās personas, kam
pensija piešķirta par nokalpoto laiku, mazāku par 25 gadiem,
pensiju aprēķinot
pielīdzināmas personām, kas nokalpojušas
25—30 gadus' .)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 8. pants.

(Pirmā panta 5. un 6. punktā minētais pensijas dizienas
laiks skaitāms no pensionāru iestāšanās dienestā, bet ne agrāk
kā no 18 gadu vecuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 9. pants.

(Nokalpoto gadu kopsumu aprēķinot, laiku, mazāku par pusgadu, pensijas izdienā neieskaita, bet laiku, līdzīgu pusgadam
un pāri par to, pielīdzina pilna gada izdienai.)

Iebildumu nav? Pieņemts.—10. pants.

(Otrā pantā minētie bērni bauda tiesību uz pensiju līdz 16
gadu vecuma sasniegšanai, bet ja viņi apmeklē skolu, tad līdz
skolas beigšanai, tomēr ne ilgāki kā lidz 18 gadu vecumam.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 11. pants.

(No pensijas, kuru saņēmuši pensionējamā persona, vai kura

pienāktos 1. pantā minētiem darbiniekiem, ja viņi nebūtu miruši, atraitne dabū pusi, bet bērni: 1) atraitnei dzīvai esot —
vienu sesto dalu (Ve) katrs bērns, ja to nav vairāk kā trīs, pretējā gadījumā — visi kopā otro pus i _līdzīgās dalās, un 2') atraitnei dzīvai neesot — ja ir viens bērns — pusi (K) no pen-
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sijas, ja divi — katrs vienu trešdaļu (Vs), ja vairāk ka divi —
pilnu pensiju lidzīgās daļās.)

Pieņemts. — 12. pants.

Iebildumu nav?

(Atraitne nebauda tiesību uz bijušā vīra pensiju, ja tā jau
saņem pensiju par personīgu dienestu.)

Pieņemts. — 13. pants.

Iebildumu nav?
(Pensijas

pieprasījums

iesniedzams

tautas labklājības mi-

nistrijai. )

Pieņemts. — 14. pants.

Iebildumu nav?

pieprasījumu tautas labklājības ministrija izšķir
1 mēneša laikā no pieprasījuma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, bet gadījumos, kad izdarāma, medicīniska izmeklēšana, 2 mēnešu laikā no galīgas izmeklēšanas dienas.)
(Pensijas

Pieņemts. — 15. pants.

Iebildumu nav?

(Slēdzienu par pensijas pieprasītāja darba spēju zaudējuma
apmēru dod 3 lietpratēji ārsti, kurus ieceļ tautas labklājības ministrija. )

Iebilumu nav?

Pieņemts. — 16. pants.

(Ja pensijas prasītājs

slimības vai piltnīgas _ .ntfvarjbas

dēl nevar ierasties uz pārbaudīšanu, tad ārstiem jāierodas pie
slimnieka vai jāuzdod medicīnisko izmeklēšanu izdarīt tautas
labklājības ministrijas pilnvarotam ārstam.)

Pieņemts. — 17. pants.

Iebildumu nav?

(Pensiju sāk maksāt no 1929. g. l.apriļa, ja pensijas pieprasījums iesniegts 3 mēnešu laika no minēta termiņa; pretēja gadījumā to sāk maksāt no pieprasījuma iesniegšanas dienas.)

Pieņemts. — 18. pants.

Iebildumu nav?

(Pensionāra miršanas gadījumā līdz tekošā gada ceturkšņa
pēdējai dienai neizmaksātā pensijas nauda izsniedzama pilna apmērā 2. pantā minētiem ģimenesjocekļiem, bet ja tādu nav, tad
personai, kas viņu uzturējusi pēdējā laika vai viņu apbedījusi.)

Pieņemts. — 19. pants.

Iebildumu nav?

(Pensiju ģimenes locekļiem sāk maksāt no tā gada ceturkšņa pirmās dienās, līdz kurai uz šī likuma pamata izmaksāta
darbinieka pensija, bet kad pensijas pieprasījums iesniegts pec
3 mēnešiem no tās dienas, kad pensionējamā persona ir mirusi,
to sāk maksāt no pieprasījuma iesniegšanas dienas.)

Pieņemts. — 20. pants.

Iebildumu nav?

(Pensiju izmaksā par gada ceturkšņiem ar tādu aprēķinu,
ka pensionārs to saņem ceturkšņa sākuma.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 21. pants.

(Pensionāram pienākošās sumas izmaksā tautas labklājības
ministrija tieši vai caur pasta nodaļu pēc pensionāra dzīves
vietas.
Piezīme.
Visas saistības un solījumi par atlīdzību sakarā ar
pensijas izgādāšanu nav spēkā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 22. pants.

(Pensijas izmaksu pārtrauc pensionējamai personai, ja tā
dzīvo ārzemēs ilgāk par 3 mēnešiem, iestājas valsts vai valsts
uzņēmumu vai pašvaldības dienestā, vai ja to_ievel Saeima, vai
ja tā atrodas valsts vai pašvaldības _ apgadība, jbet pensionējamiem bērniem — pa to laiku, kamēr viņu matē atrazdamās
valsts vai pašvaldības dienestā, vēlas saņemt par tiem ģimenes
piemaksu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. pants.
(Pensijas izmaksu izbeidz pensionējamai personai, ja viņa
nomirst, nav Latvijas pilsonis, vai zaudē pensijas tiesību ar tiesas spriedumu. Pensionējamai atraitnei un meitām pensijas izmaksu izbeidz, kad viņas apprecas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. pants.
(Persona, kurai tiesība uz vairākām _ pensijām no valsts,
valsts uzņēmumiem vai pašvaldību iestādēm, var saņemt tikai

vienu pensiju pēc izvēles.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 25. pants.

(Pensija atsvabināta no visiem nodokļiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 26. pants.

(Pensiju lietas pārzin tautas labklājības ministrija, kurai
ir tiesība izdot instrukcijas šī likuma piemērošanai. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par likuma pieņemšanu visumā. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par likuma pieņemšanu visumā nodotas 46 balsis, pret —
31 balsis. Likums visumā pieņemts. — Prezidijs iek priekšā tā rediģēšanu uzticēt redakcijas
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komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts. — Deputāts E. Dzelzītis iesniedzis pārejas
formulu:
«Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt likumu, lai varētu,
sakot ar š. g. 1. jūliju, paaugstināt kara invalidu un karā kritušo
ģimmenes locekļu pensijas. Lai II kategorijas 100% darba spēju
zaudējušais invalids saņemtu

XIX kategorijas

valsts ierēdņu

atalgojumu, bet 35—40% V kategorijas invalids, un karā kritušo
ģimenes locekļine mazāk ka Ļs 30.— mēnesī, tikpat, cik bijušie
krievu pensionāri. Līdzekļus ņemt no 1928./I29. gada budžeta atlikuma, ministru kabineta un valsts rezerves fonda.»

Pie šīs pārejas formulas vārds deputātam Dzelzitim.
Ģ. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Tikko mēs pie-

ņēmām likumu par pensijām bijušiem Krievijas pensionāriem ar daudz augstākām pensiju normām nekā kara invalidiem un viņu ģimenes locekļiem. Bez
tam pēdējiem tiek prasīta trūcības noskaidrošana,
bet šeit piešķirtās pensijās i norma ir augstāka, i
trūcība atkritusi. Tagad kara invalidi, jau 60 gadus
veci, kuri ir zaudējuši 50% darba spēju, saņem tikai 12 latus mēnesī, kamēr šeit pieņemtā likumā ir
30 lati. Tā ir liela netaisnība, un es ceru, ka tagadējā valdība respektēs ari kara invalidus un brīvības cīnītājus un pielīdzinās viņu normas vismaz
e*

to personu normām, kas nekādi nav piedalījušās
Latvijas atbrīvošanā.
Te man nebūs ilgi jāpakavējas pie kara invalidu
stāvokļa. Mums visiem zināms, ka tas ir ļoti bēdīgs un ka ir daudzi piemēri, kur cietušie kara invalidi, nonākuši lielā trūcībā, nobeidz ar pašnāvību.
Mēs zinām, ka ar pašnāvību nobeidza Elksnītis Cēsīs; kāds Kape Rīgā izlēca no piektā stāva loga, un
iemesls tam bija zemā pensija, ar ko cilvēks bija nonācis galīgā trūkumā. Mēs zinām, ka ielēca Daugavā Latvijas brīvības cīņu dalībnieks virsleitnants
Kincs, sakropļots karavīrs, kurš, zaudējis 100% darba spēju, Kalpaka bataljona bijušais _karavīrs, saņēma tikai 92 latus mēnesī. Es domāju, ka valdība
pati sapratīs, ka invalidiem un karā cietušo ģimenes
locekļiem pensijas paaugstinās vismaz tā, lai viņi
nebūtu nostādīti zemāk par bijušiem Krievijas pensionāriem.
Ja paskatāmies citās valstīs, tad redzam, ka ari tur brīvības cīnītāji nav nostādīti tik

zemu.

Alberinga kungs teica, ka esot ļoti grūti apstākļi lauksaimniekiem. Es_ domāju, ka invalidu stāvoklis ir desmitreiz grūtāks. Tagadēja valdība tomēr ir gādājusi par lauksaimniekiem, izsniegusi _ visadākus pabalstus, gādājusi par arkliem un ecešam,
bet par dzīviem sakropļotiem cilvēkiem viņa nav
gādājusi. Mēs redzam, ka valdība ceļ pieminekļus.
Brāļu kapiem paredzētas lielākas sumas piemaksas veidā pieminekļa celšanai. Es nedomāju,_ka šie

pieminekli nebūtu vajadzīgi, bet pirma _ vieta taču
jādod dzīviem pieminekļiem. Tagad mušu valdība
gan mīl lepoties ar Brāļu kapiem, mīl noturēt tur
spīdošas runas, lai reprezentētos, bet par dzīviem
karavīriem viņa mazāk gada. Vel nupat valdība
konstatēja, ka dzīves dārdzība cēlusies. Tagad šinī brīdī, šinī sesijā visas kategorijas ir dabūjušas
klāt. Ir dabūjuši bijušie Krievijas pensionāri, landesvēra karavīriem ir piešķirta zemes tiesības, valdība ir atzinusi, ka ierēdņiem atalgojumu jāpaaugstina.
Augstais nams un ministri ari sevi nav aizmirsuši.
Tādēļ es .ceru, ka jūs ieverošai ari šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Dzelzītis
savu pārejas formulu izlabo šādi:
«Uzdot valdībai izstrādāt likumu, lai varētu, sākot ar
š. g. 1. jūniju, paaugstināt kara invalidu un kritušo ģimenes locekļu pensijas. ...»

Vārds referentam.
Referents L. Šēlers:

Es vairākas reizes esmu

paskaidrojis, ka mēs esam par to, lai katrs saņemtu
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tādu pensiju, ka viņš varētu eksistēt; bet ar šo pārejas formulu tas nav iespējams. Valdība ir izstrādājusi likumprojektu, bet, bez šaubām, ja skatās cauri^ pensijas ... (sauciens pa kreisi: «Komisijas vārda, ne personīgi!») — es aizrādu uz to, ko valdība ir

darījusi. — Šī pārejas formula mums neko nedod.
Tas ari jums ir zināms.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta Dzelzīša iesniegto pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. (Sauciens pa kreisi: «Demokrātiskais
centrs!») Tagad, lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās
pieņemšanu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. (Saucieni pa kreisi: «Drošāk, drošāk, nebaidaities!») Par deputāta Dzelzīša iesniegtās
pārejas formulas pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret
tas pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturēju-

šies 39. Pārejas formula pieņemta.

Nākošais dienaskārtības punkts —

papildilikumā
par algotiem darbiun viņu ģimenes locekļiem
agrāk
piešķirtām
pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu
slimību
gadījumos. Referenti L. Šēlers un
R. Dukurs. Vārds sociālās likumdošanas komitejas
referentam Šeleram.
nājums
niekiem

Referents L. Šēlers: Izstrādājot likumu par bi-

jušiem Krievijas pensionāriem, izrādījās, ka viena
pensionāru kategoriļa, proti, personas ar kurām notikusi nelaimes _gadījumi bijušā Krievijas teritorijā,
jāieved jau pastāvoša likumā par algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām
pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu
slimību gadījumos, ta kā šinī likumā jau ir -paredzēti visi noteikumi attiecībā uz cietušo izmeklēšanu,
pensiju likumiem un pensijas izmaksu. Tāpēc, ši
pensionāru kategorija, kas sakropļoti bijušā Krievijas
teriorija, netika ievesta likumā par pensijām bijušiem Krievijas pensionāriem, bettika izstrādāts šis
papildinājums pastāvošam likumam. Sociālās likumdošanas komisijas uzdevumā lūdzu steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta komisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Šis papildinājums ir tikko pieņemtā likuma par pirmskara pensionāriem zināma konsekvence. _ Budžeta komisija nav pret šo
papildinājumu likumā par algotiem darbiniekiem un

iebildumus pret pensionāriem necel.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā
nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. Vai augstais nams vēlas, lai nolasītu likumu? To neviens nepieprasa. Nobalsošanā nāk
likuma virsraksts.
Papild nājums likumā par algotiem darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu un profesionālu slimību gadījumos.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts.
(Likumu par algotiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem agrāk piešķirtām pensijām un atlīdzību sakropļojumu
un profesionālu slimību gadījumos (lik. kr. 1925. g. 40. un 1926.
g. 183.) papildināt ar šādu jaunu (l.) pantu:)

Iebildumu nav?
pants.

Ievada teksts pieņemts. — l.

(Šis likums attiecas uz 1. pantā minētām pensijām un atlīdzību ari tad, ja nelaimes gadījums vai citi apstākli, uz kuru
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pamata piešķirta pensija vai atlīdzība, notikusi bij. Krievijas
teritorijā līdz 1917. g. 24. oktobrim.
Pensionāri, kuri gada laikā no šī papildinājuma spēkā stāšanās savas tiesības uz paaugstināto pensiju nav pieteikuši, vai
kuriem tautas labklājības ministris šo termiņu nav pagarinājis
(skat. 1. p. piez.) zaudē šīs tiesības.)

Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Minēta likumprojekta papildinājumā ir paredzēts, ka uz pensiju
paaugstinājumu ir tiesības visiem tiem sakropļotiem,
kuri ir dabūjuši sakropļojumus bijuša Krievijas teritorijā līdz 1917. gadam. Pastāvošais likums, kurš
ir spēkā, paredz, ka pensiju paaugstinājumu dabu
sakropļotie, kuri sakropļoti līdz 1921. gadam Latvijas teritorijā. Tā tad no pensiju paaugstinājuma ir
izslēgta vesela kategorija, proti — ir izslēgti visi tie

strādnieki, kurus, pasaules karam uzliesmojot, pastāvošā Krievijas vara izdzina no Latvijas teritorijas,
kā piemēram Krievijas — Baltijas vagonu fabrikas
strādnieki, Uniona fabrikas un Feniksa strādnieki.
Viņi 1917. gadā nevarēja atgriezties Latvija, tapec
ka pastāvošās varas to neatļāva; viņi varēja atgriezties tikai vēlākos laikos, proti 1919. un 1920. gada.
Visi tie, kas ir dabūjuši sakropļojumus Krievijas teritorijā, bet skaitās par pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, ar šo papildinājumu ir izslegti._ Lai jas nenotiktu, jo valstij tā kā tā par viņiem bus jagada, ja ne
ar pensijām, tad ar sociālo apgādību, es lieku priekša
strīpot vārdus: «līdz 1917. gada 24. oktobrim».
Priekšsēdētājs PKalniņš ] Vardu pie l. panta vairāk neviens nevēlas? Vārds referentiem.
Referents L. Šēlers: Šis jautājums komisija
bet tur noraidīts. Es esmu pret to.
pārrunāts,
ir
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Dukuram.
Referents R. Dukurs: Es esmu pret.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie l. panta deputāts P. Zeibolts iesniedzis priekšlikumu:
l. pantā strīpot vārdus «līdz 1917. gada 24. oktobrim».»

Sociālās likumdošanas komisijā šis_priekšlikums
noraidīts; budžeta komisija tas neesot pārrunāts. Lieku deputāta Zeibolta priekšlikumu pie l. panta uz
balsošanu: Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 46 balsis. Priekšlikums noraidīts. —_ Nobalsošanā nāk l. pants komisijas redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret l. panta pieņemšanu komisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1 .
pants komisijas redakcija vienbalsīgi^pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visuma vienbalsīgi
pieņemts. — Prezidijs tiek priekša likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopa ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pārgropar Rī g a s-L i m b a ž_ u
likuma
zījums
L i e p a j a s-Z i e m u p e s-P aRūjienas
un
būvi.
vilos t as-Al š vangas _ dzelzceļu
Referents V. Bastjānis. Vārds referentam.
Referents V. Bastjānis: Agrāk pieņemtam li-
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dāšanai ta nav noderīga un ir neizdevīga ari eksploatacijai. Tapec valdība
liek priekšā LiepajasAlšvangas linijas platumu nolikt 600 mm vietā uz
750 mm, ka tas ir uz Rīgas-Rūjienas ceļa.
Otrkārt šinī likumā par Liepajas-Alšvangas liniju bija sacīts, ka linija, starp citu, iet gar Ziemupi
un Labragu. Jaunais nostigojums ir ņēmis citu virzienu; Labragu un Ziemupi šis ceļš vairs neķer, Jo
tas ir daudz izdevīgāki linijas būvei, un tāpēc ari
valdība liek priekšā virsrakstā, kur minēti Ziemupes un Labraga punkti, izmest tos laukā.
Treškārt šinī pašā likumā ari attiecībā uz Liepajas-Alšvangas liniju bija teikts, ka jāatjauno tur
pastāvoša 600 mm platuma linija; bet tā kā ir novilkta jauna linija unatjaunošanas darbi vairs nevar
notikt, tad ari likuma tas nav sacīts.
Komisijas vārdā lūdzu šim likumam steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā ..
steidzamību. Nobalsošana nak steidzamība. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.—
Atklāju visparī_ gas_ debates. Vārdu neviens nevēlas?
— Nobalsošana nak pāreja uzpantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Vai augstais nams
veļas, lai nolasītu likumu? To neviens nepieprasa —
Virsraksts.
(Pārgrozījums likumā par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepaja;;-Ziemupes-Paviiostas-AIšvnagas dzelzceļu būvi.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Likuma teksts.'

(Likuma par Rīgas-Limbažu-Rūjienas un Liepājas-Ziemupes-Pavilostas-Alšvangas dzelzceļu būvi (lik. kr. 1928. g. 137.)

virsrakstu un 1. pantu izteikt šādi: «Likums par Rīgas-LimbažuRujienas unLiepajas-Pavilostas-Alsungas dzelzceļu būvi.
_ 1. p. buvet jaunu 750 mm platuma dzelzceļu virzienā RīgaVecaķi-Naibade-Limbaži-Puiķele-Mazsalaca-Rūjiena un 750 mm
platuma dzelzceļu virzienā Liepāja-Pāvilosta-Alsunga. »'
Pārgrozījums stājas spēkā izsludināšanas dienā.)

Iebildumunav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Iebildumu nav? Likums visumā
p _i e ņ e m t s. — Prezidijs liek priekšā likuma rediģēšanu uzticēt redakcijas komisijai kopā ar prezidiju. Iebildumu nav? Pieņemts. Līdz ar to dienas

kartība izsmelta.

Sesiju slēdzot, man jāziņo, ka III sesijas laikā
ir noturētas pavisam 27 plenārsēdes, 4 frakciju padomes sēdes, 4 prezidija sēdes; pieņemti pavisam 58
likumi, atraidīts 1 likumprojekts; iesniegti 8 jautājumi un 1 pieprasījums; komisijas noturējušas kopā
pavisam 141 sēdi.
Lieku priekšā sēdi un III sesiju slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts.
Prezidija vārdā novēlu visiem deputātiem un
techniskajam personālam labu vasaras atpūtu!
Sēde slēgta.
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kumam par divu liniju jaunbūvi, proti — par RīgasRujienas un Liepajas-Alšvangas liniju ir daži trūkumi. Ta, piemēram, Liepajas-Alšvangas līniju bija
nolemts buvet 600 mm platumā. Satiksmes resors
ir atradis, ka 600 mm platuma liniju var izmantot tikai mežamaterialu izvešanai, bet pasažieru pārva-

(Slēgta pīkst. 2.45 no rīta.)
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