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Valsts prezidents A. Kviesis.

Saeimas prezidijs.
Priekšsēdētājs

P. Kalniņš.

Priekšsēdētāja I biedrs
Priekšsēdētāja II biedrs
Sekretārs

K. Pauluks.
J- Rancans.
L Breikšs.
Dž. Hans.

.

.

Sekretāra 1 biedrs
Sekretāra II biedrs

R. Dukurs.

Ministru
Ministru prezidents . . . .11. Celmiņš.
Ārlietu ministris ..... li. Celmiņš.
Finanču ministris
A. Petrevies.
Iekšlietu ministris
. . . . E. Laimiņš.
Izglītības ministris , . . . E. Ziemelis.
Kara ministris , , . . . . ģen. M. Vācietis.

Valsts kontrolieris

Deputātu

1. Alberings, Arturs.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Annuss, Jānis.
Ausējs, Longins.
Balodis, Jānis (z. s.).
Balodis, Jānis (st. z.).

Balodis, Kārlis.
Barkans, Vinca.
Bastjānis, Voldemārs.
Beldavs, Kārlis.
Bergs, Arvēds.
Bīlmanis, Roberts.
Birznieks, Jānis.
Bļodnieks, Ādolfs.
Breikšs, Jānis.
Briedis, Augusts.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Būmcisters, Kārlis.
Celmiņš, Hugo.
Celms, Jūlijs.
Cielēns, Fēlikss.
Dēkens, Kārlis.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dzelzītis, Hugo.
Dzenis, Antons.
Eglītis, Arkādijs.
Eliass, Kristaps.

Dubins, Mordurchs.
Dukurs, Roberts.
23. -Dzelzītis, Eduards.

Ērglis, Jūlijs.
Firkss, Vilhelms.
30. Grantskalns, Eduards.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

Gulbis, Vilis.

Hans, Džons.
Ivbulis, Staņislavs.
Jankus, Oskars.
Jeļisejevs, Grigorijs.
Jeršovs, Leonids,

kabinets.
Satiksmes ministris

.... Fr. Ozoliņš.
. V. Rubulis.

Tautas labklājības ministris
. .
Tieslietu ministris .
Zemkopības ministris . .
Zemkopības ministra biedrs

R.

. J. Pabērzs.
. V. Gulbis.
. St Ivbulis.

I v a n o v s.

saraksts.

37. Jukšinskis, Antons.
38. Juraševskis, Pēteris.
39. Kalniņš, Augusts.
40. Kalniņš, Bruno.
41. Kalniņš, Nikolajs.
42. Kalniņš, Pauls.
43. Kallistratovs, Meletijs.
44. Kauliņš, Jānis.
45. Kirilovs, Stepans.
46. Kiršteins, Kārlis.
47. Klīve. Ādolfs.
48. Korņiļjevs, Jānis.
49. Rullītis, Jēkabs.
50. Kurcijs^Kuršinskis, Andrejs.
51. Laicens, Linards.
52. Laimiņš, Eduards.
53. Lazersons, Maksis.
54. Lejiņš, Pauls.
55. Lorencs, Klāvs.
56. Lu'kins, Augusts.
57. Maizelis, Noijs._
58. Mazversītis, Jānis.
59. Menderis, Fricis.
60. Miezis, Ernests.
61. Mīlbergs, Gotfrīds.
62. Muižnieks, Izidors.
63. Nuroks, Arons.
64. Nuroks, Markus.
65. Opyncans. Jānis.
66. Ozoliņš, Gustavs.
67. Ozoliņš, Lūkass.
68. Pabērzs, Juris.
69. Pabērzs, Zebastjans.
70. Pastors, Alfonss.
71. Pauluks, Karlis. _ *
72. Petrevies, Andrejs.
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73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

L
87. Sīmanis, Pauls.
Špolanskis, Leontijs.
89. Šterns, Jānis.
90. Trasuns, Jezups.
91. Ulmanis,_ Kārlis.
92. Ulpe, Pēteris.
93. Veckalns, Andrejs.
94. Veržbickis, Jānis.
95. Vestermaniis, Verners.
96. Viļpiševskis, Jaroslavs.
97. Vinters, Jānis.
98. Višņa, Jānis.
99. Zeibolts, Pēteris.
100. Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.

Pigulevskis, Vladimirs.
Pommērs, Jānis.
Pusuls, Voldemārs.
Radziņš, Eduards.
Rancans,, Antons.
Rancans, Jēzups.
Reinhards, Gustavs.

88.

Rimbenieks, Ēvalds.
Rozentāls, Miķelis.
Rubulis, Vladislavs.
Rudevics, Ansis.
Sanders, Visvaldis.
Skujenieks, Marģers.

85.
86. ēēlers, Lotars.

Deputātu

pēc frakcijām.

sadalījums

Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (25 locekli).
1. Bastjānis, Voldemārs.
2. Bīlmanis, Roberts.
3. Būmeisters, Kārlis.
4. Celms, Jūlijs.
5. Oielēns, Fēlikss.

6. Dēķens, Kārlis.
7. Dukurs, Roberts.
8. Dzelzītis, Eduards.
9. Bliass, Kristaps.
10. Kalniņš, Bruno.
11. Kalniņš, Nikolajs.
\2. Kalniņš, Pauls.

14. Lorencs, Klāvs.
15. Menderis, Fricis.
16. Muižnieks, Izidors.
17. Petrevies, Andrejs.
18. Pigulevskis, Vladimirs.
19. Radziņš, Eduiards.
20. Rozentāls, Miķelis.
21. Rudevics, Ansis.
22. Ulpe, Pēteris.
23. Veckalns, Andrejs.
24. Višņa, Jānis.
25. Zeibolts, Pēteris.

13. Lejiņš, Pauls.

Latviešu ziemnieku savienība (16 locekļi).

1. Alberings, Arturs.
Balodis, Jānis.
Birznieks, Jānis.
4. Briedis, Augusts.
5. Celmiņš, Hugo.
6. Dzelzītis, Hugo.
7. Ērglis, Jūlijs.
8. Grantskalns, Eduards.
2.
3.

9. Gulbis, Vilis.
10. Kalniņš, Augusts.
11. Klīve, Ādolfs.
12. Laimiņš, Eduards.
13.

Mazvērsītis, Jānis.

14. Ozoliņš, Gustavs.
15. Pauluks, Kārlis.
16.

Ulmanis, Kārlis.

Nacionālais bloks (8 locekļi)
1. Annuss, Jānis.
2. Ausējs, Longīns.
3. Beldavs, Kārlis.
4. Bergs, Arveds.

5. Rullītis, Jēkabs.
6. Lūkins, Augusts.
7. Reinhards, Gustavs.
8. Sanders, Visvaldis.

Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija ((i locekļi).

1. Ivbulis, Staņislavs.
2.
3.

Jukšinskis, Antons.
Ozoliņš, Lūkass.

4.
5.
6.

Pastors, Mfonss.
Rancans, Antons.
Rancans, Jezups.

Latvijas vācu-baltiešu partija (b' locekļi).
1. Firkss, Vilhelms.
2. Hans, Džons.
3. Pusuls, Voldemārs.

4.
5.
6.

Šēlers, Lotars.
Sīmanis, Pauls.
Vestermanis, Verners.
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Strādnieku
1.

2.
3.

un zemnieku frakcija (6 locekļi).

Balodis, Jānis.
Jaukus, Oskars.
Jeršovs, Leonids.

Laicens, Linards.
5. Miezis, Ernests.
6. Zlaugotnis-Cukurs, Jānis.

4.

Latvijas

jaunsaimnieku

un sīkgruntnieku

1. Bļodnleiks, Ādolfs.
2. Eglītis, Arkādijs.

3. Kauliņš, Jānis.
4. Mīlbergs, Gotfrīds.

Demokrātiskā

centra

un bezpartejisko

sabiedrisko
3.

1. Breikšs, Jānis._
2. Juraševsikis, Pēteris.

darbinieku

frakcija (3 locekļi).

Kiršteins, Kārlis.
'""

Latgales

demokrātiskā

1. Barkans, Vinca.

2.

partija (4 locekļi).

—

zemnieku apvienība (3 locekļi).
3.

Rubulis, Vladislavs.

Dzenis, Antons.

Progresīvā

tautas apvienība (3 locekļi).

3.

1. Pabērzs, Juris.
2. Pabērzs, Sebastjāns.

Trasuns, Jezups.

Apvienotā vecticībnieku frakcija (2 locekļi).
1.

2. Kalļistratovs, Meletijs.

Jelisejevs, Grigorijs.

Cionistu organizācija ., Mizrachi" (2 locekļi).
2.

1. Nuroks, Arons.

Latvijas pagastu un apriņķu

pašvaldību krievu

2.

1. Korņiljevs, Jānis.

Pareizticīgo

Nuroks, Markus.

darbinieku savienība (2 locekļi).

Špoļanskis, Leontijs.

un vecticībnieku vēlētāju un apvienoto krievu
2.

1. Kirilovs, Stepans.

organizāciju frakcija (2 locekļi).

Pommers, Jānis.

Poļu-katoļu Latvijas poļu savienība (2 locekļi).
2.

1. Veržbickis, Jānis.

Progresīvā
1. Skujenieks, Marģers.

Agrāko naudas noguldītāju
1. Vinters, Jānis.

Viļpiševskis, Jaroslavs.

apvienība (2 locekļi).
2.

Sterns, Jānis.

un citu cietušo partija

(1 loceklis).

._..--

-

-

-
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„Agudas Jisroel" (1 loceklis).
1. Dubins, Morduchs.

Kristīgo

darba

ļaužu savienība (1 loceklis).

1. Rimbenieks, Ēvalds.

Latgales
1.

sociāldemokrātiskā

strādnieku

un zemnieku partija

(1

loceklis).

Opvneans, Jānis.

Latvijas

darba savienība un tautas apvienība (1 loceklis).

1. Balodis, Kārlis.

Latvijas

ebreju sociāldemokrātiskā

strādnieku

organizācija

„Bunds" (1 loceklis).

1. Maizelis. Noijs.

Latvijas

neatkarīgo

sociālistu partija (1 loceklis)

1. Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs.

Latvijas
I.

tautiski-sociāldēmokratiskā

Lazersons, Maksis.

partija

^

Ceire-Cion" ( Hitachdut) partija (1 loceklis)

13.

Balodis, Jānis

Ahuls, Mārtiņš

14

Deputātu personu rādītājs.
Alberings, Arturs

Pārgrozījums likuma par valsts
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 79.

(zemu. sav.).

Dzimis 1876. gada 26. decembrī, latvietis, lauksaimniecības vidusskolas un lauksaimniecības un dabas zinību institūta
izglītība, agronoms.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, 1 un II
Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm (lik. chron. rād. Nr.

aizdevumiem

pilsētu

Priekšsēdētāja aizrādījums 369.

Ausējs, Longins (nāc. bloks).
Dzimis 1885gada 30. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, Latvijas Universitātes docents.

7) 169—171.
Sabiedrisko darbu krēditi

(lik. chron. rād. Nr. 22) 631—

632.
Bezdarba

apkarošana

(lik. chron. rad. Nr. 23) 650—662.

I i knmprojekticm:
Noteikumi par maizes labības tirgus regulēšanu
chron. rād. Nr. 70) 41—48.
Pārgrozījumi muitas
tarifos (lik. chron. rad.
Nr.
110-111.
Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 679—680.

Laukstrādnieku

(lik.
76)

darba laiks 812—815.

par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un par to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 358—360.
pasteigt dzstrādāt Likumprojektus par lauksamniecības
aizsardzības un pastiprinātu veicināšanu un par maizes labības monopolu 433—434.
vienreizēju

svētkiem

valsts

darbiniekiem

pabalstu 583.

formulā

m 664—665.

Iesniedzis priekšlikumus 56, 176—177, 190, 234. 311, 340,
431, 666 (2 priekšl.), 748 (2 priekšl.) 791, 869, 870, pārejas formulas 263. 339, 849.

Parakstījis

Kara zaudējumu atlīdzība

lauksaimniekiem

Starpsaucieni 18 (2 reizes), 19 (2 reizes), 50,
174, 175, 219, 442, 645, 680.

no-

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (lik. chron. rād.
Nr. 85) 585.

Starpsaucieni

pilsētu

67, 239, 714.

Atvaļinājums 5—6.

Balodis, Jānis

(zemn. sav.).

Dzimis 1881. gada 20i februārī, latvietis, militārā un pašģenerālis, bij. armijas virspavēlnieks, lauksaimnieks.

168 (3 rei-

Iesniedzis

priekšlikumus 527, 528, 529, 54'9, 550, 560, 566.
likumprojektus:

Pārgrozījums
likumā par apriņķa
valdes un revīzijas
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342l
Pārgrozījums likumā
par pagasta padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

Balodis, Jānis (strādin. um zemn. frakc).
Dzimis

1901. gada 19. oktobrī, latvietis, draudzes skolas

izglītība, apavstrādnieks.
Runā pie likumiem:
Dienesta gaita armijā
un flotē (lik. chron. rād. Nr. 19)
558—559, 560.
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 640—641.

(nāc. bloks).

1883. gada 2. februārī, latvietis, augstskolas

iz-

glītība . Hipotēku bankas direktors.
II Saeimas deputāts.
Referents pie ugunsgrēka
rād. Nr. 21) 578.

apkarošanas likuma

(lik. chron.

Runā pie likuma par bezdarba apkarošanu (lik. chron.
rād. Nr. 23) 652—653.
likumprojekta par pārgrozījumu likuma par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai (lik. chron. rad. Nr. 97) 79—80, 81.
priekšlikuma izstrādāt likumprojektu par akcizes nodokļa
paaugstināšanu uz tabaku mi tabakas izstrādājumiem un par
to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušas uz
1920. gada 18. marta likuma pamata 364—370.
Iesniedzis priekšlikumus

Reierents pie likuma par dienesta gaitu armijā un flotē
(lik. chron. rād. Nr. 19) 518, 525, 527, 528, 529, 531, 540, 541,
557, 561, 562, 564.

vēlēšanām

no vietas 77, 580.

Annuss, Jānis
Dzimis

revīzijas

par kāvā

postītām ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58) 800—801.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

Runā

190, 310, 385, 531, 539—540,

540, 704.

Parakstījis

likumprojektus:

Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.

zes),

priekšlikumus

izmeklē-

II Saeimas deputāts.

k ā r t ī b a s 163.

p a rejas

Iesniedzis

parlamentāriskā

izglītība, atvaļināts

atzinuma, deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas 624.
dienas

k o rn tn i s i j ā,

I e v ē lē t s
šanas 332.

Pārgrozījums
likumā
par
valsts aizdevumiem
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 79.

priekšlikumiem:
izstrādāt likumprojektus

izmaksāt pirms ziemas

II Saeimas deputāts.

Satversmes
Noteikumi
12—14!.
Darba

un

(lik. chron. rād.

Nr. 76)

grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 703—704.
par
algas

slimo

kasēm

nodrošināšana

(lik.

chron. rād.

bezdarbniekiem

Nr. 89)
486—489.

jau t ā j u m icra:
Latvijas transporta darbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšana (jaut. chron. rād. Nr. 4)
93—94.
Bezdarba
posta
novēršana
(jaut. chron. rād.
Nr. 5)
145—150.
Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku akciju
Nr.
biedrības
kastīšu fabrikā, Rīgā, (jaut. chron. rād.

310, 385.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā
Nr. 85) 585.

likumproje k t i cm:
Pārgrozīiumi
muitas
tarifos
120—123,

(lik. chron. rād.

235—237.
«Strādnieku Cīņas»
Laikraksta
(jaut. chr. rād. Nr. 13) 382—383.

numura

sa-

11)

konfiscēšana

15

Bcldavs, Kārlis

Balodis, Kārlis
Bezdarbnieku

stāvoklis

(jaut.

chron. rad.

Nr.

Barkans, Vinca (Latg. dem. zemn. sav.).

14) 396—

398,
«DemonStrādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta
strācija» Nr. 2 konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 15) 489—492.
priekšlikumiem:
papil-

uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izstrādāt

Dzimis 1889. gada 4. februārī, latvietis, augstskolas
glītība, ārsts.
Ievelēts
šanas 332.

dinājumu likumā par darba laiku 85—86.
ievēlēt sodu likuma kommisiju
deputātu

atzinuma
625—626.

priekšlikumus
Iesniedzis
(3 priekšl.), 561, 663.

14. 76, 192

kommisijas

(2 priekšl.),

559

jautājumus:

92.
akciju safabrikā Rīgā (jaut. chr. rād. Nr. 11) 235.

Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku
Laikraksta «Strādnieku
chron. rād. Nr. 13) 382.

Cīņas» numura konfiscēšana (jaut.

Bezdarbnieku stāvoklis (jaut.
un

laikraksta

«Demon-

chron. rād. Nr. 15) 489.

Starpsaucieni 384 (3 reizes), 493, 657 (2 reizes), 810.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības
Pieprasījumi, izdot

123, 384 (2 reizes).

Lūgums noteikt laiku piespriestā soda izpildīšanai

792.

Atvaļinājums 713.

Balodis, Kārlis (darba sav.).
Dzimis 1864. gada 20. jūnijā, latvietis, augstskolas
tība, Latvijas Universitātes profesors.

izglī-

Bezdarba apkarošana (lik.

chron. rād.

Nr. 23) 643—647,

Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem (lik. chron. rād.
Nr. 35) 865—866.

par maizes

labības

tirgus regulēšanu

(lik.

chron. rādi Nr. 70) 35—41.
muitas

tarifos

(lik.

Nr. 76)

chron. rād.

116—118.
Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 697—700.

p r i e k š 1 i k u m i c m:
izstrādāt likumprojektus
par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un to personu
aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz
1920. gada

18. marta likuma pamata 355—358, "31Z—375.
pārgrozīju-

Saeimas, tās kommisi-

Bastjānis, Voldemārs (soc. dēm.).
Dzimis

1884. gada 17. augustā, latvietis, augstskolas

iz-

Saeimas kārtības ruļļa

1 un II Saeimas deputāts.

Runā p i e 1 i k u m i c m:
Pilsētu pašvaldība

(lik. chron. rād.

Nr.

10)

289,

293,

301—302.
Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem
Nr. 35) 868.

(lik.

chron. rād.

Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām
(lik. chron.
rād. Nr. 37) 674—675.
Kara zaudējumu atlīdzība lauksaimniekiem par karā nopostītam ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58) 804.
Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā (lik. chron. rād.
Nr. 85) 586—587.
v

priekšl! k iimiciti:
paātrināt kārtējās

sesijas sanākšanu 56.
izstrādāt likumprojektus
par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz' tabaku un tabakas izstrādājumiem un to personu
aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada
18. marta likuma pamata 346—347, 378-37';.
paātrināt izstrādāt likumprojektu
par lauksaimniecības
aizsardzību un pastiprinātu veicināšanu un par maizes labības monopolu 434—435'.
pagarināt termiņu pilsētu pašvaldības
likuma pārgrozījumu apspriešanai 672—673.
Saeimas sēdi

un

sesiju .849'—85o.

p ā r e j a s f o r m u 1 ā m 665—666.
dienas

kārtības

Iesniedzis

priekšlikumus

852.

14, 53 (2 priekšl.), 54. 56, 81,

likumprojektus:
darbu

krēditi

(lik. chron.

rād, Nr. 22) 395.

Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām
rād. Nr. 37) 674.
Laukstrādnieku darba laiks 807.

(lik.

chron.

departamentā

(jaut.

j a n tājumus:
Partejiska

rīcība

pasta-tēlegrafa

chron. rād. Nr. 16) 588.
Ārlietu

ministra

intervija

Liepājas-Romnas

dzelzceļa

Darba

aizsardzības

likuma

pārkāpšana

Baltijas

papīra

#

rād. Nr. 59) 584.

793.

Starpsaucieni 2R. 29, 47, 120, 350, 360 (2 reizes), 365
(2 reizes), 649, 650. 651, 657, 658.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 752, 752—753.

Sabiedrisko

Runā noi vietas 77.

125. panta grozījums (lik. chron.

likumā par pavalstniecību

Parakstījis

Starpsaucieni 438, 746, 749.

329, pārejas formulu 664.

likumprojektus:

Papildinājums

no

un papes fabrikā Staicelē (jaut. chron. rād. Nr. 19) 818.

f O r m u 1 ā m 749—753.

Iesniedzis priekšlikumu
Parakstījis

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
ju un citām sēdēm 627.

lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 589.

Pagarināt termiņu, pilsētas pašvaldību likuma
mu apspriešanai 672.
pārejas

ieņemt Tautas labklājības ministrijas lauārstēšanas nodaļas vadītāja amatu 102.

iedzīvotāju

132, 154, 192, 310, 329. 347—348, 387, 395, 436, 472., 704,
713, 854, 867 (2 priekšl.), pārejas formulas 664, 849. .

likumprojektiem:

Pārgrozījumi

ku

slēgt

likumiem:

659—«60.

Noteikumi

78, 620.

pieprasījuma
Par Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča darbību (piepr. chron. rād. Nr. 3) 847—848.

tiesāšanai 55 (2 lietās).

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kominisiju un citām sēdēm 609, 610 (3 lietās).

pie

izmeklē-

1 i k u m p r o j e k t i e m:

chr. rād. Nr. 14) 396.

frakcijas

zemnieku

strācija» Nr. 2 konfiscēšana (jaut.

Runā

parlamentāriskā

glītība, valsts zemes bankas padomes priekšsēdētājs.

Latvijas transporta darbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodalās slēgšana (jaut. chron. rād. Nr. 4)

Strādnieku

sftjā,

iz-

Lūgums atļaut

izmeklēšanas

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 76) 108.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem 475.

biedrības kastīšu

kommi

Iesniedzis priekšlikumus

105—106.

lietu

16

Beldavs, Kārlis (nāc. bloks).
Dzimis 1868. gada 4. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, mācītājs un skolotājs.

pie pieprasījuma par Valmieras apriņķa priekš_ Runā
sēdētaja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 254—257.

BreikSs, Jānis

Bergs, Arveds

17

jautājuma

par

bezdarba

novēršanu (jaut.

posta

chron.

rād. Nr. 5) 139—140.

pilsētu

pašizglītība, lauksaimnieks.

pašvaldības

likumā

Pārgrozījums likumā
par valsts
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 79.

(lik.

chrou..
pilsētu

aizdevumiem

144, 145, 244 (4 reizes).

Starpsaucieni
Priekšsēdētājs

Birznieks, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1895. gada 18. novembrī, latvietis, pamatskolas un

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums
rād. Nr. 85) 585.

18

Referents pie likumiem.
Pārgrozījumi likumā par ievedlesem (lik. chron. rad.
Nr. 7) 164, 176, 856, 859.
(lik. chron.. rad. Nr. 20) 578,
Ugunsgrēka apkarošana
597, 600. 605.

likuma par pārgrozījumiem un papildināRunā pie
jumiem likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un
1929./30. budžeta gadā cietušiem , no plūdiem, krusas un ne-

sauc pie kārtības 244.

ražas (lik. chron. rād. Nr. 14) 445.

Bergs, Arveds (nāc. bloks).

pieprasījumiem:

Dzimis 1875, gada 13. septembrī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.
loceklis. I un II Saeimas deputāts.

Satversmes Sapulces

O. Cauča rīcīValmieras apriņķa valdes priekšsēdētaja
ba (piepr. chron. rād. Nr. 1) 249—254, 262.
priekšsēdētaja Līča darbība
Liepājas apriņķa
valdes
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 687—694, 837—842, 848-^849.

dienas
Referents pie likumiem:

Robežjoslas zemes atsavināšana uz Latvijas un Sociālistisko padomju republiku savienības robežas (lik. chron. rād.
Nr. 4) 99.

Nolīgums par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, kā arī to Joslu lietošanu,
(lik. chron. rad.
uz kurām īpašuma
tiesības aprobežotas
Nr. 24) 762.
Konvencija par noziedznieku
savstarpēju izdošanu un
tiesisku palīdzību
krimināllietās starp Latviju
un Dāniju
(Hk. chron. rād. Nr. 25) 763^-764.
Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp
gāriju (lik. chron. rād. Nr. 26) 768.

Latviju

un

starp Latviju

Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums

Un-

un Lie-

tuvu (lik. chron. rād. Nr. 31) 777—778.

Runā pie

852.

Iesniedzis priekšlikumus 446, 666, 852.
Parakstījis likumprojektus:
par apriņķa valdes un revīzijas
Pārgrozījums likumā
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342. _
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes velēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Starpsaucieni 219, 240 (2 reizes), 682 (2 reizes),
reizes).

694 (8

Bļodnieks, Ādolfs (jaunsaimn. un sīkgr. part.).
Dzimis

1889. gada 25. jūlijā, latvietis, augstskolas

izglī-

tība, banku darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, II Sa-

likumiem:

Pilsētu
pašvaldība (lik. chron. rād. Nr. 10) 182,
288—289, 289—290, 293—294, 305—306. 308—309, 313:
Pārgrozījums
un papildinājums
(lik. chron, rād. Nr. 20) 574.

tiesu

iekārtas

likumprojekta
par pārgrozījumu pilsētu
bas likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585—586.

priekšlikuma

kārtība.s

ievēlēt

likuma

sodu

184,

likumos
pašvaldī-

kommisiju

eimas deputāts.
Referents pie likuma par valsts kredītiem un pabalstiem
lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) 496—
497, 508, 509, 511.
Runā pie priekšlikuma izstrādāt likumprojektu par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un
par to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli,
kas iedzīvojušās uz
1920. gada
18. marta likuma
pamata

349—351.

103—ī04.

Iesniedzis priekšlikumus 105, 181, 183, 280 (4 priekšl.),
283, 284, 288 (3 priekšl., 1 noņem), 293 (2 priekšl.) . 295, 296,
308, 340, 311 (noņem), 575 (2 priekšl.), 577 (2 priekšl), 585,
587, pārejas formulu 339.

Iesniedzis priekšlikumus 56, 103, 746.
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes

un revīzijas

kommisijas vēlēšanām! (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.

pārgrozījumu
par
likumprojektu
Parakstījis
tu pašvaldības likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585.

pilsē-

Starpsaucieni 83. 104, 185, 186, 672.

Pārgrozījums likumā par
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Starpsaucieni

pagasta padomes vēlēšanām

166, 354 . 377.

Runā no vietas 290.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 610, 611.

no

Saeimas, tās kommi-

Breikšs, Jānis (dēm. centrs).
Dzimis 1887. gada 25, decembrī, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināta advokāta palīgs.

Atvaļinājums 5.

II Saeimas sekretārs.

Bīlmanis, Roberts (soc. dēm.).

Saeimas sekretārs.

Dzimis 1880. gada 12. jūnijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis I un II
Saeimas deputāts.
Ievēlēts

kommisijā,

tirdzniecības

un rūpniecī-

bas 235.
Izstāji eļ s
rūpniecības

no

k o m misi j a s,

tirdzniecības

un

56.

Riļņa pie likumprojekta
rād- Nr. ' 88) 680—681.
Pārejas formulām

par

sēklas fondu

764,™756.

Iesniedzis priekšlikumus

313—314, 329.

(lik.

chron.

likumiem:
Referents pie
Zeņēvā 1930. gada 24. martā vairāku valstu parakstītā
tirdzniecības konvencija (lik. chron. rād. Nr. 11) 199—200.
Tirdzniecības

vienošanās starp Latviju un Lietuvu

(liik.

chron. rād. Nr. 32) 782.
Runā pie
Pārgrozījumi

likumiem:
likumā

par ievēdlēsēm

(lik.

chron.

rād.

Nr. 7) 171—172.
Pļaviņu pilsētas nodibināšana(lik. chron. rād. Nr, 8) 179.
Pilsētu pašvaldība (lik. chron. rād. Nr. 10) 184—185, 294.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā
par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rād.
Nr. 13) 415—416.
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād, Nr. 23) 637.

19

Cielēns, Fēlikss

Briedis, Augusts

likumproj ektiem:
revīzijas
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
kommiisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 344.
valsts
Pārgrozījums likumā par
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 81.
Laukstrādnieku

aizdevumiem

pilsētu

p,i eprasījuma
par Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča darbību (piepr. chron. rād. Nr. 3) 845—846.
priekšlikumiem:
ievēlēt sodu likuma

dienas

kommisiju
ministrim

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

darba laiks 818.

izteikt
satiksmes
718—724, 734—736.

20

-

104.
Fr. Ozoliņam

neuzticību

ārlietu ministris uz jautājumiem:
«Everline»
kurinātāja arestēšana Londonā
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 130—131.
dzelzceļa
Liepājas-Romnas
Ārlietu ministra intervija
lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 820—822.
Baltikumiešu
un bermontiešti pretenzijas
(jaut. chron.
Atbild kā

Tvaikoņa

rād. Nr. 18) 825—826.

kārtības

Iesniedzis priekšlikumus
663, pārejas formulu 664.

191—192, 235.
56, 76, 105, 179,

Iesniedzis

priekšlikumus

746, 870.

192, 234, 340,

Parakstījis likumprojektus:
valdes un revīzijas
Pārgrozījums likumā
par apriņķa
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
likumā par pagasta padomes
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678.

vēlēšanām

Pārgrozījums

Celms, Jūlijs (soc. dēm.).
Dzimis 1879. gada 29. septembrī, latvietis,
izglītība, Latvijas bankas padomes priekšsēdētājs.

augstskolas

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

Starpsaucieni 710, 716, 734 (2 reizes), 739 ('2 reizes). 742.

Ievēlēts

kommisijas,

budžeta

56, 151, tirdznie-

cības un rūpniecības 56.
Izstājies

Briedis, Augusts (zemn. sav.).
Dzimis

1877. gada 8. maijā, latvietis, augstskolas

izglī-

tība, skolu inspektors.

Referents
385—387.
Iesniedzis

Iesniedzis
Parakstījis

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un
II Saeimas deputāts.
Ievēlēts
šanas 332.

komir. isij'ā,

k o m m i s i jā m, budžeta

no

niecības un rūpniecības

parlamentārākās

izmeklē-

7S, tirdz-

235.

priekšlikumus

53, 329, pārejas formulu 664.

likumprojektus:

Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām (lik. chron.
rād. Nr. 37) 674.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68) 320.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju

pie redakcijas

priekšlikumus

kommisijas

279.

ziņojumiem

340, 666 (2 priekšl.),

198,
704,

748, 791, pārejas formulu 855.
Parakstījis likumprojektus:
valdes un revīzijas
Pārgrozījums likumā par apriņķa
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par pagastu
padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr.' 80) 345.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju un citām sēdēm 611 (2 lietās), 612 (4 lietās).

Dzimis 1888. gada 14. novembrī, latvietis, vidusskolas izglītība, grāmatvedis.

Dzimis 1888. gada 7. februārī. latvietis, augstsko'as izglī-

tība, publicists.

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

pie

ko mm is i jā, sodu likuma

Tirdzniecības vienošanās starp Latviju
chron. rād. Nr. 32) 782—783.
par

Satversmes

chron. rad. Nr. 87) 695—697.
chron. rād.

107.

1 i k u m i e m:

likumprojekta

I un II Saeimas deputāts.

(lik.

Cielēns, Fēlikss (soc. dēm.).

Pilsētu pašvaldība (lik. chron. rād.
Nr. 10) 304—305.
309-310.
Pārgrozījums
un
papildinājums tiesu iekārtas likumos
(lik. chr. rād. Nr. 20) 569—572.

Būmeisters, Kārlis (soc. dēm.).

Runā pie likumiem:
Pilsētu pašvaldība

un citam sēdēm 615.

Nr.

10)

Valsts kredīti un pabalsti lauksaimniecības
(lik. chron. rād. Nr. 17) 506—507.

189.

būvniecībai

un Lietuvu

(lik.

grozījumu

(lik.

>

jautājuma par baltikumiešu un bermontiešu pretenzijām (jaut. chron. rād. Nr. 18) 591—592.
p r,i ekšlik u m i e m: 340.

priekšlikumus
151.
181. 182, 183, 187 (2
Iesniedzis
priekšl.), 188 (2 priekšl.), 280(4 priekšl.), 284, .286 (2 priekšl.),
287, 291, 292, 296, 300 . 329, 435. 853.

sodu likuma kommisiju 106.
pagarināt termiņu pilsētas pašvaldības likuma
apspriešanai 670—671.

Parakstījis likumprojektus:
Personīgā nodokļa atlaišana
džeta gadā cietušiem no plūdiem,
chron. rād. Nr. 14) 107.
Sabiedrisko darbu krēditi (lik.

atzinuma,
deputātu
616, 624—625, 026.

1928./29. un

1929./30. bu-

krusas

neražas

vai

p i.eļp r a S'ī j'uwn u
par
Daugavpils
apriņķa
grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2)

jautājumu

par žīdu tautības praktikantes

šanu valsts dienestā (jaut.

Izvaltas

193.

b a 1 s o ša n a s

no

lietu

izmeklēšanas

grozījuma
kommisijas

m o t ī v i e m 855—856.

Iesniedzis
priekšlikumus 14. 53 (2 priekšl.), 56, 76, 192
(2 priekšl.), 310, 329, 339, 436, 575 (4 priekšl.) 668, 671, 704,
712, 713, 747, 748, pārejas formulas 263, 339. paziņojumu 855.

Parakstījis likumprojektus:

nepieņem-

chron. rād. Nr. 10) 152.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 620.
Atvaļinājums 5,

(lik.

chron. rād. Nr. 22) 395.

pagasta robežu

ievēlēt

Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.

Saeimas, tās komm«-

Laukstrādnieku
gasta

darba

pieprasījumu
robežu grozīšanu

laiks 806—807.

"ar Daugavpils apriņķa Izvaltas
(piepr. chron. rād. Nr, 2) 193

pa-

21

Dzenis, Antons

Dēķens, Kārlis

jautājumu

par baltikumiešu

un

Bezdarba apkarošana (lik. chron. rad. Nr. 23) 635—637.
Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem (lik. chron. rād.

bermontiešu preten-

zijām (jaut. chron. rād. Nr. 18) 591.

Nr. 35) 863—865, 867, 868.

Starpsaucieni 71, 303, 587.

pārejas

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju un citām sēdēm 616.

formulām

Dzimis 1866. gada 28. jūnijā, latvietis, skolotāju
izglītība, skolotājs.

k'ommisljā.

semināra

Sapulces loceklis, I un II

jautājumu

par partejisku

departamentā (jaut.

chron. rād. Nr.

parjamentāriskā ''zmekiē-

128,
Referents pie ziņojumiem, redakcijas kommisijas
207—208, 492—493, 493, 592—594, 627, 635, 664, 819. 820, 860,
870, 872. 874.
iecelt

nas kommisiju Rīgas pilsētas
rošanā 329—331.
Iesniedzis

par

580

(2 priekšl.),

sabiedrisko

darbu

620 (2

kredī-

tiem (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.

Starpsauciens

šanas 332.

Runā pie priekšlikuma

likumprojektu

Parakstījis

(lik. chron.

580.

priekšlikumus 329,
Iesniedzis
priekšl), 663, 761, 851—852, 866.

Dēķens, Kārlis (soc. dēm.).

Tautas Padomes un Satversmes
Saeimas deputāts.

747, 760. 761.

Runā pie likuma par bezdarba apkarošanu
rād. Nr. 23) 653.
dienas kārtības

Ievēlēts

22

parlamentārisku izmeklēša-

rīcību

pasta — telegrāfa

16) 588.

250.

Runā no vietas 761.
Pieprasījums izdot

tiesāšanai

neatstādinot
Izdots tiesāšanai,
siju un citām sēdēm 615 (2 lietās).

55.
no

Saeimas, tās kommi-

IV ģimnāzijas lietas noskaidAtvaļinājums

6.

priekšlikumus 329, 620.

Parakstījis likumprojektus:

Dzelzītis, Eduards

likumā
Pārgrozījumi un papildinājumi
vīru un
viņu
ģimenes locekļu pensijām
Nr. 57) 675—676.
Laukstrādnieku darba laiks 807.

par cietušo kara(lik. chron. rad.

(soc. dēm.).

Dzimis 1899. gada 24. oktobrī, latvietis,
izglītība, kara invalids.

draudzes

skolas

Runā p ii e likumprojekta par pārgrozījumiem un
papildinājumiem likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 57) 676—677.

pieprasījumus:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G- Cauča rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
Daugavpils apriņķa
Izvaltas pagasta robežu grozīšana
(piepr. chron, rād. Nr. 2) 193.

priekšlikuma
izstrādāt likumprojektus paj akcīzes
nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem
un par to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 370—372.

Iesniedzis priekšlikumus 264, 329, 677.

Dubins, Morduchs (Agudas Jisroel).
Dzimis

1889. gada 1. janvārī, žīds, vidusskolas izglītība,

koku tirgotājs.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
pie likuma par bezdarba
rād. Nr. 23) 657—658, 660—661.

Runā

apkarošanu

(lik.

chron.

Parakstījis likumprojektus:
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr.
57) 675—676.
piepi asī jumu
par Daugavpils apriņķa
fzvhltas
pagasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.

jautājuma par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu
valsts dienestā (jaut. cliron. rād. Nr. 10) 264—265, 272—273.
priekšlikuma

izteikt

satiksmes

ministrim

Fr.

Ozoliņam

neuzticību 745—746.
Iesniedzis

priekšlikumus

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

264, 792,

II Saeimas deputāts.

par pārgrozījumu
(lik. chron. rād. Nr. 85) 585.

Parakstījis likumprojektu
valdības likumā

Dzelzītis, Hugo (zemn. sav.).

pilsētu

paš-

Runā pie priekšlikuma pagarināt tirdzniecības un rūpniecības kommisijai uz 2 nedēļām pārgrozījumu likumā par
ievedlēsēm caurskatīšanas termiņu 279.
Iesniedzis priekšlikumu 279.

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

Parakstījis
zemkopības sko-

I un II Saeimas deputāts.

k o m m i s i i ā,

Izstājies

H.o

Referents

ni e

par apriņķa valdes
un revīzijas
Pārgrozījums likumā
kommisijas vēlēšanām (Ik. chron. rād. Nr. 40) 342.
vēlēšanām
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes

(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

Saeimas sekretāra II biedrs.
Ievēlēts

likumprojektus:

Atvaļinājums 5.

budžeta 78.

ko m misija

s, budžetā 56.

Dzenis, Antons (Latg. dēm. zemn. apv.).

likumiem:

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik chron. rad. Nr. 13)

Dzimis 1893. gada_ 7. aprīlī, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, atvaļināts virsnieks.

400—402, 417 . 452.
Papildinājumi .likumā

par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron.
rād. Nr. 18) 513, 514, 516.
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rad. Nr. 22) 627—
629, 633, 635, 661—662, 663, 664.

I un II Saeimas deputāts.

I.e-vēlēts
Izstājies
516.

kommisijas, budžeta
no

620, finanču

620.

ko mm i sijām, budžeta 78, finanču

2i

Gulbis, Vilis

Eglīts, Arkādijs

? Iesniedzis

priekšlikumus

282, 283, 284, 287, 291, 301.

Atvaļinājums 59, pagarināšana 342.

24

Firkss, Vilhelms (vācu balt. part.).
Dzimis

1870. gada 26. augustā, vācietis, augstskolas izglī-

tība, kalnu inženieris.
Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Eglītis, Arkādijs (jaunsaimn. un slkgr. part).

Ievēlēts

Dzimis 1898. gada 7. janvārī, latvietis, garīgā semināra
un augstskolas agronomiskās fakultātes izglītība, Talsu apriņķa
zemkopības
ministra
agronoms un kooperācijas darbinieks,
biedrs.
II Saeimas deputāts.

k o m m 1 s i j ā, ārlietu 78.

Runā pie likuma
lauksaimniecības

par valsts kredītiem

būvniecībai

(lik.

un

pabalstiem

chron. rād. Nr. 17) 500.

priekšlikuma izstrādāt likumprojektus
par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem
un to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās

uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 375.
Runā

pie

Noteikumi

likumprojektiem:
par

maizes

labības

tirgus regulēšanu

(lik.

chron. rād. Nr. 70) 53:

Starpsaucieni 374, 501.

Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron.
118—120.

rād.

Nr.

76)

priekšlikuma
izstrādāt likumprojektu par akcizes
nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem
un to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās
uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 362^—364, 379^-381.
Iesniedzis priekšlikumus

Grantskalns, Eduards (zemn. sav.).
Dzimis

1881. gada 23. decembrī, latvietis,

vidusskolas iz-

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

zaudējumu atlīdzība lauksaimniekiem, par karā no-

postītām, ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58) 800—801.
Pārgrozījums

Atvaļinājumi 5, 517.

glītība, lauksaimnieks.

56, -103, 332, 340.

Parakstījis likumprojektus:

Kara

Iesniedzis priekšlikumus 78 (3 priekšl.), 457.

Jļikumā t (Hk. chron.

pasēta pašvaldības

rād. Nr. 85) 585.

Referents pie

likumiem:

Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
revīzijas
kommīisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 5) 154—155, 155—

156, 156.

Starpsaucieni

136, 354 (2 reizes), 492 (2 rqizes), 704, 80'9,

812.
Priekšsēdētāja aizrādījumi 363, 364, 812.

Pārgrozījums
likumā par pagasta padomes
(lik. chron. rād. Nr. 6) 156 . 157, 158—159, 163.

Runā pie likumiem:
Pārgrozījums likumā par pagasta

padomes

vēlēšanām

vēlēšanām

(lik. chron. rād. Nr. 6) 160—161.

Pilsētu pašvaldības (lik.

Eliass, Kristaps (soc. dēm.).
Dzimis 1886. gada 30. martā, latvietis, augstskolas izglītība, žurnālists;.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu

Parakstījis

329.

pieprasījumus:

Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.

Daugavpils apriņķa

Izvaltas

pagasta robežu

grozīšana

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 190.
Liepājas apriņķa
valdes
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.

priekšsēdētāja

Līča

darbība

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisi-

ju un citām sēdēm 612, 613, 614, 615 (2 lietās).

chron.

rād. Nr.

i

pieprasījuma par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 228—234,
259- 262.
priekšlikuma
atsvabināt
sociālās
likumdošanas
kommīisiju no pašvaldības iestāžu darbinieku dienesta likumprojekta caurskatīšanas 585.
Iesniedzis

Dzimis 1885. gada 24. decembrī, latvietis, karaskolas
pašizglītība, lauksaimnieks, atvaļināts pulkvedis-leitnants.

un

II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

k o m mii sijā, finanču 279.

Izstājies

no kommisijas,

finanču

189,

1 k u m p r o j e k t a par pārgrozījumu likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommjsijas vēlēšanām (lik. chron.
rād. Nr. 40) 342—343, 345.

priekšlikumus

156 (2

priekšl.),

162, 163, 302, 417; 446, 508, 511, 585, 704, 791
noņem), 871.

Ērglis, Jūlijs (zemn. sav.).

10) 185,

285,. 297, 298—299, 301, 302^304, 314, 315.
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem
no plūdiem, krusas un neražas (lik. chron. rād. Nr. 14) 437—
438, 444^^45.
Valsts krēditi
un pabalsti lauksaimniecības būvniecībai
(lik. chron. rād. Nr. 17) 498—500, 505—506, 510'—511, 871—
873.

157—158, 161,
(2 priekšl., 1

Parakstījis likumprojektus:
revīzijas
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40') 342.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

340.

Starpsaucieni 221, 227, 228 (2 reizes), 240, 258,

par pārgrozījumiem un papildināRunā pie likuma
jumiem likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13) 470.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 6.1L

no Saeimas, tās kommi-

Iesniedzis priekšlikumus 417, 471. 471—472.

Gulbis, Vilis (zemn. sav.).

Parakstījis likumprojektu:
Pārgrozījums likumā par apriņķa
valdes un
kommīisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Starpsaucieni 1274, 424, 809.
Atvaļinājums 5.

pagasta

padomes

revīzijas
vēlēšanām

Dzimis 1890. gada 24. septembrī, latvietis, augstskolas
izglītība, agronoms, zemkopības ministris
Tautas Padomes loceklis.
Referents pie priekšlikuma, budžeta kommisijas, izstrādāt likumprojektu par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem 347.
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_ Hans, Džons
Iesniedzis

Jukšinskis, Antons

priekšlikumus

Starpsauciens
Atvaļinājums

346, 746.
siju

19;

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tas kommiun citām sēdēm 608, 609, 613 (3 lietās).
Priekšsēdētāja ajizrādījums

59.

26

4S5.

Atvaļinājums 581.

Hans, Džons (vācu balt. part.).
Dzimis 1869. gada 1. novembrī, vācietis, augstskolas izglītība, Liepājas biržas komitejas sindiks.
I un II Saeimas deputāts.

Jeļisejevs, Grigorijs (veoticīibn.).
Dzimis 1896. gada 23. februārī, krievs, vidusskolas izglītība, skolotais.
Iesniedzis

Saeimas sekretāra I biedrs.
Runā pie pārgrozījumiem
chron. rād. Nr. 7) 168^169.
Starpsauciens

likumā

par ievedlēsēm

priekšlikumu 585.

(lik.

Jeršovs, Leonids (strādn. un zemn. fraka).

166.

Dzimis 1906. gada 25. maijā, krievs, pamatskolas izglītība,

galdnieks.

Atvaļinājums 342.

Runā pie likuma par dienesta gaitu armijā un flotē (lik.
chron. rād. Nr. 19) 520, 525.

Ivbulis, Staņislavs (krist. zemn. un kat. part.).
Dzimis 1884. gada 23. septembrī, latvietis, vidusskolas iz-

likumprojekta par pārgrozījumiem
chron. rād. Nr. 76) 118.

glītība, pašvaldību darbinieks, zemkopības ministra biedrs.

pieprasījuma

Runā

pie

kom misijā, lauksaimniecības
dienas

kārtības

Starpsauciens

474.

grozījuma

projektu (lik.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi' muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 76) 108.

chron.

Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem

juridiskā

192, sodu

Personas nodokļa nelikumīga piedzīšana dažos Latvijas
pagastos (jaut. chron. rād. Nr. 3) 90.
Strādnieku algu pazemināšana Latviešu koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (jaut. chron. rād. Nr. 11) 235'.
Ārzemju pasu neizsniegšana dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem, (jaut. chron. rād. Nr. 12) 328.
Starpsauciens

liku-

Runā pie likumprojektiem:
Noteikumi par maizes labības
tirgus regulēšanu

Pieprasījuma izdot tiesāšanai 55, 77, 518, 791.

(lik.

Lūgums atļaut aizvest spaidu kārtā uz nopratināšanu 791.

chron. rād. Nr. 70) 22—31.

muitas

tarifos

(lik. chron. rād.

Nr.

76)

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas,
siju un citām sēdēm 608 (2 lietās). 609, 613.

Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 93) 72—76.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem

tās kommi-

Atvaļinājums 5.
480—486.

priekšlikumiem:
ievēlēt sodu likuma kommi,siju

119'.

Priekšsēdētāja aizrādījums 329.

107.

Jukšinskis, Antons (krist. zemn. un kat. part.).
104—105.

izstrādāt likumprojektus par akcīzes paaugstināšanu uz
tabaku un tabakas izstrādājumiem un to personu aplikšanu ar

sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 348—3491.

. Dzimis 1902 gadā, latvietis, vidusskolas
izglītība, skolotājs.
Ievēlēts kommisijas, finanču 516, tirdzniecības

un rūpniecības 317—318.
I z s'-t ā j i e s no
saimniecības 318.

Iesniedzis priekšlikumus 54, 76.
Parakstījis

475.

jautājumus:

63.

kommisijas,

Pārgrozījumi
111—116.

pagasta

Iesniedzis priekšlikumus 525, 557.

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

ma (neievēl)

Izvaltas

nieku ekskursijas dalībniekiem, (jaut. chron. rād. Nr. 12) 329.

Jankus, Oskars (strādn. un zemn. fraka).

Ievēlēts

apriņķa

jautājuma par ārzemju pasu neizsniegšanu dažiem strād-

318.

Iesniedzis priekšlikumus 474, 790.
Parakstījis Satversmes
rād. Nr. 87) 6.95.

Daugavpils

tarifos (lik.

robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 339.

I un II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

par

mullas

1 i k u m p r o ij ek t u s:

Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 76) 108.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem 475.
j a u t ā j u mis:
Latvijas transporta darbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšana (jaut. chron. rād. Nr. 4)

k o m mii s (i j:ā m, finanču

Referents pie pārgrozījumiem
(lik. chron. rādi Nr. 7) 856, 859.
Runā pie

likumā

620, lauk-

par

ievedlēsēm

likumiem:

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par personīgā nodokļa_ atlaišanu 1928./29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem
no plūdiem, krusas vai neražas (lik. chron. rād. Nr. 14) 443—

92.

444.

Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (jaut. chron. rād. Nr. 11) .236.

(lik. chron. rād. Nr. 17) 503—504.

Ārzemju pasu neizsniegšana dažiem strādnieku ekskursijas, dalībniekiem (liaut. chron. rād. Nr. 12) 328.
numura
konfiscēšana
Laikraksta «Stirādinieku Cīņa»

likumprojekta
par kara zaudējumu atlīdzību lauksaimniekiem par karā nopostītām ēkām (lik. chron. rād. Nr.
58) 801—802, 805.

(jaut. chron. rād. Nr. 13) 382.
Starpsaucieni

116 (3 reizes).

Pieprasījums

izdot

Lūgums

noteikt

un

pieprasījuma

pabalsti

lauksaimniecības

par Daugavpils apriņķa

būvniecībai

Izvaltas pa196—196,

gasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2)
337—339.

tiesāšanai 55.

laiku piespriestā

Valsts krēditi

soda izpildīšanai

56.

priekšlikuma pagarināt
bas likuma apspriešanai 672.

termiņu

pilsētu

pašvaldī-

h_

dienas

kartības

paziņojuma

Parakstījis likumprojektus:
revīzijas
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rad. Nr. 40) 342.
Kara zaudējumu atlīdzība lauksaimniekiem par karā nopostītām ekam (lik. chron. rād. Nr. 58) 800—801.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
pilsētu

pašvaldības

(lik.

likumā

pašvaldības li-

termiņu pilsētu
priekšlikuma pagarināt
kuma grozījumu apspriešanai 673.

581.
180, 278, 517, 580, 712.

Iesniedzis priekšlikumus

Pārgrozījums

_>x

Kajrņņš , F-auls

Juraževskis, Pēteris

chron.

rād. Nr. 85) 585.

Iesniedzis

par

balsošanas

priekšlikumus

388—389.

motīviem

329, 557, 853, paziņojumu

388.

par
Liepājas
apriņķa
Parakstījis pieprasījumu
valdes priekšsēdētāja Līča darbību (piepr. chron. rad. Nr. 3) f 81.

ja u t ā j u m u s:
Saīsināta kara dienesta laika
chron. rād. Nr. 1) 89.

likuma

(jaut.

izpildīšana

Darba aizsardzības likuma pārkāpšana Baltijas papīra
un papes fabrikā Staicelē (jaut. chron. rād. Nr. 19) 818.

Starpsauciens 804.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 791.

Starpsaucieni 720, 723.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 55.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju un citām sēdēm 616.

Juraševskis, Pēteris (dēm. centrs).
Dzimis 1872. gada 5. aprīlī, latvietis, augstskolas izglītība,

Atvaļinājums 5.

zvērināts advokāts un notārs.
Tautas Padomes loceklis, II Saeimas sekretārs.
Runā pie priekšlikuma,
Ozoliņam neuzticību 746.
Iesniedzis priekšlikumus

izteikt

satiksmes

ministram

Kalniņš, Nikolajs (soc. dēm.).

Fr.

103. 187, 284, 287, 295, 332, pā-

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

rejas formulu 664.
Parakstījis

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.

liku

m projektus:

Pārgrozījums likumā
par
apriņķa valdes un revīzijas
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Saeimas kārtības ruļļa 125. panta grozījums (lik. chron.
rād. Nr. 59) 584.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Sēklas fonds (lik.

chron. rād. ' Nr. 88) 678.

Ievēlēts

kommisijā,

Referents pie
Pārgrozījumi

sodu likuma

likumiem:
un papildinājumi

tiesu

iekārtas

Papildinājums likumā
Nr. 36) 872—873. j

Kalniņš, Augusts (zemn. sav.).

par darba

laiku

(lik.

par sodu

uzdot sociālās likumdošanas kominisijai
dinajumu likuma par darba laiku 82—83.

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

728—731.

izteikt
dienas

Parakstījis I i k umprojektus:

Pārgrozījums likumā par
chron. rād. Nr. 80) 345.

pagasta

padomes

revīzijas
vēlēšanām

satiksmes ministrim
kārtības

chron. rād.

likumu

(lik.

*

priekšlikumiem:

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

(lik.

likumos

(lik. chron. rād. Nr. 3) 98.

Runā pie likumprojekta
eliron. rad. Nr. 93) 63—70.

Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.

107.

Fr.

izstrādāt

Ozoliņam

papil-'

neuzticību

870.

Iesniedzis priekšlikumus 76, 81, 329, 387, 712, 870, 872.
Parakstījis likumprojektu par
sēm (lik. chron. rad. Nr. 68) 320.

laukstrādnieku

slimo

ka-

Starpsauciens 416.

Atvaļinājums 59.

?

Kalniņš, Bruno (soc. dēm.).
Dzimis

1899. gada 2. maijā, latvietis, Latvijas
tātes students, žurnālists.

Kalniņš, Pauls (soc. dēm.).

Universiārsts.

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

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un

II Saeimas deputāts.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces 'loceklis, I un II

1ē

t s ik.o mm.i s'i.,,'ā,

Referents

pie liku mie m:

Protokols

attiecībā

I C"V e
šauas 332.

parlamentā! iskā

'izmeklē^

Saeimas priekšsēdētājs.

uz smacējošo, indigo nu tamlīdzīgo
līdzekļu lietošanas noliegšanu karā (lik.

gāzu un bakterioloģisko
chron. rād. Nr. 2%) 113.
Konvencija par ieroču, munīcijas
starptautiskas
tirdzniecības uzraudzību

29) 775—776.
1928. gada

un
(lik.

kara

materiālu

chron. rād.

Nr.

novembrī Vašingtonā parakstītā starptautiska radiotelegrafa konvencija un šai konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments (lik. chron. rād Nr
311) 776-777.
Runā

Saeimas priekšsēdētājs.

25,

pie likuma

par

dienesta

gaitu armijā

un flotē (lik.

chron. rād. Nr. 19) 518—520, 540', 554—556, 560—561.
jautājuma par saīsinātā kara dienesta laika likuma
dīšanu (jaut. chron. rād. Nr. 1) 89—90.

izpil-

Aizrādījumi deputātiem \23. 216 245 (2 reizes),
.
295, 363,
364.
, 369, 377. 389, 618, 623 (2 reizes), 625, 7'7 736 753 75?>—
753, 812, 866.
734.

Sauc deputātus pie kārtības

123, 244, 245, 384 (2 reizes),

Paskaidrojumi 77, 81—82, 287, 316 433, 459, 581, 584 (2
reizes), 585', 607, 623, 624, 704, 790, 792.
Paskaidrojumi pie balsošanas 61, 63 77,
106, 162 (3 reizes), 177 (3 reizes), 180, 187, 263, 282, 283, 284 311, 339—340,
381, 417, 435, 446, 457, 460', 463, 509. 512, 540, 550, 557, 562, 575,

576, 597, 598, 606, 633—634, 673, 677—678, 746, 760, 761, 868,

870.

Svinīga runa

1930. gada 18. novembrī

Iesniedzis priekšlikumu 329.

389—394.
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Kaļļistratovs, Meletijs

Kurcijs-Kuršiiiskis,

Kaļļistratovs, Meletijs (vecticībn.).

Parakstījis likumprojektus:

Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678.
Papildinājums likumā par pavalstniecību 793,

Dzimis 1896. gada 2. maijā, krievs, skolotāju semināra izglītība, pamatskolas pārzinis .

Starpsaucienu' 658 (2 reizes).

I Saeimas deputāts, II Saeimas sekretāra I biedrs.
rifos

Runā pie likumprojekta par pārgrozījumiem
(lik. chron. rād. Nr. 76) 123.
pieprasījuma

par

Daugavpils

apriņķa

muitas ta-

Izvaltas

Klīve, Ādolfs

pagasta

robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 195, 337.
jautājuma par žīdu tautības

praktikantes nepieņemšanu
valsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 278.
priekšlikuma izstrādāt likumprojektus par akcīzes paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920.
gada 18. marta likuma pamata 361.

Iesniedzis priekšlikumu 329.

Tautas Padomes un
II Saeimas deputāts.
Parakstījis

Dzimis

1901. gada 13. novembrī, krievs,

5.

Parakstījis

Ikumprojēktu

Dzimis 1877. gada 11. jūlijā, krievs, pilsētas skolas izglītībai, skolotājs, lauksaimnieks.
liku in p r b j e k tu s:

Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 79.
pašvaldības

likumā,

pilsētu

(lāk.

par kara zaudējumu

atlīdzību

nopostītām ēkām (lik. chron. rād.

Starpsauciens 692.

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

pilsētu

vidusskolas iz-

glītība, zemkopis.

103.

lauksaimniekiem par karā
Nr. 58) 800—801.

Pārgrozījums
rād. Nr. 85) 585.

vēlēšanām

chron. rād. Nr. 80) 345.

Korņiļjevs, Jānis (Latv. pag. un apr. pašv. krie
vu danb. sav.).

ba, valsts zemes bankas Jelgavas nodaļas priekšnieks.

Parakstījis

pagasta padomes

par

revīzijas

Atvaļinājums 59.

1889. gada 10. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītī-

Atvaļinājums

Sapulces loceklis, I un

likumprojektus:

Pārgrozījums likumā

aizrādījums 123.

Iesniedzis priekšlikumu

Satversmes

Pārgrozījums likumā par apriņķa
valdes un
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.

Kauliņš, Jānis (jaunsaimn. un sīikgr. part.).
Dzimis

(zemu. sav.).

Dzimis 1888. gada 2. jūlijā, latvietis, augstskolas izglītība,
lauksaimnieks.

(lik.

Starpsaucieni 338 (2 reizes).

Priekšsēdētāja

30

Andrejs

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

chron.

Runā

pie

likuma

par

sabiedrisko

darbu

krēditiem

(lik.

chron. rād. Nr. 22) 632.
priekšlikuma

Kiršteins, Kārlis (dēm. centrs).

kuma

Dzimis 1890. gada 30. maijā, latvietis, augstskolas izglītība, Latvijas Universitātes docents.
Referents pie likuma
par valsts kredītiem un
pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 17)
494—496, 508. 509, 511, 871.

un

papildinājumi

likumā par apdrošināšanu

nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13)
402—403, 467.
Valsts krēditi un pabalsti lauksaimniecības būvniecībai
(lik. chron. rād. Nr. 17) 509,
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 647—648,
656.
likumprojekta
par maizes
šanu (lik. chron. rād. Nr. 70) 48—52.

labības

tirgus

regulē-

pieprasījuma
par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 239—243.

priekšlikumiem:
izstrādāt likumprojektus par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un to personu
aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada
18. marta likuma pamata 361.
izM4ct ?satiksmes

ministrim

Fr. OzoHiņam

neuzticību

742—744.
pārejas

formulām

paziņojuma

pagarināt
termiņu pilsētu
apspriešanai 671—672.

Iesniedzis priekšlikumus
jumu 387.
Parakstījis

Iesniedzis priekšlikumus
Pārejas formulu 664.

54, 76, 381,

332. 340,

509,

585,

li-

385, 671, 704, paziņo-

likumprojektus:
likumā

par

valsts

aizdevumiem

pilsētu

būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 79.
Pārgrozījums

pilsētu

pašvaldības

likumā

(lik.

chron.

rād. Nr. 85) 585.
Starpsaucieni 21, 638.

Kurcijs-Kuršinskis, Andrejs (neatkar, soc.)
Dzimis 1884. gada 1. oktobrī, latvietis, augstskolas izglītība, ārsts, rakstnieks.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis.
Runā pie pārgrozījumiem un papildinājumiem līkumā pār
apdrošināšanu nelaimes un arodu
slimību
gadījumos
(lik.
chron. rād. Nr. 13) 422—424.
Iesniedzis priekšlikumu

Parakstījis

329.

pieprasīju

m u s:

Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja
cība (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.

758—759.

pašvaldības

par balsošanas motīviem 387.

Pārgrozījums

Runā p ve lik u m lem:
Pārgrozījumi

grozījumu

Liepājas
(piepr.

apriņķa

valdes priekšsēdētāja

chron. rad. Nr. 3) 681.

G. Cauča rīLīča

darbība

. .
,
i
Laicens, Linards

31

(strādn. un zemn. fraka).

Laicens, Linards
Dzimis

augstskolas

novembrī, latvietis, nenobeigta
izglītība, rakstnieks, pašvaldības darbinieks.
1883. gada 16.

no Saeimas,

tās kommi-

Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un
1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un neražas (lik. chron, rād. Nr. 14) 437, 446.
Runā pie pieprasījumiem:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja
cība (piepr. chron. rād. Nr. 1) 246—249.

(zemn. sav.).

Dzimis 1882, gada 17. augustā, latvietis, augstskolas izglītība, Latvijas Universitātes docents, iekšlietu ministris.

G. Cauča rīgrozīšana

Daugavpils apriņķa
Izvaltas pagasta robežu
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 332—334.
priekšsēdētāja
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 826—834.

apriņķa

Līča

jautājuma

rī-

darbība

par Rrlieltu ministra interviju Liepājas17)
589-590.
lietā (jaut. chron. rād. Nr.

823—825.

valdes priekšsēdētāja
Valmieras apriņķa
cība (piepr. chron. rād. Nr. 1) 208—214.

Liepājas

G. Cauča

Liepāias apriņķa valdes priekšsēdētāja
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 687, 842-^45.

Romnas dzelzceļa

pieprasījumiem:

Atbild uz

Dzimis 1886. gada 4. janvāri, latvietis, augstskolas izglītība, pašvaldību darbinieks.
Tautas Padomes loceklis, I un II Saeimas deputāts.

Atvaļinājumi 5, 791, pagarināšana 59.

Laimiņš, Eduards

(soc. dem.).

Lejiņš, Pauls

192, juridi-

skās 192.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 609.
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?

petīcilju

no kommisjjām,

Izstājies

Lukins, Augusts

'

___^_

valdes

Līča

darbība

p a zi ņ o j u ma
dienas

balsošanas motīviem

kārtības

par

likumprojektu

papildinājumiem

566—567.

394.

Iesniedzis priekšlikumus 329, 342, 394,
pārejas formulu 855, paziņojumu 566.
Parakstījis

jautājumiem:

par

likumā par

792.

853,

pārgrozījumiem

cietušo karavīru

un viņu

un

ģime-

Personas nodokļa nelikumīga piedzīšana dažos Latvijas
pagastos (jaut. chron. rād. Nr. 2) 130'.

nes locekļu pensijām

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšana (jaut. chron. rad. Nr. 4)
131.

Daugavpils apriņķa
Izvaltas pagasta robežu grozīšana
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.
Liepājas apriņķa
valdes priekšsēdētāja Līča
darbība
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.

Sapulču noliegšana 1930. gada 1. jūnijā (jaut.
Nr. 6) 128.

chron. rād.

Sapulču noliegšana 1930. gada 1. un 2. jūnijā (jaut. chron.
rād. Nr. 7) 129.
Ogresgala

pagasta, policijas kārtībnieka

rīcība

(jaut.

chron. rād. Nr. 8) 1291
Sapulces noliegšana

1930.

gada 5. jūnijā un _ strādnieku

un zemnieku frakcijas izlaistā uzsaukuma konfiscēšana (jaut.
chron. rād. Nr. 9) 129.

Strādnieku
algas
pazemināšana Latviešu koku akciju
sabiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (jaut. chron. rād. Nr. 11) 384.
Ārzemju pasu neizsniegšana dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 12) 384'—385.
(Laikraksta «Strādnieku
(jaut. chron. rād. Nr. 13) 383.
Strādnieku un

Cīņas»

numura

konfiscēšana

pieprasīj

(lik. chron. rād.

822,

Nr. 57) 675—676.

umus:

jautājumus:
Saīsinātā kara dienesta
chron. rād. Nr. 1) 89.

laika

likuma

izpildīšana

Ārlietu minisra intervija
Liepājas-Romnas
lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 589.

(jaut.

dzelzceļa

Starpsauciens 830.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 608.

Lorencs, Klāvs

no Saeimas, tās kommi-

(soc. dēm.).

Dzimis 1885. gada 26. augustā, latvietis,

speciāla aroda

izglītība, kooperācijas darbinieks.

zemnieku

ifrakoijas

laikraksta

«Demon-

strācija» Nr. 2 konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 15) 492:
Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
revīzijas
kommiisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes vēlēšanām

(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 695.
Starpsaucieni 315', 835.

I un II Saeimas deputāts.
Runā pie pārgrozījumiem likumā
par ievedlēsēm
chron. rād. Nr. 7) 164—167, 172—173', 856—859.

(lik.

likumprojekta -par maizes labības tirgus regulēšanu

(lik.

chron. rād, Nr. 70) 15—22.
priekšlikuma pasteigt izstrādāt likumprojektus par lauksaimniecības aizsardzību un pastiprinātu veicināšanu un par
maizes labības monopolu 432—433.

dienas kārtības 580'—581.

Lazersons, Maksis

(Ceire-Cion).

Dzimis 1887. gada 1. februārī, žīds, augstskolas izglītība,
jgrists, profesors krievu universitātes kursos Rīgā.

Sabiedrisko

Runā pie likuma par ugunsgrēku apkarošanu (lik. chron.
rād. Nr. 21) 595—5961.
par satversmes grozīšanu (lik. chron. rād.

Nr. 87) 701—703.
jautājuma par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu
valsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 270—272.
pārejas formulām 753'—754.
Iesniedzis priekšlikumus
Runā no vietas 797.
Atvaļinājumi 59, 279.

las 339, 849', 860.
Parakstījis

I un II Saeimas deputāts.

likumprojekta

Iesniedzis priekšlikumus 14, 53 (2 priekšl.), 54, 56, 78,
177, 235- 329, 339 . 433, 435', 580, 620, 704, 853, pārejas formu-

279 . 382.

likumprojektus:
darbu krēditi

(lik. chron. rād. Nr. 23) 395.

Laukstrādnieku; slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68) 320.
Laukstrādnieku darba laiks 807.
jautājumu par ārlietu ministra interviju LiepājasRomnas dzelzceļa lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 589.
Starpsaucieni 113, 164,

Atvaļinājums 5.

Lūkins, Augusts (nāc. bloks).
Dzimis 1898L gada 11. septembrī, latvietis, augst*kolss izglītība, Krustpils pilsētas miertiesnesis.
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Muižnieks. Izidors

Maizels, Noijs
'

——?—,

?

—.

Runā pie priekšlikuma izteikt
Ozoliņam neuzticību 724—728, 742.

Parakstījis

likumprojektu

———

satiksmes

par

rninistrim

pārgrozījumu

Pārgrozījums muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 7.6) 108.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem 474—475.

pilsētu

jautājumus:
Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku akciju "<abiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (jaut. chron. rād. Nr. 11) 235.
konfiscēšana
numura
Laikraksta '«Strādnieku Cīņas»
(jaut. chron. rād. Nr. 13) 382.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 55 (3 lietās), 77, 77—78,
78, 318.

Starpsauciens 735.

Maizeiis, Noijs, (Bunds).
Dzimis 1891. gada 5. janvārī, žīds, augstskolas
ārsts.

izglītība,

k o m m i s i j ā, publisko

Runā pie papildinājumiem

Lūgums noteikt laiku piespriestā

soda izciešanai 792.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju un citām sēdēm' 609, 610, 620, 623 (2 lietās). 623 (2 lietās).

II Saeimas deputāts.

Ievēlēts

34

?

Parakstījis likumprojektus:

Fr.

pašvaldības likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585.

I un

'

'—-—?

"'———

tiesību

192,

Atvaļinājums 237.

likumā par pavalstniecību

795—

797.
jautājuma par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu
valsts dienestā ((jaut . chron. rād. Nr. 10) 152—154, 265—267,
276—278.

Dzimis 1887. gada 12. janvārī, latvietis,
glītība, rakstnieks — publicists.

pārejas formulām 757—758.
atzinuma,

deputāta lietu

izmeklēšanas

kotnmisijas

Parakstījis likumprojektus:
Personīgā nodokļa atlaišana 1928./.29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem- no plūdiem, krusas vai neražas (lik.

chron. rād. Nr. 14) 107.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 57)
675—676.
pieprasījumu par Liepājas apriņķa valdes
sēdētāja Līča darbību (piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.

priekš-

jautājumu par žīdu tautības praktikantes nepieņemvalsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 152.
Atvaļinājums 382.

vidusskolas

iz-

II Saeimas deputāts.

625.

Iesniedzis priekšlikumus 264, 329, 748.

šanu

(jaunsaimn. un sīkgr. part).

Mīlbergs, Gotfrīds

Referents pie likumiem:
Kara muzejs (lik. chron. rād. Nr. 2) 96—97.
Ugunsgrēka apkarošanas likums (lik. chron. rad. Nr. 21)
577—578, '596, 597, 600, 602, 605.
Runā pie likumiem:
Pārgrozīiumi likumā par

rād.
ievedlēsēm (lik. chron.
Nr. 7) 175—176.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rād. Nr.
13) 414—415.
Valsts krēditi un pabalsti lauksaimniecības būvniecībai
(lik. chron. rād. Nr. 17) 504—505, 507—508, 872.
Dienesta gaita armija un flote (lik. chron. rād. Nr. 19)
520—521, 556—557.
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 648—650,
657.
likumprojektiem:

Mazvērsītis, Jānis (zemn. sav.).
Dzimis 1866. gada 25. martā, latvietis, augstskolas izglītība, Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas direktors.

Iesniedzis priekšlikumu

revīzijas
kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par pagasta padomes velēšanām

(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

798—799.

jautājumiem:
Bezdarba
139—140.

posta

personīgā

novēršana (jaut.

lietā

chron.

rād.

Nr.

5)

800.

Iesniedzis priekšlikumus 56, 103,

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

zvērināts advokāts.

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

pavalstniecību

Zīdu tautības praktikantes nepieņemšana valsts dienestā ?
(jaut. chron. rād. Nr. 10) 27S-276.

(soc. dēm.).

Menderis, Fricis

likumā par

pieprasījuma par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča darbību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 238—239.

869.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un

glītība,

32&-S.28.

Papildinājumi

I Saeimas deputāts.

Dzimis

pilsētu
Pārgrozījums likumā par valsts aizdevumiem
būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 97) 80.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68)

177.

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu pilsētu
valdības likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585.

Starpsaucieni

paš-

81. 499, 654.

Runā no vietas 177.

329..

Parakstījis likumprojektus:
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rad. Nr. 22) 395.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68) 320.

Priekšsēdētāja 'aizrādījums 649.
Atvaļinājums 5.

'

jautājumus:

Partejiska
chron. rād. Nr.

rīcība

pas&-tēlegirafa

departamentā

(jaut.

16) 588.

Liepājas-Romnas
Ārlietu ministra intervija
lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 589.
Atvaļinājums

dzelzceļa

5.

Muižnieks, Izidors

(soc. dēm.).

Dzimis 1899. gada 5. jūlijā, latvietis, Latvijas Universitātes students, revidenta palīgs valsts kontrolē.
Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un

1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un nera-

Miezis, Ernests

žas (lik. chron. rād. Nr. 14) 436—437, 445.

(strādn. un zemn. fraka).

Dzimis 1884. gada 14. janvāri, latvietis, pamatsko'as
pašizglītība, dzelzsgriezējs.

un

Runā pie pieprasījuma par Daugavpils apriņķa Izvaltas
pagasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 1*3—195,
196—197, 334—337.
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'

Nuroks, Arons

Pauluks, Kārlis

Parakstījis

Iesniedzis priekšlikumu 329.
par personīgā nodokļa
Parakstījis likumprojektu
no
atlaišanu 1928./29. un 1929./30. budžeta gada cietušiem
plūdiem, krusas un neražas (lik. chron. rad. Nr. 14) 107.

36

likumprojektu par kara zaudējumu atlīdzību
ēkām (lik. chron. rād.

lauksaimniekiem par karā nopostītām
Nr. 58) 800^-801.
Atvaļinājums

5.

pieprasījumus:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētaja G. Cauča darbība (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta robežu grozīšana
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča
darbība
(piepr.. chron. .rād. Nr- 3) 681.
.. . .
Pieprasījums izdot

Pabērzs, Juris

Dzimis 1891. gada 30. jūlijā, latvietis, nenobeigta augstskolas izglītība, tieslietu ministris.

Satversmes Sapulces loceklis.

tiesāšanai 152.

Ievēlēts

Dzimis 1875. gada 22. oktobrī, žīds-, augstskolas izglītība,
rabīns.

Satversmes Sapulces loceklis.
Ievēlēts
Izstājies

kommisijā,

sodu

likuma

107.

Atbild uz jautājumu par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu valsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 263—264.

(Mizrachi).

Nuroks, Arons

dprogr. tautas apv.).

Runā pie likumprojekta
chron. rād. Nr. 87) 700—701.

Iesniedzis priekšlikumus

k o m m i s i li ā, finanču

279.

no kommisijas, finanču

Parakstījis

par satversmes grozījumu

(lik.

103, 127.

likumprojektu

par pārgrozījumu, pilsētu

paš-

valdības likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585.

382.

Iesniedzis priekšlikumu 329.

Pabērzs, Sebastjāns
(Mizrachi).

Nuroks, Markus

Dzimis

Dzimis 1872. gada 25. oktobrī, žīds, vidusskolas izglītība,
rabīns.
I un II Saeimas

deputāts.

Izstājies

no

1889. gada 9. jūnijā, latvietis, pašizglītība, lauk-

saimnieks.
Ievēlēts
Izstājies

Ie v ē 1ē t s k o m m i s i ā, finanču 382.

(progr. tautas apv.).

kommisijā, budžeta 56.
n o kommisijas,

budžeta

127.

Runā pie pieprasījuma par Daugavpils apriņķa

Izvaltas

pagasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 197—198.

kommisijas, finanču 279.

Iesniedzis priekšlikumu

Atvaļinājumi 5, 235.

103.

Parakstīts likumprojektu
par pavalstniecību 793.

par

papildinājumiem

likumā

Opvncans, Jānis (Latg. soc. zemn. un str. part.).
Dzimis 1899. gada 25. martā, latvietis, vidusskolas izglītība, Latvijas Universitātes students.
II Saeimas deputāts.
Izstājies

Pastors, Alfonss (krist. zemn. un kat. part.).
Dzimis 1890. gada 2. maijā, latvietis, nenobeigta augstsko-

no kommisijas

las izglītība, garīdznieks.

395.

II Saeimas deputāts.

Iesniedzis paziņojumu 489.
par Daugavpils apriņķa IzvalParakstījis pieprasījumu
tas pagasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.

Iesniedzis priekšlikumus

317, 317—318, 318.

Atvaļinājums 5.

Starpsaucieni 620, 736.
Priekšsēdētājs sauc pie kārtības 734.
Priekšsēdētāja

Pauluks, Kārlis

aizrādījumi 623, 625, 736.

Pieprasījums izdot tiesāšanai 55 (2 lietās), 193.
Lūgums

noteikt

piespriestā

soda izpildīšanas

laiku

56.

Tautas Padomes un
II Saeimas deputāts.

Ozoliņš, Gustavs

(zemn. sav.).

Iesniedzis priekšlikumu 748.

apriņķa

valdes un

revīzijas

(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.

Dzimis

(Latg. krist.
part.).

zemn. un

kat.

1879. gada 10. oktobrī, latvietis, vidusskolas iz-

glītība, pamatskolu inspektors.
II Saeimas deputāts.

deputātiem

141, 329, 485, 649, 653, 828.

Paskaidrojums 849.
Paskaidrojumi pie balsošanas

kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par pagasta ? padomes vēlēšanām

Ozoliņš, Lūkass

Aizrādījumi

(2 reizes).

Parakstījis likumprojektus:

likumā par

Satversmes Sapulces loceklis, I un

Saeimas priekšsēdētāja I biedrs.

Dzimis 1865. gada 28. aprīlī, latvietis, draudzes skolas un
pašizglītība, zemkopis.

Pārgrozījums

(zemn. sav.).

D _zimļs 1870. gada 24. maijā, latvietis, augstskolas izglītība, zvērināts advokāts.

Ievēlēts

14, 54, 181, 430, 663, 666

kommisijā, sodu likuma

107.

Referents pie likuma par pārgrozījumu un papildinājumu
tiesu iekārtas likumos (lik. chron. rād. Nr. .20) 567—569, 572—
573, 575, 576.
Iesniedzis priekšlikumu 58.

>.

Parakstījis likumprojektus:

Pārgrozījums likumi par apriņķa valdes un
kommisijas velēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā par pagasta
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345,

padomes

revīzijas
vēlēšanām

37

Petrevies, Andrejs

-

Reinhards . Gustavs

_

Petrevies, Andrejs (soc! dēm.).

38

Runā pie likumiem:

tība, zvērināta,-advokāta palīgs.

Pilsētu pašvaldības (lik. chron. rād. Nr. 10) ' 283. 293,316.
Pārgrozījums un papildinājums
tiesu iekārtas
likumos
(lik. chron. rād. Nr. 20) '572.

Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapu'ces I viceprezidents, I Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II Saeimas sek-

Iesniedzis priekšlikumus 182, 183, 280 (4 priekšl.),
(2 priekšl.), 284, 295, 302, 312, 315, 457, 792.

283

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu
valdības likumā (lik. chron. rād. Nr. 85) 585,

paš-

Dzimis^ 1883. gada 22. jūnijā, latvietis, augstskolas izglī-

retāra II biedrs.
no kommisijā

Izstājies
Runā
794—795.

pie

papildinājumiem

s,

likumā

publisko
par

tiesību

192.

pavalstniecību

j a u t ā j u iii a par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu valsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 273—275.

p r i e k š 1i k u m.ie m:
uzdot sociālās likumdošanas

kommisijai izstrādāt
papildinājumu likumā par darba laiku 87—88,
. turpmākā valsts darbinieku pieņemšanas kārtība 792.
slēgt Saeimas sēdi un sesiju 850.
deputātu

atzinu m a,

lietu

izmeklēšanas

kommisijas

623—624.
balsošanas

kārtības

666.

Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68) 320.
valdes priekš-

sēdētāja G, Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
i

Žīdu tautībās praktikantes nepieņemšanu valsts
stā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 152.
Baltikumiešu un bermontiešu pretenzijas (jaut.
rād. Nr. 18) 591.
Starpsaucieni

(soc. dēm.).

Dzimis 1886'. gada 2. oktobrī, latvietis, vidusskolas izglītība, pašvaldību darbinieks .
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un II
Saeimas deputāts.
Runā pie likuma par pilsētu pašvaldību (lik. chron. rād.
Nr. 10) 181—182, 183—184, 186, 188—1891, 284—285, 288-, 292,
293, 296—297, 299, 308. 311, 314, 315—316.

219, 2413—246.

Parakstījis likumprojektus:

p i e pr ā sī j u nui par Valmieras apriņķa

Radziņš, Eduards

pieprasījuma par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētaja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124—127, 214—

Iesniedzis priekšlikumus 81. 318, 329, 472, 580. 853.

jautājumus:

pilsētu

dienechron.

paziņojuma par balsošanas motīviem 388..
Iesniedzis priekšlikumus 188, 190, 284',
286, 291 (2
priekšl.), 293, 295, 296, 299 (2 priekšl.), 311, 314 (2 priekšl.),
315 (2 priekšl., 1 noņem). 329, pārejas formulu 263, paziņojumu 388.
Parakstījis pieprasījumu par Valmieras apriņķa valdes
priekšsēdētaja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr, 1) 124.

Starpsaucieni 81, 231, 260, 261.
Priekšsēdētājs

147 (2 reizes), 720.

sauc pie kārtības

Priekšsēdētāja aizrādījumi

245.

216, 245

(2 reizes).

Atvaļinājums 5.

(soc. dēm.).

Pigulevskis, Vladimirs

Dzimis 1889. gada 11. martā, baltkrievs, nenobeigta augstskolas izglītība, baltkrievu izglītības pārvaldes priekšnieks.

tas

Ievēlēts

ko rrj-m' ii! s i J'ā,

Izstājies

n o ko m misijas, budžeta

lauksaimniecības

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

396.

1897. gada 25. jūnijā, latvietis, ārsts.

II Saeimas deputāts.

151.

Runā pie paziņojuma, Ministru kabineta, par pastiprināapsardzības stāvokļa pagarināšanu pierobežas joslā 318.

Izstājies

no

kommisijas,

juridiskās

317.

Iesniedzis priekšlikumu 332.

Iesniedzis priekšlikumus 329, 853.
Parakstījis likumprojektu

ļa atlaišanu 1928./29. un

, par personīgā nodok-

1929./30. budžeta gadā cietušiem no

plūdiem, krusas un neražas (lik. chron. rād. Nr. 14) 107.
p i e p r a s ī j u m u s:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
Liepājas apriņķa valdes
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.

priekšsēdētāja

Līča

darbība

Rancans, Jezups

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

Dzimis 1886. gada 25'. oktobrī, latvietis, garīgās akadēmijas izglītība, Rīgas semināra profesors un rektors, Latvijas katoļu bīskaps.

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

Atvaļinājums 5, 791.

Aizrādījums deputātiem 847..
Ievēlēts kommisijā,

Pommers, Jānis (pareiztic. un vectic.
apv. krievu org.).

vēl.

un

Dzimis 1876. gada 6. janvāri, latvietis, augstskolas izglītība, Latvijas pareizticīgo arehibīskaps.
II Saeimas deputāts.

Izstājies no
niecības 317—318.

Dzimis

Referents pie likumiem:

1884. gada 5. janvārī, vācietis, augstskolas izglī-

Tautas Padomes loceklis.

likuma 107,

priekšlikumus 192, 790.

(vācu balt. part.).

tība, zvērināts advokāts.

Ievēlēts

kommisijas, tirdzniecības un rūp-

Žeņēvā 1930. gada 24. martā vairāku valsta parakstītā
tirdzniecības konvencija (lik. chron. rād. Nr. li) 199.
Londonas kongresā parakstītā vispasaules pasta savienības konvencija un nolīgumi (lik. chron. rād. Nr. 34) 861.
Iesniedzis

Pusuls, Voldemārs

juridiskā 317.

kommisijas,

publisko

tiesību

78,

sodu

Reinhards, Gustavs (nāc. bloks).
Dzimis 1868j gada 26. aprīli, latvietis, augstskolas izglītība, ārsts, Latvijas Universitātes privātdocents.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas* deputāts.

'"

Rimbenieks, Ēvalds

39

Referents pie papildinājuma likumā par cietušo karavīru
un viņu ģimenes locekļu pensijām (lik. chron. rad. Nr. 16) 450.
likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13) 421-422, 426-428' . 466467, 467.

Runā pie

priekšlikumiem:
izmaksāt valsts
Ziemassvētkiem
uzdot valdībai pirms
darbiniekiem vienreizēju pabalstu 582—583,
neuzticību
ministrim
Fr. Ozoliņam
izteikt satiksmes
740—742, 744^-745.
430, 468, 584, 704.

Iesniedzis priekšlikumus

pilsētu paš-

Parakstījis likumprojektu par pārgrozījumu
valdības likumā (lik. chron. rad. Nr. 85) 585.

Starpsaucieni 388 (2 reizes), 422. 429, 468 (2 reizes), 743,
744 (3 reizes). 746, 795.

Sanders, Visvalds

Iesniedzis priekšlikumus 329, 396. 431, 452, 457, 463—464,
465, 469, 514. 516, 581—582, 668, 792, 853, pārejas formulas
664 (4 pārejas form.)

ParakstīMs likumprojektus:
Personīgā nodokļa atlaišana 1928./29. un 1929.730
negaisa
džeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas vai
chron. rād. Nr. 14) 107.
Sabiedrisko darbu krēditi

Rimbenieks, Ēvalds
Dzimis 1888. gada
Liepājas pilsētas galva.

10. aprīlī, latvietis, pašizglītība, bij.

pie likumiem:

Runā pie likuma par pilsētu pašvaldību (lik.

chron. rād.

Nr. 10) 298.
Iesniedzis priekšlikumus 103, 192, 280 (2 priekšl.).

148, 367, 422 (2 reizes), 688.

pašvaldības

likumā

(lik. chron.

I un II Saeimas deputāts.

Ievēlēts

kommisijā, budžeta 78.
no kommisijas, budžeta 620.

Izstājies

Referents pie likuma par papildinājumu likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 18) 513, 513—514, 514, 516.
uz jautājumiem:
novēršana (jaut. chron. rād. Nr. 5) 132.
stāvoklis (jaut. chron. rād. Mr. 14) 493.

posta

Bezdarbnieku

Runā kā deputāts pie likuma par vienfeizēui
valsts darbiniekiem (lik. chron. rād. Nr. 35) 867.

no Saeimas, tās kommi-

Rudevics, Ansis
Rozentāls, Miķelis (soc. dēm.).
Dzimis

(soc. dēm.).

Dzimis 1890. gada 6. janvārī, latvietis, tautskolas un paš-

izglītība, žurnālists.

1887. gada 5. decembrī, latvietis, elementārā

iz-

tautskolotājs.

Satversmes Sapulces loceklis, I un II Saeimas deputāts.
par
Referents pie likuma par pārgrozījumiem likumā
kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, kara cietušo
un kara klausībā iesaukto ģimenēm (lik. chron. rād. Nr. 15)
447—448.

Tautas Padomes un
II Saeimas deputāts.

Runā

Satversmes Sapulces loceklis, I un

pie likumprojekta par laukstrādnieku

priekšlikuma izteikt
neuzticību 716—718.

satiksmes

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rad. Nr. 13)
42irj_42'l, 428—429, 451—452 . 456, 463, 465, 468, 469.

Parakstījis likumprojektu par
tiem (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.

Papildinājumi likumā par lauku iedzīvotāju
un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos (lik. chron.
rād. Nr. 18) 514, 515—516.
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 637—640,

Baltijas

658—659.

320—326.
Laukstrādnieku

ministrim

Fr. Ozoliņam

jautājumu

par

darba

sabiedrisko

aizsardzības

likuma

darbu

kredī-

pārkāpšanu

papīra un papes fabrikā Staicelē (jaut. chron.

rād.

Nr. 19) 818.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 609.

no Saeimas, tās kommi-

Atvaļinājums 5.

(lik. ? chron.

rād.

Nr.

68)

Sanders, Visvalds (nāc. bloks).

darba laiks 807—812.

j a u t āurna par bezdarba
chron. rād. Nr. 5) 141—143.

darba laiku

815—818.

Iesniedzis priekšlikumus 318, 329, 581—582, 713.

Runā pie likumiem:

1 i k u m p r o j e k t i e tn:
Laukstrādnieku slimo kases

pabalstu

283. 514, 516, 620. 867, pārejas

Iesniedzis priekšlikumus
formulu 263.

Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 695.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 609.

.Dzimis 1887. gada 24. decembrī, latvietis, augstsko'as izU
glītība, provizors, tautas labklājības ministris.

Bezdarba

Kara zaudējumu atlīdzība lauksaimniekiem par karā nopostītām ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58) 800—801.

(Latg. zemn. apv.).

Rubulis, Vladislavs

Atbild

likumprojektus:

Pārgrozījums pilsētu
rād. Nr. 85) 585.

are-

(krist, darba laužu sav.).

rād.
Pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm (lik. chron.
Nr. 7) 163—164, 176, 186.
Pilsētu pašvaldība (lik. chron. rād. Nr. 10) 182, 183, 187,
287. 287—
188, 190, 280, 282, 283, 284, 285—286, 286,
307,
288, 290, 291, 292, 294, 295 . 296, 297, 299. 300, 301, 302,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316.

glītība,

chron. rād. Nr. 22) 395.

pieprasījumus:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcība (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
Daugavpils apriņķa
Izvaltas pagasta robežu grozīšana
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.

Starpsaucieni

Parakstījis

(lik.

bu(lik.

Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām (lik. chrpp.
rād. Nr. 37) 674.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68) 320.
Laukstrādnieku darba laiks 807.

jautājumu par tvaikoņa «Everline»" kurinātāja
stēšanu Londonā (jaut. chron. rād. Nr. 3) 91.

Atvaļinājums 5.

Referents

40_

posta

novēršanu

(jaut.

priekšlikuma
caurskatīt 2 mēnešu laikā likumprojektu par apdrošināšanu vecuma un invaliditātes
gadījumos
668-^70.

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

I Saeimas deputāts.
Referents pie likumiem;
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Skujenieks, Marģers

Tirdzniecības

nolīgums

starp Latviju

un Rumāniju

Sīmanis, Pauls

(lik.

42

Šterns, Jānis

^

*

(vācu baH. part.).

chron. rād. Nr. 27) 771.
. Tirdzniecības

vienošanās starp Latviju
chron. rād. Nr. 32) 781—782.

un Lietuvu (lik.

Runā pie likuma par dienesta gaitu armijā

un flotē (lik.

chron. rād. Nr. 19) 521.
likumprojekta par satversmes grozījumu (lik. chron. rād.
Nr. 87) 695.

Dzimis 1876. gada 29. martā, vācietis, augstskolas izslītītība, jurists.
Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I un li

Saeimas deputāts.
Izstājies
no kommisijām, ārlietu 78, centrālās
vēlēšanu 78, publisko tiesību 78.
Atvaļinājums 6, pagarinājums 102,

priekšlikuma izstrādāt likumprojektus par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku utt tabakas izstrādājumiem
un par to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvo-

jušās uz

1920. gada 18. marta likuma pamata 360—361.

Špoļanskis, Leontijs (Latv. pag. un apr. pašv.
krievu darbin. apv.).

Iesniedzis priekšlikumus 234, 704, 748, pārejas formulu
849.

Dzimis 1886. gada 22. janvārī, krievs, augstskolas izglītība, lauksaimnieks.

Parakstījis likumprojektus:

Pārgrozījums
rād. Nr. 85) 585.

pilsētu pašvaldības likumā

(lik.

chron.

deputāts.

par Daugavpils apriņķa Izvaltas
Runā pie pieprasījuma
pagasta robežu grozīšanu (piepr. chron. rad. Nr. 2) 339.
priekšlikuma izstrādāt likumprojektus par akcīzes nodokļa
paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem un par
to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušas uz
1920. gada 18. marta likuma pamata 372.

Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 695.
Starpsaucieni

II Saeimas

145, 704.

Atvaļinājums 5.

Iesniedzis priekšlikumus 264, 340.

Skujenieks, Marģers
Dzimis

(soc. dēm. maz.).

1886. gada 22. jūnijā, latvietis, nenobeigta

augst-

Šterns, Jānis (soc. dēm. maz.).

skolas izglītība, valsts statistiskās pārvaldes direktors.
Tautas Padomes I viceprezidents . Satversmes Sapulces
loceklis, I Saeimas priekšsēdētāja II biedrs, II Saeimas deputāts.
Runā pie likumprojektiem:
Saeimas kārtības ruļļa
rād. Nr. 59) 584^585.

125. panta grozījums

(lik. chron.

Dzimis 1876. gada 3: jūnijā, latvietis, pagastskolas
tība, dārzkopis, lauksaimnieks.

Satversmes Sapulces loceklis un II Saeimas deputāts.
Referents pie likuma par Rīgas, Bauskas, Valkas, JaunLatgales . Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu

Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 701.

Papildināiumi

likumā par pavalstniecību 793—794, 797—

798.
jautājuma par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu valsts dienestā (jaut. chron. rād. Nr. 10) 267—270.
personīgā

lietā

Iesniedzis priekšlikumu

799—800.
329.

Parakstījis likumprojektus:

Saeimas kārtības ruļļa

125. panta

grozījums

Papildinājumi

likumā par

pavalstniecību

robežu grozīšanu (lik. chron. rad. Nr. 1) 95.

Runā pie likumiem:
(lik.
chron. rād.
Pārgrozījums likumā par ievedlēsēm
Nr. 7) 167—168, 174—175.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13)
413—414.
Pārgrozījumi un papildinājumi likuma par personīga nodokļa atlaišanu 1928./.29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem
no plūdiem, krusas un neražas (lik. chron. rād. Nr. 14) 442—
443.
Valsts krēditi
un pabalsti lauksaimniecības būvniecībai
(lik. chron. rād. Nr. 17) 501—503.

(lik. chron.

likumprojektiem:

rād. Nr. 59) 584.

Pārgrozījums likumā

Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678.

par

apriņķa

valdes

un revīzijas

kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 344.
tirgus regulēšanu
Noteikumi par maizes labības
chron. rād. Nr. 70) 31—35.

793.

izglī-

(lik.

Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678—679.

Šēlers, Lotars

pieprasījumiem:

(vācu balt. part.).

Valmieras apriņķa

Dzimis 1881. gada L septembrī, vācietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāts.
Ievēlēts

kommisijā, centrālā vēlēšanu 78.

Referents pie likuma par pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13) 399—400, 417, 429, 452,
456, 458, 463, 465, 468, 469, 470, 472.

priekšlikuma

180.

lietu

izmeklēšanas

kommisijas,

626.
Iesniedzis

priekšlikumus

181, 456—457. 457, 459, 460,

461, 462-463, 47i.

pārejas

formulām

formulu

Parakstījis likumprojektus:
Saeimas kārtības ruļļa 125. panta grozījums (lik. chron.
rād. Nr. b9) 584.
Sēklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678.
Pap.ldīnājumi likumā par pavalstniecību 793.
pieprasījumus:
Valmieras apriņķa valdes

priekšsēdētāja G. Cauča rīcī-

Līča

(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.
._

akcīzes

756—757.
187, 312, 329, pārejas

ba (piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja

Runā no vietas 459.
Atvaļinājums 5.

likumprojektus par

855.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. chron. rād. Nr. 13)
421, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 470.
deputātu

izstrādāt

nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem
un par to personu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvo. jušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 351—352.

Iesniedzis priekšlikumus

Slimokases (lik. chron. rād. Nr. 9)

G. Cauča rīcī-

Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētaja Līča darbība (piepr.
chron. rād. Nr. 3) 681—687, 694, 834—837, 846—847.

Runā pie likumiem.:

atzinuma,

valdes priekšsēdētāja

ba (piepr. _ chron. rād. Nr. 1) 219—225, 257, 259.

Starpsaucieni 253, 688, 689, 831, .882, 837, 841.

darbība

Trasuns, Jezups
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Viļpiševskis,

Trasuns, Jezups (progr. tautas apv.).

Aizdevumu izsniegšana
rād. Nr. 37) 674.

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

Tautas Padomes un
11 Saeimas deputāts.
Ievēlēts

kommisijā, budžeta

Izstājies

no

budžeta

ruļļa

(lik.

chron.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr. 57)
675—676.

56.

Daugavpils

apriņķa

Izvaltas

pagasta

robežu

grozīšana

(piepr. chron. rād. Nr. 2) 193.

76, 329, 746.

Parakstījis Saeimas kārtības
(lik. chron. rād. Nr. 59) 584.

pašvaldībām

44

p i e p r a s ī j u m u s:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcība
(piepr. chron. rād. Nr. 1) 124.

127.

kommisijas,

Iesniedzis priekšlikumus

loceklis, I un

pilsētu

?

Jaroslavs

Liepājas

125. panta grozījumu

apriņķa

valdes

priekšsēdētaja

Līča

darbība

(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.
jautājumu

par

darba aizsardzības likuma pārkāp(iaut. chron.
fabrikā Staicelē

šanu Baltijas papira un papes
rād. Nr. 19) 818.

Atvaļinājums 5.

Starpsaucieni

Ulmanis, Kārlis

(zemn. sav.).

Atvaļinājums

229 . 230, 231, 720.
5.

Dzimis 1877. gada 4. septembrī, latvietis, augstskolas izglītība, agronoms.
Tautas Padomes

un Satversmes Sapulces loceklis, I

Veckalns, Andrejs

un

II Saeimas deputāts.
Ievēlēts

ba,

kommisijā . finanču 340.

Izstājies

Referents pie likuma par tirdzniecības
nolīgumu
Latviju un Rumāniju (lik. chron. rād. Nr. 27) 771.
Iesniedzis priekšlikumus

starp

417, 585.

Iesniedzis priekšlikumus 132, 313—314, 329, 704, 853.
Parakstījis likumprojektus:

5. 59, 317.

_ Personīgā nodokļa atlaišana 1928./29. un 1929./30. budžeta
gadā cietušiem no plūdiem, krusas
vai neražas (lik. chron.
rād. Nr. 14) 107.
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 395.
Laukstrādnieku darba laiks 807.

Dzimis 1882. gada 26. aprīlī, latvietis, augstskolas izglītība, statistiķis.

Tautas Padomes un Satversmes Sapulces loceklis, I

un

II Saeimas deputāts.

Runā pie likumiem.
Pārgrozījums likumā par pagastu
(lik. chron. rād. Nr. 6) 159—160.
(lik.

Pilsētu pašvaldība

pilsētas nodibināšanu

padomes

chron. rād.

Nr.

10)

297—298,

papildinājumi

likumā

par

personīgā

Starpsaucieni 64, 137, 138, 216, 260 . 353.

Veržbickis, Jānis

Ugunsgrēka apkarošana (lik. chron. rād.
595, 596—597, 597, 599, 600', 601,' 602, 604^605.

Nr. 21) 594—

likumprojektiem:

Personīgā nodokļa atlaišana 1928./29. un

1929./30. budže-

ta gadā cietušiem no plūdiem, krusas vai neražas (lik.
rād. Nr. 14) 107—108.
likumā

par apriņķa

valdes

chron.

Referents pie atzinuma, deputātu lietu izmeklēšanas kom-

misijas 607, 607—608, 608, 609, 610, 610—611, 611, 612, 613,
613^-614,614, 615, 615—616, 016, 617, 618, 620, 621, 621—622,
622, 622—623, 623, 626, 627.
Iesniedzis priekšlikumu

282.

(vācu

balt. part.).

Dzimis 1891. gada 19. augustā, vācietis, augstskolas
glītība, bankas prokūrists.

iz-

Runā pie pilsētu pašvaldības likuma (lik. chron. rād. Nr.

p riekšlikumiem:
sēdi slēgt 385'.

10) 306.
pašvaldības likuma

pārgrozī-

Iesniedzis priekšlikumus 162, 291, 297, 300, 302, 329, 562,
597, 598, 599', 600, 601, 602, 605, 606, 670, , 792, pārejas

formulu 263,
Parakstījis likumprojektus:
Personīgā nodokļa atlaišana 1928./29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas vai neražas (lik. chron.
14) 107.

izglīt.ba,

II Saeimas deputāts.

Vestermanis, Verners

pieprasījuma
par
Valmieras
apriņķa
valdes
priekšsēdētāja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 257—
259.:' . ? ?

pilsētu

(polu sav.).

un revīzijas

kommisijas vēlēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 343.

pagarināt termiņu
juma apspriešanai 670.

Saeimas, tās kommisi-

Dzimis 1888. gada 18. aprīlī, polis, augstskolas
zvērināta advokāta palīgs.
I un

438—442.

Pārgrozījums

posta novēršanu (lik. chron.

vēlēšanām

nodokļa atlaišanu 1928:/29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un neražas (lik. chron. rād. Nr. 14)

rād. Nr.

jautājumu par bezdarba

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no
ju un citām sēdēm, 609, 613, 616.

300, 312—313,

564,

pieprasījumu par Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča darbību (piepr. chron. rād. Nr. 3) 681.
rād. Nr. 5) 94.

Referents pie likuma par Pļaviņu
(lik. chron. rād. Nr. 8) 178, 179.

un

Runā pie jautājuma par bezdarba posta novēršanu (jaut.
chron. rād. Nr. 5) 94^—95', 132—136, 143—145.

Ulpe, Pēteris (soc. dēm.).

Pārgrozījumi

Padomes un Satversmes Sapulces loceklis,. I un

II Saeimas deputāts.

Starpsaucieni 218, 271, 796, 823, 872.
Atvaļinājumi

Dzimis 1879. gada 18. aprīli, latvietis, vidusskolas izglītībūvtechniķis — zīmētājs.
Tautas

kommisijas, finanču 279.

no

(soc. dēm.).

Iesniedzis priekšlikumus 302, 457, 474. 577, 791.

Viļpiševskis, Jaroslavs

(polu sav.).

Dzimis 1881. gada 14. novembrī, polis, augstsko' as izglī-

tība, zemkopis.
II Saeimas deputāts.
Iesniedzis priekšlikumu

'

870.
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Vinters Jānis
Parakstījis

'

likumprojektus:

Pārgrozījums likumā
par apriņķa
valdes
un revīzijas
kommisijas velēšanām (lik. chron. rād. Nr. 40) 342.
Pārgrozījums likumā
par pagasta padomes vēlēšanām
(lik. chron. rād. Nr. 80) 345.
Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87) 695.

Vinters, Jānis
Dzimis

46

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (lik. chron. rād. Nr.

57) 675—676.
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68') 320.
Laukstrādnieku

darba laiks 807.

jautājumus:
Tvaikoņa «Everline» kurinātāja arestēšana Londonā (jaut.
chron. rad. Nr. 3) 91.

(agr. naudas noguld. u. c. ciet.

part.).

.

Zlaugotnis-Cukurs, Jānis

1897. gada 22. februārī, latvietis, augstskolas iz-

glītība, zvērināts advokāta palīgs.
Runā pie

likumprojekta par kara zaudējumu atlīdzību
lauksaimniekiem par karā nopostītām ēkām (lik. chron. rād.
Nr. 58) '8021—804, 805—806.

Bezdarba posta novēršana (jaut. chron. rād. Nr. 5) 94.
Žīdu tautības praktikantes' nepieņemšana valsts dienestā
(jaut. chron. rad. Nr. 10) 152.
Partejiska
rīcība pasta-tēlegrafa
departamentā
(jaut.

chron. rad. Nr. 16) 588!
Darba aizsardzības likuma pārkāpšana Baltijas papīra
un papes fabrika Stacele (jaut. chron. rād. Nr. 19) 818.
Starpsaucieni

422, 429, 484 (3 reizes), 491, 719, 721.

pieprasījuma par Valmieras apriņķa
valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcību (piepr. chron. rād. Nr. 1) 226'—228.
priekšlikuma

izstrādāt

likumprojektus

dokļa paaugstināšanu uz tabaku

par

akcīzes

no-

un tabakas izstrādājumiem

un par to personu aplikšanu ari sevišķu nodokli, kas iedzīvojušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata 352—355, 375—

Zeibolts, Pēteris

(soc. dēm.).

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

378.
Satversmes Sapulces loceklis, I un

Iesniedzis priekšlikumu 329, pārejas formulu 664.
Starpsaucieni 231, 271, 272, 363 (2 reizes), 364, 378, 841.
Priekšsēdētāja aizrādījumi

364, 377.

II Saeimas deputāts.

Referents pie likuma par vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem (lik. chron. rād. Nr. 35) 865.
Runā

pie

likumiem:

Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 641—643.
Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem (lik. chron. rād.

Višņa, Jānis

Nr. 35) 867.

(soc. dēm.).

Dzimis 1891. gada 28. augustā, latvietis,
glītība, techniķis.

vidusskolas iz-

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

Runā pie likumiem:
Slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 9) 180—181.
Pārgrozījumi
un
papildinājumi likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos (lik. chron. rad.
Nr. 13) 403—413, 416—417, 424—425. 454-456, 461—462,
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 629—631.
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. Nr. 23) 654—656.
likumprojektiem:
Sabiedrisko darbu krēditi

(lik. chron. rād. Nr. 22) 395—

396,
Noteikumi par slimo kasēm (lik. chron. rād. Nr. 89) 7—11.
Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par slimo kasēm (lik. chron. rād. Nr. 90) 60—61.
jautājumiem:
«Everline»
Tvaikoņa
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 92.

kurinātāja

ārstēšana

Londonā

departamentā

priekšlikumiem:
uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izstrādāt

papil-

dinājumu likumā par darba laiku 83'—86.

satiksmes

736—740.
uzdot

izmaksāt valsts
pabalstu 583—584.
Fr. Ozoliņam
neuzticību
ministrim
un

un

rūpniecības kommisijai papildi-

piegādēm

valsts

vajadzībām

853—854.
balsošanas

satiksmes
' izteikt
713—716, 732—734.

ministrim'

Fr. Ozoliņam neuzticību

Iesniedzis priekšlikumus 63, 329, 581—582, 853, 866.
Parakstījis likumprojektus:
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22) 3'95.
Laukstrādnieku

darba laiks 807.

jautājumu par partejisku rīcību
partamenta (jaut. chron. rād. Nr. 16) 588.

pasta-tēlegrafa

de-

Starpsauciens 723.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 56.
Izdots tiesāšanai, neatstādinot
siju un citām sēdēm 609.

no Saeimas, tās

kommi-

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

kommisijā,

motīviem

457—458.

472, 581—582, 633, 792, 853, paziņojumu 457.
Parakstījis likumprojektus:
Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. _ Nr. 22) 395.
Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām (lik. chron.

petīciju

192.

Runā

pie
likumiem:
Pārgrozījums likumā par pagasta
(lik. chron. rād. Nr. 6) 156—157.

padomes

vēlēšanām

(lik. chron. rād. Nr. 22) 634.

likumprojektiem:

Pārgrozījums likumā

Iesniedzis priekšlikumus 14, 61, 181, 264, 329, 387, 396,

rād. Nr. 37) 674.

uzdot valdībai _pirms
Ziemassvētkiem izmaksāt valsts
darbiniekiem vienreizēju pabalstu 582.

Sabiedrisko darbu krēditi

tirdzniecības
nāt likumu par darbiem

(lik.

priekšlikumiem:

Ievēlēts

atcelt steidzamību 472.
uzdot valdībai pirms Ziemassvētkiem
izteikt

likumu

(jaut.

Darba aizsardzības likuma pārkāpšana Baltijas papīra
un papes fabrikā Staicelē (lik. chron. rād. Nr. 19) 818^-819.

vienreizēju

disciplinārsodu

Atvaļinājums 6'.

pasta-tēlegrafa
Partejiska rīcība
chron. rād. Nr. 16) 588—589, 706—710.

darbiniekiem

likumprojekta
par
chron. rad. Nr. 51) 62^63'.

kommisijas

vēlēšanām (lik.

Pārgrozījums
109—110
Darba un

muitas

par apriņķa
valdes un revīzijas
chron. rād. Nr. 40) 343—344.
tarifos

(lik.

chron. rād.

algas nodrošināšana bezdarbniekiem

Nr. 76)
475'—480.

jautājumiem:

Personas nodokļa nelikumīga piedzīšana dažos Latvijas
pagastos (jaut. chron. rād.

Nr. 2) 90—91.
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. _ . ,_ .
Zlaugotnis-Cukurs, Jānis

_________

Bezdarba posta novēršana (jaut. chron. rad. Nr. 5) 136—
139.
Iesniedzis

priekšlikumus 162, 6.34.

Parakstījis likumprojektus:
Pārgrozījumi muitas tarifos (lik. chron. rād. Nr. 76) 108.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem 475.
jautājumus:
Personas nodokļa nelikumīga piedzīšana dažos Latvijas
pagastos (jaut. chron. rād. Nr. 2) 90.
Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (jaut. chron. rad. Nr. 11) 235.

Zlaugotnis-Cukurs. Jānis
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«Strādnieku Cīņas» ? numura konfiscēšana
chron. rād. Nr. 13) 382.
Bezdarbnieku stāvoklis (jaut. chron. rād. Nr. ' 14) 396.
Laikraksta

(jaut.

«DemonStrādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta
15) 489.
strācija» Nr. 2 konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr.
Pieprasījums izdot tiesāšanai 55.
Lūgums tiesas uzliktā naudas soda piedzīšanai

151—152.

Izdots tiesāšanai, neatstādinot no Saeimas, tās kommisiju ufi citām sēdēm 609, 610, 621 (3 lietās), 622.

Atvaļinājumi 5, 668.
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Administratīvais

Cietušiem
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Alfabētiskais satura radītājs.
Administratīvais personāls, tirdzniecības kuģu — papildinājumi un pārgrozījumi likumā (lik. chron.
rād. Nr. 96) (skat. «Tirdzniecības kuģu»).
Administratīvās kameras (lik. chron. rād. Nr. 12)
318.
Aizdevumi, valsts, pilsētu būvniecībai — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 97) (skat.
«Valsts aizdevumi»).
Aizdevumu izsniegšana pilsētu pašvaldībām (lik.
chron. rād. Nr. 37) 674—675.

Aizklāta balsošana (skat. «Balsošana, aizklāta»).
Aizrādījumi deputātiem (skat. «Deputātiem, aizrādījumi»).
Aizsardzība, pieminekļu — pārgrozījums un papildinājums likumā (lik. chron. rād. Nr. 83) (skat.
«Pieminekļu»).
Aktu reģistrācija, civilstāvokļa — pārgrozījumi un
papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 46)
(skat. «Civilstāvokļa»).
Amatu saraksta, valsts civildienesta, pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 98) (skat. «Civildienesta»).
Apdrošināšana nelaimes un arodu slimību gadījumos — pārgrozījumi un papildinājumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 13) 398—430, 451—472.
A]>drošināšanas akciju sabiedrību un kredītiestāžu
rezerves kapitāls (lik. chron. rād. Nr. 62) (skat.
«'Kredītiestāžu»).
Apdrošināšanas nodevu likuma pārgrozījums (lik.
chron. rād. Nr. 38) 59.
Apgāde, karavīru, ar ietērpu un ietērpa priekšmetiem un ar gultas piederumiem (lik. chron. rad.
Nr. 56) (skat. «Karavīru»).
Apgādība, sociālā — papildinājumi_ likumā (lik.
chron. rād. Nr. 91) (skat. «Sociāla»).
Apkarošana, bezdarba (lik. chron. rād. Nr. 23 (skat.

Atlīdzība, kara zaudējumu, lauksaimniekiem par kara
nopostītām ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58) (skat.
«iKara zaudējumu»).
Atlikšana, dažu tiesas spriedumu izpildīšanas, obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem
(lik. chron. rād. Nr. 49) (skat. «Dažu»).
Atlikumu, T929./30. saimniecības gada budžeta, izlietošana (lik. chron. rād. Nr. 45) (skat. «Budžets»).

nekustamas mantas, Domopolesdzelzceļa vajadzībām (lik. chron.
rād. Nr. 77) (skat. «Nekustamas»).
Atsavināšana, privāto un piešķirto valsts fonda
zemju — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad.
Nr. 86) (skat. «privāto»).
Atsavināšana, robežjoslas zemes, uz Latvijas-Sociālistisko padomju republiku savienības robežas (lik. chron. rād. Nr. 4) (skat. «Robež-

Atsavināšana,
Kārsavas

joslas»).
Bakterioloģisko līdzekļu, smacējošo, indīgo_ un tamlīdzīgo gāzu lietošanas noliegšana karā — protokols (lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).
Balsošana,
,.
„

kārtības,

deputātu 666.

motīviem,
„
567, 855—856.

387—389, 457—468,

566—

Saeimas priekšsēdētāja 14, 54, 61, 63, 77, 106,
162 (3 reizes), 177 (3 reizes), 180, 181, 187,
263 . 282, 283, 284, 311, 339—340, 381, 417, 430,
435, 446, 457, 460, 463, 509, 512, 540, 550, 557,
562, 575, 576 597, 598, 606, .633—634, 663,
666 (2 reizes), 673, 677—678, 746, 760, 761,

«Bezdarba»).

Apriņķa valdes un revīzijas kommisijas velēšanas — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad.
Nr. 5) 154—156, 198.
— (lik. chron. rād. Nr. 39) 7.
— (lik. chron. rād. Nr. 40) 342—345.
Apriņķu valžu un revīzijas kommisiju un pagastu
padomju vēlēšanas 1928. gadā — pārgrozījums
likumā (lik. chron. rād. Nr. 81) 7.
Apriņķu, Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un
Jēkabpils, robežu grozīšana (lik. chron. rad.
Nr. 1) (skat. «Rīgas»).
Apstiprināšana, valsts kontroles padomes un kolēģijas locekļu (skat. «Valsts kontrole»).
Ārkārtējā sesija septembrī 5—58.
Armijas un flotes dienesta gaita (lik. chron. rād.
Nr. 19) (skat. «Dienesta»).
Arodu slimību un nelaimes gadījumos apdrošināšana — pārgrozījumi un papildinājumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 13) (skat. «Apdrošināšana»).
Atalgojums valsts darbiniekiem — pārgrozījums
un papildinājums noteikumos (lik. chron. rad.
Nr. 99) (skat. «Valsts darbinieku»).
Atlaišana, personīgā nodokļa, 1928./29. un 1929./30.
budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un
neražas — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat. «Nodokļa,
personīgā»).
Atlīdzība bijušiem zemju lietotajiem — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 41) 62.

aizklāta 56—58, 307 (2 (reizes), 310—311, 314,
387, 417—418, 457, 459, 704—705, 748 (2 reizes), 869—870
izejot pa durvīm 587.
paskaidrojumi pie balsošanas:

868. 870.

draudzes (lik. chron. rād. Nr. 42) 62.
Bauskas, Rīgas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rād.
Nr. 1) (skat. «Rīgas»).
Bezdarba apkarošana (lik. chron. rād. .Nr. 23) 518.
635—666, 747—761.
Bezdarbniekiem
darba un algas nodrošināšana
Baptistu

474—489.
Bibliotēkas un lasītavas, tirdzniecība ar poligrāfisko
iestāžu ražojumiem — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 95) (skat. «Tirdzniecība»).
Bij. Krievijas Sarkanā krusta nekustamu mantu nodošana Latvijas Sarkanam krustam (lik. chron.
rād. Nr. 43) (skat. «Sarkanā krusta»).
Brīvības pieminekļa komiteja — pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rād. Nr. 44) 6.
Brīvosta Liepājā (lik. chron. rād. Nr. 69) (skat.
«Liepājas»).

Budžets.
1929./30. saimniecības gada budžeta atlikumu izlietošana
(lik. chron. rād. Nr. 46) 192—193.

Būvniecībai, lauksaimniecības, valsts krēditi un
pabalsti, (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Valsts
krēditi»).
Būvniecībai, pilsētu, valsts aizdevumi — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 97) (skat.
«Valsts aizdevumi»).

Centrālā vēlēšanu kommisijā pārmaiņas 78.
Cietušiem no plūdiem, krusas un neražas, personīgā

Cietuši)

51

'

_

nodokļa atlaišana 1928./29. un 1929./30. budžeta gada — pārgrozījumi un papildinājumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat. «Nodokļa,
personīgā»).
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijas
— papildinājums likumā (lik. chron. rad. Nr. 16)
(skat. «Karavīru, cietušo»).
— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 57) (skat. «Karavīru, cietušo»).
Cīvīldienesta, valsts, amatu saraksta pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 98) 61. ,
Civilstāvokļa aktu reģistrācija — pārgrozījumi un
papildinājumi likuma (lik. chron. rad. Nr. 46)61.
Cūkkopības veicināšana (lik. chron. rād. Nr. 47)
518.

Dānija.
izdošanu un
Konvencija par savstarpēju noziedznieku
tiesisku palīdzību krimināllietas (lik. chron. rad.

Jautājumi
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Dzimts īpašumā pārdošana vai atdošana dzimts
nomā un novērtēšana, valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 100) (skat. «Valsts
zemes»).
Flagas patentu izdošana un kuģu reģistrācija —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 65)
(skat. «Kuģu reģistrācija»).
Flotes un armijas dienesta gaita (lik. chron. rād.
Nr. 19) (skat. «Dienesta»).
Frakciju padomes lēmums 279.
sēdes 278, 820, 850.
sastāva pārmaiņas 489.
Gāzu, smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo, un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšana karā —
protokols (lik. chron. rād. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).

Nr. 25) (skat. «Konvencijas).

Darba laika likuma papildinājums (lik. chron. rād.
Nr. 36) 872—874.
Barba laiks laukstrādniekiem 806—818.
Darba un algas nodrošināšana bezdarbniekiem (skat.
«Bezdarbniekiem»).
Darbi un piegādes valsts vajadzībām — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 48) 59.
Dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem
(lik. chron. rād. Nr. 49) 800.
Degvielām spirta piejaukšana (lik. chron. rad.
Nr. 33) (skat. «Spirta»).
Denaturētā spirta tirdzniecības un lietošanas ierobežošana — papildinājums noteikumos (lik. chron.
rād. Nr. 50) 6.
Deputātiem aizrādījumi, Saeimas priekšsēdētāja
123, 141, 216, 245 (2 reizes), 295, 329, 363, 364,
369, 377,. 389, 485, 618, 623 (2 reizes), 625,
649, 653, 727, 736, 752, 752—753, 812, 828,
847, 866.

Ierobežošana, denaturētā

Deputātu

apriņķu
robežu grozīšana (lik. chron. rād.
Nr. 1) (skat. «Rīgas»).
Invalidiem, kara, karā cietušo un kara klausībā iesaukto ģimenēm, kurināmā materiāla izsniegšana — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 15) (skat. «Kurināmā»).
Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju un
Lietuvu (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. «Līgumi»).
Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju un
Ungāriju (lik. chron. rād. Nr. 26) (skat. «Līgumi»).

amatu

savienošanas lūgums

102.

5-6, 59, 235, 237, 279, 317, 342,
382 . 517, 581, 668, 713, 791.

atvaļinājumi
„
„

„

atvaļinājumu pagarināšana 6, 59, 102, 342.
izdošana tiesāšanai, neatstādinot no sēdēm 608—
613' , 614!—616, 620, 621—627.
saukšana pie kārtības 123, 244, 245, 384 (2 reizes), 734.
saukšana pie tiesas atbildības (atļaujas piepra518,
sījums) 55—56, 77—78,
152 . 193, 318,
791—792.
saukšana pie tiesas atbildības (lūgums noteikt

piespriestā soda izciešanas laiku) 56. 792.
„

saukšana pie tiesas atbildības
soda naudu) 151—152.

(lūgums

piedzīt

Dienas
kārtības
grozīšana
58—59,
191—192,
234—235, 278—279, 394—395, 431—432, 436,
474,
580—581,
712,
790—791,
619-^620,
851—852, 872.
— priekšlikums 342, 474, 517, 580, 852, 870.

— papildināšana 790.
Dienesta

gaita armijā un flotē (lik. chron. rād.
Nr. 19) 518—567, 592—594.
Disciplinārsodu
likums (lik. chron. rad. Nr. 51)
62—63.
— (lik. chron. rād. Nr 52) 152.
Disciplinārsodu likumu un sodu likumu saskaņo-

šana ar kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu (lik. chron. rād. Nr. 63) (skat. «Kriminālprocesa»).
Dzelzceļa, Domopoles-Kārsavas, vajadzībām, nekustamas mantas atsavināšana (lik. chron.
rād. Nr. 77) (skat. «Nekustamas»).

spirta tirdzniecības un
lietošanas — papildinājums noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 50) (skat. «Denaturētā»).
Ieroču, munīcijas un kara materiālu starptautiskās
tirdzniecības uzraudzība (lik. chron. rād. Nr. 29)
(skat. «Konvencijas»).
Ierosinājumi (skat. «Kommisijām uzdod» un «V&ldībai uzdod»).
Ieslodzītie — pārgrozījumi nolikumā (lik. chron.
rād. Nr. 53) 6—7.
Ietērpa un ietērpa priekšmetu, un gultas piederumu
apgāde karavīriem (lik. chron. rād. Nr. 56)
(skat. «Karavīru»),
levedlēses — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 7) 163—177, 279, 581, 856—860.
Igaunija.
Nolīgums par Latviias-Igaunijas

valsts

robežas uzturē-

šanu kārtībā un atsavināto joslu, kā arī to joslu
lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības ierobežotas
(lik. chron. rād. Nr. 24) (skat. «Līgumi»).

Ilūkstes, Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas un Jēkabpils

Jaunlatgales, Rīgas, Bauskas, Valkas, Talsu, Kuldīgas, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rād. Nr. 1) (skat.
«Rīgas»).
Jautājumi.
Ārlietu ministra intervija Liepājas-Romnas dzelzceļa lietā (jaut. chron. rād. Nr. 17) 589—591, 820—825' .

Ārzemju pasu neizsniegšana dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem (jaut. chron. rād. Nr. 12) 328—
329, 3841—385'.
Baltikumiešu un bermontiešu pretenzijas (jaut.
chron.
rād. Nr. 18) 591—59'2, 825—826.
Bezdarba posta novēršana (jaut. chron. rād. Nr.- 3) 94-95. 132—150.
Bezdarbnieku stāvoklis (jaut. chron. rād. Nr. 14) 396—
398, 493'.
Darba aizsardzības likuma pārkāpšana Baltijas papīra
un papes fabrikā Staicelē (jaut. chron. rād. Nr. 19)
818—819.
Laikraksta «Strādnieku Cīņa» numura konfiscēšana (jaut,
chron. rād. Nr. 13) 382—383.
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Latvijas transporta darbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšana (jaut. chron.
rād. Nr. 4) 92—94, 131.
Ogresgala
pagasta
policijas kārtībnieka rīcība (jaut.
chron. rād. Nr. 8) 129.
(jaut.
Partejiska rīcība
pasta-telegrafa
departamenta

chron. rād. Nr. 16) 588—589! , 705—710' , 820'.
<

Personas nodokļa nelikumīga piedzīšana dažos pagastos
(jaut. chron. rād. Nr. 2) 90—91, 130.

Saīsināta

kara

dienesta likuma

izpildīšana (jaut. chron.

rād. Nr. 1) 89—90, 129.
Sapulces noliegšana 1930'. gada 5. jūnijā un strādnieku un

zemnieku frakcijas izlaistā uzsaukuma konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr. 9) 129.
Sapulču noliegšana
Nr. 6) 128.

1930. gada

1. jūnijā (jaut. chron. rād.

Sapulču noliegšana 1930. gada 1. un 2. jūnijā (jaut. chron.
rād. Nr. 7) 129. .
Strādnieku algu pazemināšana Latviešu koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā Rīgā (jaut. chron. rād.
Nr. 11) 235—237, 384.
Strādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta
«Demonstrācija» Nr. 2. konfiscēšana (jaut. chron. rād. Nr.

15) 489—492.
Tvaikoņa
«Everline»
kurinātāja
arestēšana
Londonā
(jaut. chron. rād. Nr. 3) 91—92. 130—131.
Zīdu tautības praktikantes nepieņemšana valsts dienesta
(jaut. chron. rād. Nr. 10) 152—154, 263—278:

Jelgavas, Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales,
' Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rād.
. Nr. 1) (skat. «Rīgas»).
Jūras zvejas laivu pārbaude (lik. chron. rād.
Nr. 54) 61.
Kameras, administrātīvFis (lik. chron. rād. Nr. 12)
(skat. «Administratīvās»).
Karā cietušo, kara invaliuiem un karaklausībā iesaukto ģimenēm kurināmā materiāla izsniegšana — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rād.
Nr. 15) (skat. «Kurināmā»).
Karaklausības likuma pārgrozījumi un papildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 55) 62.
Kara materiālu, ieroču un municijas starptautiskās
tirdzniecības uzraudzība (lik. chron. rād. Nr. 29)
(skat. «Konvencijas»).
v
Kara mūzējs (lik. chron. rād. Nr. 2) 96—98, 128.
Karavīriem, obligātoriskā aktīvā kara dinesta, dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana (lik.
chron. rād. Nr. 49) (skat. «Dažu»).
Karavīru apgāde ar ietērpu, ietērpa priekšmetiem
un ar gultas piederumiem (lik. chron. rād.
Nr. 56) 6.
Karavīru, cietušo, un viņu ģimenes locekļu pensijas — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 16) 449—451, 493.
— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 57) 675—678.
zaudējumu atlīdzība
lauksaimniekiem par
Kara
karā nopostītām ēkām (lik. chron. rād. Nr. 58)
800—806.
Kārsavas-Domopoles dzelzceļa vajadzībām, nekustamas mantas atsavināšana (lik. chron. rad.
Nr. 77) (skat. «Nekustamas»).
Kārtības ruļļa, Saeimas, 125. panta grozījums (lik.
chron. rād. Nr. 59) (skat. «Saeima»).
Kinematogrāfi — papildinājums likumā (lik. chron.
rād. Nr. 60) 62.
Kommisijām uzdod:
izstrādāt

likumprojektu

(lauksaimniecības,

monopolu
par maizes labības
rūpniecības,
tirdzniecības un

budžeta) 432—436.
izstrādāt papildinājumu likumā par darba laiku (sociālās
likumdošanas) 61—89.
papildināt likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (budžeta) 792, 853—854.

Kredīti

'
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likuma
par
skatīt cauri 14 dienu laikā pārgrozījumus
un 'rūpniecības, iinanču)
ievedlēsēm (tirdzniecības
177.
skatīt cauri 2 mēnešu laika likumprojektu par apdrošināšanu vecuma un invaliditātes gadījumos (sociālas
likumdošanas) 668—670.

Kommisijas.
Ārlietu (11 locekļi)

pārmaiņas 78,
priekšlikums 712.
Budžeta (16 locekļi)
pārmaiņas 56, 78. 127, 151, 620.

priekšlikumi 346—382, 580.
Finanču (11 locekļi)
pārmaiņas 279, 340, 382, 516, 620.
Juridiskā (11 locekli)
pārmaiņas 192, 317.
priekšlikums 192.
Lauksaimniecības (16 locekļi)
pārmaiņas 318. 395.
priekšlikumi 78, 432—436.
Parlamentārā izmeklēšanas (5 locekli)
ievēlēšana 329—332.

Pašvaldības (13 locekļi)
priekšlikumi 670—674,
Peticiju (5 locekļi)

792—793.

pārmaiņas 192.
Publisko tiesību (11 locekli)
pārmaiņas 78, 192.
Redakcijas (5 locekļi)

ziņojumi

128,

198, 207—208, 385—387,

492^93,

493', 592—594', 627, 635 . 664, 819, 820, 860, 870, 872,

874.
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas (5 locekļi)
atzinums 606—618, 620—627.
Sodu likuma (5 locekļi)
ievēlēšana 103—107.

Tirdzniecības un rūpniecības

(8 locekļi)

pārmaiņas 56, 235, 317—318.
priekšlikums 279.

Kommisiju, sociālās likumdošanas, atsvabina no
pašvaldības iestāžu darbinieku dienesta likumprojekta caurskatīšanas 585.
Konservatorijas satversmes pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 67) 6.
Kontrole, valsts (skat. «Valsts kontrole»).
^
Konvencijas:
Ieroču, munīcijas un kara materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudzība (lik. chron. rād. Nr. 29) 775'—
776. 820; ratifikācijas formula 776.

Londonas kongresā parakstītā vispasaules pasta savienības konvencija un nolīgumi (lik. chron. rād. Nr.

34) 59, 861—863; ratifikācijas formula. 863.
Protokols attiecībā uz smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo
gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu karā (lik. chron. rād. Nr. 28) 773—775, 819; ratifikācijas formula 775.
Savstarpēja noziedznieku izdošana un tiesiskā palīdzība
krimināllietās starp Latviju un Dāniju (lik. chron.
rād. Nr. 25) 318, 763'—76®, 819; ratifikācijas formula 767—768.
Tirdzniecības vienošanās starp Latviju un Lietuvu (lik.
chron. rād. Nr. 32) 474, 781—788, 819; ratifikācijas

formula 788.
Vašingtonā 1927. gada 25. novembrī parakstītā starptautiskā radiotēlegrafa konvencija un Šai konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments
(lik. chron. rād. Nr. 30) 59, 776—777. 820'; ratifikācijas formula 777.
Žeņevā 1930'. gada 24. martā vairāku valstu parakstītā
tirdzniecības konvencija (lik. chron. rād. Nr. 11)
1
59, 199^208; ratifikācijas formula 207.

Kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību revīzijas — papildinājums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 61) 61.
Kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību
rezerves kapitāls (lik. chron. rād. Nr. 62) 62.
Krēditi
sabiedriskiem darbiem (lik. chron. rād.
22)
(skat. «Sabiedrisko»).
Nr.
_
Krēditi un pabalsti, valsts, lauksaimniecības būv-

niecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Valsts
krēditi»).
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..Kriminālprocesa

Noziedznieku
__

;

Kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu saskaņošana ar sodu likumu un disciplinārsodu likumu
(lik. chron. rād. Nr. 63) 318.
Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšana — pār(lik.
chron.
rad.
grozījumi
noteikumos
Nr. 64) 61.
Kuģu reģistrācija un flagas patentu izdošana —
pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad. Nr. 65)
61—62.
Kuģu, tirdzniecības, administratīvais personāls —
likuma (lik. ,
papildinājumi
un pārgrozījumi
chron. rād. Nr. 96) (skat. «Tirdzniecības kuģu»).
Kuldīgas, Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales,
Talsu, Tukuma. Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils
apriņķu
robežu grozīšana (lik. chron. rad.
(skat.
«Rīgas»).
Nr. 1)
Kurināmā materiāla izsniegšana kara invalidiem,
karā cietušo un karaklausība iesaukto ģimenēm — pārgrozījumi likumā (lik. chron. rad.
Nr. 15) 447—449. 492—493.
Labības, maizes, tirgus regulēšana (lik. chron. rād.
Nr. 70) (skat. «Maizes»).
Labības rezerves — pārgrozījums likuma (lik. chron.
rād. Nr. 66) 6.
Laivu, jūras zvejas, pārbaude (lik. chron. rad. Nr. 54)
(skat. «Jūras»).
Lasītavas un bibliotēkas, tirdzniecība ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 95) (skat. «Tirdzniecība»).
' Latvijas konservatorijas satversmes pārgrozījums
(lik. chron. rād. Nr. 67) (skat. «Konservatorijas»).
Latvijas Sarkanam krustam bijušā Krievijas Sarkanā krusta nekustamu mantu nodošana (lik.
chron. rād. Nr. 43) (skat. «Sarkana krusta»).
Lauksaimniecības būvniecībai valsts krēditi un pabalsti (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Valsts
krēditi»).
(lik.
pastiprināta
veicināšana
Lauksaimniecības
82)
791.
chron. rād. Nr.
Laukstrādnieku darba laiks (skat. «Darba laiks»).
Laukstrādnieku slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 68)
329 328,
Lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšana slimības gadījumos — papildinājumi
likumā (lik. chron. rād. Nr, 18) 512—516.
Liepājas brīvosta (lik. chron. rad. Nr. 69) 62.
Lietuva.

Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Lietuvu
(lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. «Līgumi»).
Tirdzniecības vienošanās starp Latviju un Lietuvu 'lik.
chron. rād. Nr. 32) (skat. «Konvencijas»).

Līgumi.

Izlīgšanas um šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Lietuvu
(lik. chron. rād. Nr. 31) 474. 777—781, 819; ratifikācijas formula 781.
Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latvija un Ungāriju (lik. chron. rād. Nr. 26) 59, 768—771, 819; ra

tifikācijas formula 771._

Londonas kongresā parakstīta vispasaules oasta savienīNr.
bas konvencija un nolīgumi (lik. chron. rad.
34) . (skat. «Konvencijas»).
Nolīgums par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, ka arī to joslu
lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības aprobežotas
(lik. chron. rād. Nr. 24) 59, 761—763, 819; ratifikācijas formula 763.
Tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Rumāniju (lik.
chron. rād. Nr. 27) 342, 771—773, 819; ratifikācijas
formula 772—773.

Likuma, pieņemtā, rediģēšanu uztic prezidijam
kopā ar redakcijas kommisiju 863._
Likvidēšana, meža, apmainot zemi vai regulējot ro-
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bežas starp valsts un privātam saimniecībām
(lik. chron. rād. Nr. 71) (skat. «Meža»).
Maizes labības tirgus regulēšana (lik, chron. rād.
Nr. 70) 15—55.
Meža likvidēšana, apmainot zemi vai regulējot robežas starp valsts un privātam saimniecībām
(lik. chron. rād. Nr. 71) 61.
Mežu nolikuma 764. panta pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 72) 61.
Mežu un meža materiāla pārdošana un izsniegšana
valsts mežos — pārgrozījumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 73) 62.
Ministru kabinets.
neuzticības

izteikšana satiksmes

ministrim 713—747, 820.

Ministru runas:

130—131, 820—822, 825—826.
iekšlietu 128, 129, 130, 131. 208—214, 332—334, 3S3, 384,
,3184—386, 492, 826—834.
finanču 653—654.
ārlietu

kara 129.
satiksmes 705—706, 731—732. .
tautas labklājības 132, 493.
tieslietu 263—264..

,

Muitas likuma 607. panta pārgrozījums (lik. chron.
rād. Nr. 74) 61.
chron.
rad.
papildinājums
(lik.
Muitas
tarifu
Nr. 75) 59.
— pārgrozījumi (lik. chron., rad. Nr. 76) 108—123.
Munīcijas, ieroču un kara materiālu starptautiskās
rad.
(lik. chron.
tirdzniecības uzraudzība
«Konvencijas»).
(skat.
Nr. 29)
Muzejs, kara (lik. chron. rād. Nr. 2) (skat. «Kara
muzejs»).
Naudas zīmes, pilsētu (lik. chron. rād. Nr. 84) (skat.
«Pilsētu»).
Nekustamas mantas atsavināšana Domopoles-Kārsavas dzelzceļa vajadzībām (lik. chron. rad.
Nr. 77) 6. .
Sarkanam
Nekustamu mantu nodošana Latvijas
krustam no bij. Krievijas Sarkana_ krusta (lik.
chron. rād. Nr. 43) (skat. «Sarkanā krusta»).
Nelaimes gadījumu izmeklēšana kuģniecībā — pārgrozījumi noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 64)
(skat. «Kuģniecības»).
Nelaimes un arodu slimību gadījumos apdrošināšana — pārgrozījumi un papildinājumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 13) (skat. «Apdrošināšana»).
Neuzticības izteikšana satiksmes ministrim Fr. Ozoliņam 713—747, 820.
Nodevas, apdrošināšanas — likuma pārgrozījums
(lik. chron. rād. Nr. 38) (skat. «Apdrošināšanas
nodevu»).
Nodokļa, personīgā, atlaišana 1928./29. un 1929./30.
budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un
neražas — pārgrozījumi un papildinājumi li107—108,
(lik. chron. rād. Nr. 14)
kumā

436—447, 493.
Nodokļu nolikuma pārgrozījumi un papildinājumi
(lik. chron. rād. Nr. 78) 800.
Nodrošināšana slimības gadījumos, lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu — papildinājumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. «Lauku»).
Novērtēšana, valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju, un pārdošana dzimts īpašumā
vai atdošana dzimts nomā — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 100) (skat. «Valsts
zemes»).
Noziedznieku savstarpēja izdošana un tiesiska palīdzība krimināllietās starp Latviju un Dāniju
(lik. chron. rād. Nr. 25) (skat. «Konvencijas»).
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Obiigātorisikā aktīvā kara dienasta karavīriem dažu
tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana (lik.
chron. rād. Nr. 49) (skat. «Dažu»).

?Pabalsti un krēditi, valsts, lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) (skat. «Valsts
krēditi»).
Pabalsts, vienreizējs,
valsts darbiniekiem (lik.
chron. rād. Nr. 35) (skat. «Vienreizejs»)._
Pagarināšana, pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pierobežas joslā 3i8.
Pagasta padomes vēlēšanas — pārgrozījumi likuma
(lik. chron. rād. Nr. 6) 156—163, 198.
— pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 79) 7.
— (lik. chron. rād. Nr. 80) 345—346.
Pagasta padomju, apriņķu valžu un revīzijas kommisiju velēšanas 1928._ gada — pārgrozījums likumā (lik. chron, rād. Nr. 81) 7.
Pārbaude, jūras zvejas laivu (lik. chron. rad.
Nr. 54) (skat. «Jūras»).
Pārejas formulas 263, 339—340, 664—666, 747—761,
849, 855.
Pārmaiņas Centrāla velēšanu kommisijā 78.
frakciju sastāvā 489.
Pārskats, valsts kontroles revizījas darbības par
. 1928./29. saimniecības gadu (skat. «Valsts kontrole»).
Pasta savienības, vispasaules, konvencija un nolīgumi, kas parakstīti Londonas kongresa (lik.
chron. rād. Nr. 34) (skat. «Konvencijas»).
Pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšana
pierobežas josla 318.
(lik.
veicināšana
Pastiprināta
lauksaimniecības
chron. rād. Nr. 82) (skat. «Lauksaimniecības ,
pastiprināta»).
Pašvaldība, pilsētu (lik. chron. rād. Nr. 10) (skat.
«Pilsētu»).
— pārgrozījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 85)
(skat. «Pilsētu»).
Pašvaldībām, pilsētu, < aizdevumu izsniegšana (lik.
chron. rād. Nr. 37) (skat. «Aizdevumu»).
Pavalstniecības likuma papildinājumi 793—800.
Pensijas, cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu — papildinājums likuma (lik. chron. rad.
Nr. 16) (skat. «Karavīru, cietušo»).
— pārgrozījumi un papildinājumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 57) (skat. «Karavīru, cietušo»).
Personīgā nodokļa atlaišana 1928./29. un 1929./30.
budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas un
neražas — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (lik. chron. rād. Nr. 14) (skat. «Nodokļa,

personīgā»).
Piegādes un darbi valsts vajadzībām — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad. Nr. 48) (skat.

«Darbi»).
Pieminekļa, brīvības, komiteja -- pārgrozījums noteikumos (lik. chron. rad. Nr. 44) (skat. «Brīvības»).
Pieminekļu aizsardzība — pārgrozījums un papildinājums likumā (lik. chron. rad. Nr. 83) 6.

Pieprasījumi.
Izvaltas pagasta robežu grozīšana
(piepr. chron. rād. Nr. 2) 193—198, 332—340.
darbība
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča
(piepr. chron. rād. Nr. 3) 681-6H 826-849. 855.
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcība
124L-127, 208—234,
(piepr. chron. rād. Nr. 1)
237—263.
Daugavpils apriņķa

Piešķirto un piešķiramo valsts zemes fonda zemju
novērtēšana un pārdošana dzimts īpašuma vai
atdošana dzimts nomā — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 100) (skat. «Valsts

zemes»).

__

Saeima
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Pilsētu būvniecībai, valsts aizdevumi — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 97) (skat;
«Valsts aizdevumi»).
_
Pilsētu naudas zīmes (lik. chron. rād. Nr. 84) 6.
Pilsētu pašvaldība (lik. chron. rād. Nr. 10) 181—190,
.
279—316, 385—387.
.
— pārgrozījums likumā (lik. chron. rad.. Nr. 85)
? ?[['
.
585—587.
Pilsētu pašvaldībām aizdevumu izsniegšana UHK.
chron. rād. Nr. 37) (skat. «Aizdevumu»):
8)
Pļaviņu pilsētas nodibināšana (lik. chron. rad. Nr.
_
177—180.
+
Poligrāfisko iestāžu ražojumu tirdzniecība, bibliotēkas un lasītavas — pārgrozījums likuma (lik.
chron. rād. Nr. 95) (skat. «Tirdzniecība»).
Privāto un piešķirto valsts fonda zemju atsavinārad.
šana — pārgrozījums likuma (lik. chron.
Nr. 86) 6.
Procesa, krīmināl- un tiesu iekārtas likumu saskaņošana ar sodu likumu un disciplinārsodu likumu
(lik. chron. rād. Nr. 63) (skat. «Kriminālprocesa»).
_
,
Protokols attiecībā uz smacējošo, indigo un tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu kara (Lik. chron. rad. Nr. 28)
.
(skat. «Konvencijas»).
Radiotēlegrafa starptautiskā konvencija, parakstīta
Vašingtonā 1927. gada 25. novembri, un sai
konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu
reglaments (lik. chron. rad. Nr. 30) (skat, «Konvencijas»).
Rediģēšanu , pieņemta likuma, uztic prezidijam Kopa
ar redakcijas kommisiju 863.
Reģistrācija, civilstāvokļa aktu - - pārgrozījumi un
46)
papildinājumi likumā (lik. chron. rad. Nr.
(skat. «Civilstāvokļa»).
Reģistrācija, kuģu. un flagas patentu izdošana —
pārgrozījums likuma (lik. chron. rad. Nr. 65)
(skat. «Kuģu reģistrācija»).
Regulēšana, maizes labības tirgus (lik. chron. rad.
Nr. 70) (skat. «Maizes»).
Revīzijas, kooperatīvu sabiedrību un viņu savienību — papildinājums likuma (lik. chron. rad.
Nr. 61) (skat. «Kooperatīvu»).
Rezerves, labības — pārgrozījums likumā (lik.' chron.
rād. Nr. 66) (skat. «Labības rezerves»).
Rezerves kapitāls, kredītiestāžu un apdrošināšanas
akciju sabiedrību (lik. chron. rad. Nr. 62) (skat.
«Kredītiestāžu»).
Rīgas. Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rad. Nr. 1) 95—96 ,

128.

Robežas, Latvijas-Igaunijas, valsts, uzturēšana kartībā un atsavināto joslu, ka arī to joslu lietošana, uz kurām īpašuma_ tiesības ierobežotas —
nolīgums (lik. chron. rād. Nr. 24) (skat. «Lī-

gumi»).
Robežjoslas zemes atsavināšana uz Latvijas-Sociālistisko padomju republiku savienības robežas
(lik. chron. rād. Nr. 4) 99—100, 128.

Rumānija.

Tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Rumāniju
chron. rād. Nr. 27) skat. «Līgumi»).

(lik.

Sabiedrisko darbu krēditi (lik. chron. rād. Nr. 22)
395—396, 627—=635.
Saeima.
Apsveikumi, valsts proklamēšanas svētkos 395. -.
Ārkārtējā sesija septembrī 5—58.
_, ? ,
(VII) sesijas sanākšanas paātrināšana . 56—58.

Kārtējās

59

Kārtības rulla

125. panta grozījums (lik.

chron. rād. Nr.

59) 584-585.
Nākošas sēdes nolikšana 278, 340.
Pārmaiņas frakciju sastāvā 489.

Priekšlikums sēdi slēgt 385, 849—850, 870—871.
sesiju slēgt 849—850.
Priekšsēdētaja aizrādījumi deputātiem 123. 141, 216,
369,
(2 reizes) 295, 329, 363, 364,
3891, 485, 623 (2 reizes), 625, 649, 653,
752, 752—753. 812, 828, 847, 866.
paskaidrojumi 77, 81—82, 287, 316,
459 581, 584 (2 reizes), 585, 607, 623,

433,

624,

paskaidrojumi pie balsošanas 14, 54, 61,
63. 77, 106' , 162 (3 reizes), 177 (3 reizes),

180, 181, 187, 263, 282, 283, 284, 311, 339—

340, 381, 417, 430, 435, 446, 457, 460, 463;
509, 512, 540, 550, 557,' 562, 575. 576, 597,
598, 606 . 633—634, 663, 666 (2 reizes),

673, 677—678, 746, 760, 761, 868, 870.
Svinīgā runa
389—394.

1930.

gada

Priekšsēdētājs sauc deputātus pie kartības
384 (2 reizes), 734.
Sēdi slēdz kvoruma trūkuma dēļ 618.
Svinīgā sēde 1930. gada 18. novembrī
VII sesijas darbības pārskats 874.
VII
„
slēgšana 874.

18.

novembrī

123, 244, 245,

389—394

Sarkanā krusta, bij. Krievijas, nekustamu mantu
nodošana Latvijas Sarkanam krustam (lik.
chron. rād. Nr. 43) 61.
Satversmes grozījums (lik. chron. rād. Nr. 87)

695—705.
Savstarpēja noziedznieku izdošana un tiesiska palīdzība krimināllietās starp Latviju un Dāniju
(lik. chron. rād. Nr. 25) (skat. «Konvencijas»).
Seklas fonds (lik. chron. rād. Nr. 88) 678—681.
Slimības gadījumos lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšana — papildinājumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 18) (skat. «Lauku»).
Slimo kases (lik. chron. rād. Nr. 9) 180—181.
— (lik. chron. rad. Nr. 89) 7—15.
— pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos (lik.
chron. rād. Nr._ 90) 60—61.
Slimo kases laukstrādniekiem (lik. chron. rād. Nr. 68)
(skat. «Laukstrādnieku»).
Smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo gāzu, bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšana karā — protokols (lik. chron. rad. Nr. 28) (skat. «Konvencijas»).
Sociālā apgādība — papildinājumi likumā (lik.
chron. rad. Nr. 91) 59—60.
SoduNr
likuma ievešana (lik. chron. rād.
'
9
77, 192.
Sodu likums (lik. chron. rād. Nr. 93) 63—77.
Sodu likumu un disciplinārsodu likumu saskaņošana
ar kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu
(lik. chron. rād. Nr. 63) (skat. «Kriminālprocesa»).
Spirta, denaturētā, tirdzniecības un lietošanas
ierobežošana — papildinājums noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 50) (skat. «Denaturētā»).
Spirta piejaukšana degvielām (lik. chron. rād.
Nr " 33)
395, 791.
SRRS
Robežjoslas zemes atsavināšana uz Latvijas-Sociālistisko
padomju republiku savienības robežas (lik chron
rad. Nr. 4) (skat. «Robežjoslas»).

Starptautiskā radiotēlegrafa konvencija, parakstīta
Vašingtonā 1927. gada 25. novembrī, un šai konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments (lik. chron. rād. 30) (skat. «Konvencijas»).

Steidzamību atceļ 472, 577.
Sviesta ražošanas veicināšana
Nr. 94) 517—518,

(lik.

chron.

£

Šķīrējtiesas un izlīgšanas līgums starp Latviju un
Lietuvu (lik. chron. rād. Nr. 31) (skat. «Līgumi»).
Šķīrējtiesas un izlīgšanas līgums starp Latviju un
Ungāriju (lik. chron. rad. Nr. .26) (skat. «Līgumi»).

245

377,
727,

704, 790, 792, 849.

„

Valdibai

;

Sarkanā krusta

rād.

Talsu, Rīgas, Bauskas, Valkas, _ Jaunlatgales, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils

apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rad. Nr. 1)

(skat. «Rīgas»).
Tarifu, muitas, papildinājums (lik. chron. rad. Nr. 75)
(skat. «Muitas»).
— pārgrozījumi (lik. chron. rad. Nr. 76) (skat.
«Muitas»).
Tiesas spriedumu, dažu, izpildīšanas atlikšana' obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem
(lik. chron. rād. Nr. 49) (skat. «Dažu»).
Tiesu iekārtas likumu pārgrozījumi un papildinājumi (lik. chron. rād. Nr. 3) 98—99, 128.
— pārgrozījums un papildinājums (lik. chron. rad.
Nr. 20) 567—577.
J'iesu iekārtas likumu un kriminālprocesa saskaņošana ar sodu likumu un disciplinārsodu likumu
(lik. chron. rād. Nr. 63) (skat. «KrīminālļKOcesa»).
Tirdzniecība ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem,
bibliotēkas un lasītavas — pārgrozījums likumā
(lik. chron. rād. Nr. 95), 62.
Tirdzniecības konvencija, Žeņeva 1930. gada 24.
martā vairāku valstu parakstīta (lik. chron.
rād. Nr. 11) (skat. «Konvencijas»).
Tirdzniecības kuģu administratīvais personāls — papildinājumi un pārgrozījumi likuma (lik. chron.
rād. Nr. 96) 61.
Tirdzniecības nolīgums starp Latviju un Rumāniju
(lik. chron. rād. Nr. 27) (skat. «Līgumi»).
Tirdzniecības, starptautiskās, uzraudzība, ar ieročiem, munīciju un kara materiāliem (lik. chron.
rād. Nr. 29) (skat. «Konvencijas»).
Tirdzniecības un lietošanas' ierobežošana, denaturētā spirta — papildinājums noteikumos (lik.
chron. rād. Nr. 50) (skat. «Denaturētā»).
Tirdzniecības vienošanās starp Latviju un Lietuvu
(lik. chron. rād. Nr. 32) (skat. «Konvencijas»).
Tirgus regulēšana' maizes labībai (lik. chron. rād.
Nr. 70) (skat. «Maizes»).
Tukuma, Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu,
Kuldīgas, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu
robežu grozīšana (lik. chron. rād. Nr. 1) (skat.
Rīgas»).
Ugunsgrēka apkarošana (lik.
577—578, 594—606, 627.

chron. rād. Nr. 21)

Ungārija.
Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju
riju

(lik. chron. rād. Nr. .26) (skat.

un Ungā-

«Līgumi»).

Uzdod kommjsijām (skat. «Kommisijām uzdod»).
Uzdod valdībai (skat. «Valdībai uzdod»).
Valdībai uzdod (pārejas formulas):
izmaksāt

valsts

darbiniekiem

pirms

ziemas

svētkiem

vienreizējupabalstu 581—584.
izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektus par:
akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un
tabakas
izstrādājumiem 346—382.

budžeta gada grozīšanu, nosakot

tā sākumu uz

1. jan-

vāri 761.
lauksaimniecības aizsardzību un pastiprinātu veicināšanu
432—436.
.
.
sevišķu nodokli, kas uzliekams personām, kas iedzīvojušās uz 1920. gada 18. marta likuma pamata . 346—382.
lauku sabiedriskos darbos vispirmā
kārtā
nodarbināt
bezzemniekus, sīkzemniekus un jaunsaimniekus 747,

61

Zvejas

Valkas

. noliegt ievest un nodarbināt Latvija ārzemju strādniekus,
kamēr pastāv bezdarbs 747—748.

Valkas, Rīgas, Bauskas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils
apriņķu robežu grozīšana (lik. chron. rād. Nr. 1)
(skat. «Rīgas»).
Valsts aizdevumi pilsētu būvniecībai — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 97) 78—81.
Valsts budžets (skat. «Budžets»).
Valsts civildienesta amatu saraksta pārgrozījumi
(lik. chron. rād. Nr. 98) (skat. «Civildienesta»).
Valsts darbiniekiem vienreizējs pabalsts (lik. chron.
rād. Nr. 35) (skat. «Vienreizējs»).
Valsts darbinieku atalgojums — pārgrozījums un
papildinājums noteikumos (lik.
chron. rād.
Nr. 99) 60.
Valsts fondā zemju, privāto un piešķirto, atsavināšana — pārgrozījums likumā (lik. chron. rād.
Nr. 86) (skat. «Privāto»).
Valsts kontrole.
Valsts kontroles padomes un kolēģijas locekļu apstiprinā-

šana 6.
Valsts, kontroles revīzijas darbības pārskats par 1928./29.
saimniecības gadu 59.

Valsts krēditi un pabalsti lauksaimniecības būvniecībai (lik. chron. rād. Nr. 17) 6, 493—512,
871—872.
Valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšana un pārdošana dzimts īpašuma vai
atdošana dzimts nomā — pārgrozījums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 100) 62.
Vašingtona 1927. gada 25. novembri parakstītā starptautiskā radiotēlegrafa konvencija un šai konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments (lik. chron. rād. 30) (skat. «Konvencijas»).
Vēlēšanas, apriņķa valdes un revīzijas kommisijas — pārgrozījums likumā (lik. chron. rad.
Nr. 5) (skat. («Apriņķa»).
- (lik. chron. rād. Nr. 39) (skat. «Apriņķa»).
- (lik. chron. rād. Nr. 40) (skat. «Apriņķa»).
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Veicināšana, cūkkopības (lik. chron. rad. 47) (skat.
«Cūkkopības»).
(lik.
Veicināšana, pastiprināta, lauksaimniecības
chron. rād. Nr. 82) (skat. «Lauksaimniecības
pastiprināta»).
Veicināšana, sviesta ražošanas (lik. chron. rād.
Nr. 94) (skat. «Sviesta»).
Vēlēšanas, pagasta padomes — pārgrozījumi likumā
(lik. chron. rād. Nr. 6X (skat. «Pagasta»).
— pārgrozījums likumā (lik. chron. rād. Nr. 79)
(skat. «Pagasta»).
— (lik. chron. rād. Nr. 80) (skat. «Pagasta»).
Vēlēšanas, pagasta padomju, apriņķu valžu un revīzijas kommisiju 1928. gadā — pārgrozījums
likumā (lik. chron. rad.-Nr. 81) (skat. «Apriņķu
valžu» un «Pagasta»).
Vienošanās, tirdzniecības, starp Latviju un Lietuvu
(lik. chron. rād. Nr. 32) (skat. «Konvencijas»).
Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem (lik. chron.
rād. Nr. 35) 863—870.
Vispasaules pasta savienības konvencija un nolīgumi, Londonas kongresā parakstītie (lik. chron.
rād. Nr. 34) (skat. «Konvencijas»).
Zaudējumu, kara, atlīdzība lauksaimniekiem par
karā nopostītām ēkām (lik. chron. rad. Nr. 58)
(skat. «Kara zaudējumu»).
Zemes fonds (skat. «Valsts zemes fonds»).
Zemju bijušiem lietotājiem atlīdzība — pārgrozījumi
likumā (lik. chron. rād. Nr. 41) (skat. «Atlīdzība»).
Zemju, valsts zemes fonda, piešķirto un piešķrirārno,
novērtēšana un pārdošana dzimts īpašuma vai
atdošana dzimts nomā — pārgrozījums likuma
(lik. chron. rād. Nr. 100) (skat. «Valsts zemes»).
Zvejas laivu, jūras, pārbaude (lik. chron. rād. Nr. 54)
(skat. «Jūras»).

§
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Likumprojektu chro
I. Pieņemtie
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Likuma
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virsraksts
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No kādas kommisijas
nāci3

i

i'

Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils
apriņķu robežu grozīšana (Ref.

J. Šterns)

pašvaldības
Ministru kabinets
(skat. ITT Saeimas I
ses. Mk. chron. rad
Nr. 68)
kabinets
Saeimas
lik. chron.
43)

kara lietu

liku-

Ministru kabinets
(skat. 111 Saeimas
11 ses. lik. chron.
rād. Nr. 26)

juridiskās

Robežjoslas zemes atsavināšana uz Latvijas un Sociālistisko padomju republiku savienības robežas
(Ref. A. Bergs)

Ministru kabinets
(skat. III Saeimas
VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 54)

juridiskas

Pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām (Ref. E. Grantskalns)

pašvaldības kommisija

pašvaldības

Pārgrozījumi likumā par pagastu padomes vēlēša-

pašvaldības kommisija

pašvaldības

tirdzniecības

tirdzniecības

"2

Kara muzejs (Ref. (i. Mīlbergs)

3

Pārgrozījumi nu papildinājumi
mos (Ref. N. Kalniņš)

4

Ministru
(skat. III
VII ses.
rād. Nr.
tiesu

iekārtas

5

6

nām (Ref. E. Grantskalns)
7

Pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm (Ref. E. Rimbenieks, A. Jukšinskis, .1. Birznieks)

8

Pļaviņu

9

Slimo kases

pilsētas nodibināšana '(Ref. R. Ulpe)

(Ref. L, Šēlers)

J0

Zeņevā 1930. gada 24. martā vairāku valstu pārakstītā tirdzniecības konvencija (Ref. J. Rancans,
J. Breikšs)

11

Pilsētu pašvaldības likums

(Ref. E. Rimbenieks)

un

rūpniecības, finan-

rūpniecības,

ču kommisijas

nanču

un
fi-

Ministru kabinets
(skat. II Saeimas
VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 71)

pašvaldības

Ministru kabinets
(skat. III Saeimas
VI ses. lik. chron.
rād. Nr. 5)

sociālās likumdošanas

Ministru kabinets
59

tirdzniecības un
rūpniecības, arlietu

Ministru'kabinets
(skat. III Saeimas
V sesijas lik. chron.

pašvaldības

rād. Nr. 14)
12

Administratīvās kameras

13

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdroši- Ministru kabinets
nāšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (Ref.
(skat. 111 Saeimas
L. Šēlers, R. Dukurs)
. IV ses. lik. chron.

Ministru
(skat. II
VII ses.
rād. Nr.

kabinets
Saeimas
lik. chron.
26)

sociālās likumdošanas, publisko
tiesību

sociālās likumdošanas, budžeta

rād. Nr. 30)
14

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1929./30. budžeta gada cietušiem no plūdiem, krusas un neražas
(Ref. I. Muižnieks, P. Lejiņš)

deputāti (P. Ulpe
u. c.)
107—108

pašvaldības, finanču

85
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noloģiskais rādītājs

likumi.pspriešana

Redakcijas

p

kommisijas ziņoI 1as.

II 1as.

95

95-96

96 — 97

97 — 98

—

128

98

98—99

—

128

99—100

100

—

128

154—155

155—156

198

156

156 — 163

198

163— i77,581
856-860

III 1as.

Izsludināts

Iespiests „Lik.

„Valdības Vēst„

un min. kab.
;«

N° 238

N° 174

—

N° 238

N° 172

—

N° 238

JSf? 175

—

M> 238

JMs 173

Nb 244

M> 173

N° 244

M> 177

.

J

formulas

nesI

128

(Nodod
860

177—180

(sk. III Saei-

jums

_

—

kommisijām)

atpakaļ

—

(Nodo

'

860

datpakaļ

—

.

M> 291

pašvaldības

atpakaļ

not- krā

sociālās

JNb 196

kommisijai)

180—181

(Nodod

likumdošanas kommisijai)

200—207

—

207 -208

—

N° 246

JMb 171

181-190
279—316

385—387

—

M> 272

JVb 183

mas VI sesiju)

199

200

(sk. III Saeimas
V sesiju)

(Nodod

318

398—418

418—430
451 — 472

43B—444

444_447

atpakaļ

(skat.

_

493

111

valdībai)

Saeimas

—

Vili

sesiju)

J\lb 273

JSTe 186
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Tek.
.. .„

J\o J\o

. . .
Likuma

.
.
virsraksts
——

,

......

Kas iesniedzis

No kādas _kommisijas
.,
IldLlb

1

15

Pārgrozījumi likumā par kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā cietušo un kara
klausībā iesaukto ģimenēm (Ref. M. Rozentāls)

sociālās likumdošanas kommisijā

sociālās likumdošanas

16

Papildinājums likumā par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu pensijām (Ref. G. Reinhards)

sociālās likumdošanas kommisijā

sociālās likumdošanas

17

Valsts krēditi un pabalsti lauksaimniecības būvniečībai (Ref. K. Kiršteins, A. Bļodnieks)

Ministru kabinets
6

lauksaimniecības
budžeta

18

Papildinājumi likumā par lauku iedzīvotāju un viņu
ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos (Ref. V. Rubulis, R. Dukurs)

sociālās likumdošanas kommisijā

sociālās likumdošanas, budžeta

19

Dienesta gaita armijā un flotē (Ref. J. Balodis)

Ministru kabinets
(skat. III! Saeimas
II ses. lik. chron.
rād. Nr. 27)

kara lietu

20

Pārgrozījums un papildinājums tiesu
mos (Ref. K. Pauluks)

Ministru kabinets

juridiskās

21

Ugunsgrēka apkarošana
nieks. J. Annuss)

22

Sabiedrisko darbu krēditi

23

Bezdarba apkarošana

24

iekārtas liku-

(Ref. G. Mīlbcrgs. J. Birz-

(Ref. R. Dukurs)

deputāti (skat. I
publisko tiesību,
pašvaldības, fiSaeimas IV ses. lik.
chron. rād. Nr. 100) nanču
deputāti (J. Višņa
u. c.) 395—396

budžeta

Ministru kabinets
518

budžeta

Nolīgums par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, kā arī to
joslu lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības aprobežotas (Ref. A. Bergs)

Ministru kabinets
59

ārlietu

25

Konvencija par savstarpēju noziedznieku izdošanu
un tiesisku palīdzību krimināllietās starp Latviju
un Dāniju (Ref. A. Bergs)

Ministru kabinets
3is

ārlietu

26

Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju
?
Ungāriju (Ref. A. Bergs)

un

Ministru
59

kabinets

ārlietu

27

Tirdzniecības nolīgums starp Latviju
(Ref. V. Sanders. K. Ulmanis)

un Rumāniju

Ministru
342

kabinets

tirdzniecības un rūpniecības, ārlietu

28

Protokols attiecībā

59

Konvencija par ieroču, munīcijas un kara materialu starptautiskas tirdzniecības uzraudzību (Ref.
Br. Kalniņš)

(Ref. R. Dukurs)

uz smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas
noliegšanu karā (Ref. Br. Kalniņš)

30

1927. gada

3'

Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju
Lietuvu (Ref. A. Bergs)

25. novembrī
Vašingtonā
parakstītā
starptautiska radiotelegrafa konvencija un šai
konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu
reglaments (Ref. Br. Kalniņš)
un

Ministru kabinets
(skat. III Saeimas
VI ses. lik. chron.
rad. Nr. 53)
Ministru kabinets

ārlietu

ārlietu

(skat. III Saeimas
V ses. lik. chron.
rād. Nr. 62)

Ministru kabinets
59

ārlietu

Ministru kabinets

ārlietu

474

69

70

Apspriešana

Redakcijas

1»

.

I 1as.

II 1as.

III las.

kommisijas ziņojums

447-448

448-449

—

492-493

449—450

450—451

—

493

493 — 505

505-512

871-872

872

51i-513

513 — 516

518—521

521—567

567—573

573—577

577 — 578
594 — 596

596—606

627 — 633

(skat.

—

(skat.

'

111

formulas

s a e i m a s

592-594

III

—

627

633-635

—

635

035 — 662

662 — 664

—

664

761—762

762-763

—

763—764

764—768

768-769

Iespiests „Lik.
un min. kab,
not krāj_ «

—

Ne 273

Ne 185

—

Ne 273

JSTp ] 84

Ne 294

Jsfo 197

Vili

—

saeimas

Izsludināts
„ Valdības Vēst,
nesIl

VIII

sesiju)

Ne 280

JSfo. 192

sesiju)

—

JSfo 285

M- 193

—

Ne 281

Ne 18S

654—666
747—761

Ne 281

Ne 187

819

—

Ne 294

Ne 204

—

819

—

Ne 294

Ne 205

769-771

—

819

_

Ne 295

Ne 206

771

771-773

—

819

_

Ne 290

Ne 202

773

773-775

—

819

_

Ne 5

775 — 776

776

—

820

_

j\fe 57

776-777

777

—

820

_

777-778

778-781

--

819

?

1931. g.

,Ky 291.

Ne 1

1930. g.
Ne 203

n

71

Tek.
Ne Ne

...

Likuma

.
,
virsraksts

......
Kas iesniedzis

No kādas kommisijas
ā j

32

Tirdzniecības vienošanās starp Latviju un Lietuvu
Ref. V. Sanders, J. Breikšs)

Ministru kabinets
474

tirdzniecības

33

Spirta piejaukšana degvielām

Ministru kabinets
395

tirdzniecības un
rūpniecības, budžeta

34

Londonas kongresā parakstītā vispasaules pasta savienības konvencija un nolīgumi (Ref. J. Rancans)

Ministru kabinets
59

ārlietu

35

Vienreizējs pabalsts valsts darbiniekiem
Dukurs, P. Zeibolts)

budžeta, sociālās

budžeta, sociālās
likumdošanas

(Ref. R.

likumdošanas kom-

un

rūpniecības, ārlietu

misijas

i

36

Papildinājums

likumā

par

darba laiku

(Ref. N.

sociālās likumdošanas kommisijā

Kalniņš)

i

fc

sociālās likumdošanas

73

74

Apspriešana
I 1as.

781— 783

II 1as.

783-788

791

III 1as.

—

(Nodod

Redakcijas
kommisijas ziņojums

819

p

_

.

formulas

—

atpakaļ

Izsludināts
« Valdības Vēstnesļ

l,

Iespiests „Lik.
un min. kab.
not< krā j«

Ne 290

Ne201

valdība

i)
1931. g.

861— 862

862—863

—

— .

—

Ne 44
1930. g.

863 — 866

866-870

—

870

—

Ne 291

Ne 195

872—873

873-874

—

874

—

Ne 291

Ne 194

75

76

II. Kommisijām nodotie likumprojekti.
=s

Likumprojekti

^
^
HŽ

budžeta 674—675

Apdrošināšanas nodevas — pārgrozījums likumā

Ministru kabinets

finanču 59

Apriņķa valdes un revīzijas
kommisijas
nas — pārgrozījums likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

pašvaldības 7

Aizdevumu
izsniegšana
Bastjānis u. c.)

38
39

pašvaldībām (V.

Kommisijam

deputāti

37

pilsētu

Kas iesniedzis

vēlēšu-

i

40

Apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanas
— pārgrozījums likumā (E. Grantskalns u. c.)

deputāti

pašvaldības
342—345

41

Atlīdzība bijušiem zemju lietotājiem - - pārgrozījumi likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

lauksaimniecības
62

42

Baptistu draudzes

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

publisko tiesību
62

43

Bij. Krievijas Sarkanā krusta nekustamu mantu nodošana Latvijas Sarkanam krustam

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

juridiskai 61

44

Brīvības pieminekļa komiteja — pārgrozījums noteikumos

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

publisko tiesību 6

45

Budžeta, 1929./30. saimniecības

iz-

Ministru kabinets

budžeta

192—193

— pārgrozījumi un

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

publisko

tiesību 61

Ministru kabinets

lauksaimniecības,

gada

atlikumu

lietošana
46

Civilstāvokļa aktu reģistrācija
papildinājumi likumā

47

Cūkkopības veicināšana

tirdzniecības un

rūpniecības, budžeta 518
48

budžeta 59

Darbi un piegādes valsts vajadzībām — pārgrozijums likumā

Ministru kabinets

49

Dažu tiesas spriedumu izpildīšanas atlikšana obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem

Ministru kabinets

kara lietu, jūridiskai 800

50

Denaturētā spirta tirdzniecības un lietošanas ierobežošana — papildinājums noteikumos

Ministru kabinets
(jzcj. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības >un
rūpniecības 6

Disciplinārsodu likums

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

sociālās likumdošanas juridiskai
62~63

52

Disciplinārsodu likums

Ministru kabinets

53

Ieslodzītie — pārgrozījumi nolikumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

5

i

(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

S0(^u likuma 152
juridiskai 6—7

77

.

•2

i5

Likumprojekti

ol

54

Jūras zvejas laivu pārbaude

55

Kara klausības

jumi

likuma pārgrozījumi
,

Kas iesniedzis

un papildina-

78

Kommisijam

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības un
rūpniecības 61

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

kara lietu 62

56

Karavīru apgāde ar ietērpu un ietērpa priekšmetiem un ar gultas piederumiem

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

kara lietu 6

57

Karavīru, cietušo, un viņu

ģimenes locekļu pensijas — pārgrozījumi un papildinājumi likumā (Ed,
Dzelzītis u. c.)

deputāti

sociālās likumdošanas, budžeta
675—678

58

Kara zaudējumu atlīdzība lauksaimniekiem par karā
nopostītām ēkām (A. Jukšinskis u. c.)

deputāti

budžeta 800—806

59

Kārtības ruļļa
u. c.)

deputāti

organizācijas
584—585

60

Kinematogrāfi — papildinājums

61

62

125. panta grozījums (M. Skujenieks

likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)
.

Kooperatīvi sabiedrību un viņu savienību revīzijas
— papila īājums likumā

Kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju
rezerves kapitāls

sabiedrību

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

publisko
62

tiesību

tirdzniecības un
rūpniecības, juridiskai 61

Ministru kabinets

(izd. Satv. 81. p.

finanču

62

kārt.)
63

Kriminālprocesa un tiesu iekārtas likumu saskaņošana ar sodu likumiem un disciplinārsodu likumu

Ministru kabinets

sodu likuma

318

'4

Kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšana -- pārgrozījumi noteikumos

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības un
rūpniecības 61

65

Kuģu reģistrācija un flagas patentu izdošana — pārgrozījumi likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības un
rūpniecības
61—62

66

Labības

rezerves — pārgrozījums likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

budžeta 6

67

Latvijas konservatorijas satversmes pārgrozījums

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.

izglītības 6

kārt.)
68

Laukstrādnieku slimo kases (M. Rozentāls u. c.)

deputāti

sociālās likumdošanas, budžeta

319—328
69

Liepājas brīvosta

70

Maizes labības tirgus regulēšana

.

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības un
rūpniecības 62

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p,
kārt.)

lauksaimniecības,
tirdzniecības un
rūpniecības, budžeta

15—55

m

79

•ik

S '

Likumprojekti

Kas iesniedzis

Kommlsijam

H«

71

Meža likvidēšana, apmainot zemi vai regulējot robežas starp valsti un privātām saimniecībām

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81 p.
kārt.)

lauksaimniecības,
juridiskai 61

72

Mežu nolikuma 764. panta pārgrozījums

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

lauksaimniecības
61

73

Mežu un meža materiālu pārdošana un izsniegšana
valsts mežos — pārgrozījumi likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81 p.
kārt.)

lauksaimniecības,

74

Muitas likuma 607. panta pārgrozījums

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt. )

tirdzniecības
rūpniecības,
nanču 61

un
fi-

75

Muitas tarifu papildinājums

Ministru kabinets

tirdzniecības
rūpniecības,
nanču 59

un
fi-

76

Muitas tarifu pārgrozījumi

deputāti

tirdzniecības un
rūpniecības, finanču 108—123

77

Nekustamas mantas atsavināšana Domopoles-Kārsavas dzelzceļa vajadzībām

Ministru kabinets

juridiskai 6

78

Nodokļu nolikuma pārgrozījumi

un papildinājumi

Ministru kabinets

finanču 800

79

Pagastu
likumā

—

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

pašvaldības 7

80

Pagasta padomes vēlēšanas — pārgrozījums likumā
(E. Grantskalns u. c.)

deputāti

pašvaldības
345—346

81

Pagasta padomju, apriņķu valžu un revīzijas kommisiju vēlēšanas 1928. gadā — pārgrozījums li-

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

pašvaldības 7

Ministru kabinets

lauksaimniecības,

padomes

(O. Jankus u. c.)

vēlēšanas

pārogrozījums

kūmā
82

Pastiprinātā lauksaimniecības veicināšana

budžeta 62

budžeta 791

83

84

Pieminekļu aizsardzība — pārgrozījums un papildinājums likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.

Pilsētu naudas zīmes

Ministru kabinets

izglītības 6

kārt.)
finanču 6

(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

85

Pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījums (A. Bergs
u. c.)

deputāti

pašvaldības
585—587

86

Privāto un piešķirto valsts fonda zemju atsavinašana — pārgrozījums likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.

lauksaimniecības 6

kārt.)
87

Satversmes grozījums

88

Sēklas fonds (J. Šterns u. c.)

(V. Sanders u. c.)

deputāti

publisko tiesību
695—705

deputāti

lauksaimniecības,
budžeta 678—681

81

J

82

——
Likumprojekti

H^
j

-

Kas iesniedzis

Kommisijām

-

89

Slimo kases

90

.

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

sociālās likumdošanas 7—15

Slimo kases — pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

sociālās likumdošanas 60—61

91

Sociālā apgādība — papildinājumi likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

sociālās ilkumdošanas, juridiskai
59—60

92

Sodu likuma ievešana

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

juridiskai 77,
sodu likuma 192

93

Sodu likums

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

juridiskai 63—77

94

Sviesta ražošanas veicināšana

Ministru kabinets

lauksaimniecības,
tirdzniecības un
rūpniecības, budžeta 517—518

95

Tirdzniecība ar poligrāfisko
iestāžu ražojumiem,
bibliotēkas un lasītavas — pārgrozījums likumā

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

izglītības, publisko
tiesību 62

96

Tirdzniecības kuģu administratīvais personāls —
papildinājumi un pārgrozījumi likuma

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

tirdzniecības un
rūpniecības 61

97

Valsts aizdevumi pilsētu būvniecībai — pārgrozijums likuma (J. Annuss u. c.)

deputāti

budžeta 78—81

98

Valsts civildienesta amatu saraksta pārgrozījumi

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

publisko tiesību 61

99

Valsts

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

sociālās likumdoša-

Ministru kabinets
(izd. Satv. 81. p.
kārt.)

lauksaimniecības 62

darbinieku atalgojums

„

[

_

— pārgrozījums

un

papildinajums noteikumos

100

Valstszemes fonda_ piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšana un pārdošana dzimts īpašuma vai atdošana dzimts nomā — pārgrozījums likumā

nas 60

s

83

Pieprasījumu chro
Tek

Pieprasījumi

Kam iesniegts

Apspriešana

1

Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja G. Cauča
rīcība (E. Radziņš u. c.)

iekšlietu ministrim

124-127

2

Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta robežu grozīšana (I. Muižnieks u. c.)

iekšlietu ministrim

193-198

3

Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča darbība
(J. Šterns u. c.)

iekšlietu ministrim

681-694

JVe JMe

Jautājumu chrono
Kam

Jautājumi

Tek. N° Nh

ministrim

1

Saīsināta kara dienesta likuma izpildīšana (Br. Kalniņš u. c.)

2

dažos
Personas nodokļa
nelikumīga piedzīšana
Latvijas pagastos (.1. Zlaugotnis-Cukurs u. c.)

ministru
tam

3

Tvaikoņa «Everline» kurinātāja arestēšana Londonā (.1. Višņa u. c.)

ārlietu ministrim

4

Latvijas transporta darbos nodarbināto strādnieku
arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšana (.1. Balodis u. c.)

iekšlietu

5

Bezdarba posta novēršana (A. Veckalns u. c.)

6

Sapulču
u. c.)

noliegšana ' 1930. gada 1. jūnijā (L. Jeršovs

ministru prezidentam
iekšlietu ministrim

7

Sapulču noliegšana 1930. gada 1. un 2. jūnijā
Jankus u. c.)

(0.

iekšlietu ministrim

8

Ogresgala pagasta policijas
Balodis u. c.)

rīcība (.1.

iekšlietu

ministrim

9

Sapulces noliegšana 1930. gada 5. jūnijā ui\ strādnieku un zemnieku frakcijas izlaistā uzsaukuma
konfiscēšana (0. Jankus u. c.)

iekšlietu

ministrim

10

Žīdu tautības praktikantes
dienestā (N. Maizels u. c.)

valsts

tieslietu ministrim

11

Strādnieku algas pazemināšana Latviešu koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā, Rīgā (.1. Balo-

iekšlietu ministrim

kārtībnieka

nepieņemšļana

kara

iesniegts

prcziden-

ministrim

dis u. c.)
12

Ārzemju pasu neizsniegšana dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem (L. Jeršovs u. c.)

iekšlietu ministrim

13

Laikraksta «Strādnieku Cīņas» numura konfiscēšuna (J. Balodis u. c.)

iekšlietu ministrim

14

Bezdarbnieku

stāvoklis (.1. Balodis u. c.)

tautas labklājības
ministrim

„

'

85

86 '

neloģiskais rādītājs.
Kommisijas
ziņojums

Valdības pārstāvja

atbilde

Debates

Pārejas formulas

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

208—214

214—234
237—262

263

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

332—334

334—339

339-340

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

826—834

834-849

849, «55

loģiskais rādītājs.
Apspriešana

Valdības

Debates

pārstāvju atbildes

^—^^——————^—^—— .^—^— ——

*

89—90

Kara ministris M. Vācietis

129

90 — 91

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

130

91—92

Ārlietu

ministris H. Celmiņš

130—131

92—94

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

131

—

94—95

Tautas labklājības ministris V. Rubulis

132

132—150

(skat. 111 Saeimas VI ses.
jaut. chron. rād. Nr.)

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

128

—

(skat. 111 Saeimas VI ses.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

129

—

(skat. 111 Saeimas VI ses.
jaut. chron. rād. Nr.)

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

129

—

(skat. 111 Saeimas VI ses.
jaut. chron. rād. Nr.)

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

129

—

152—154

Tieslietu ministris .1. Pabērzs

263—264

235 — 237

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

384

328—329

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

384—385

382—383

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

383

—

396-398

Tautas labklājības ministris V. Rubulis

493

—

—

jaut. chron. rād. Nr.)

264—278

?

—

87

88

-

Tek. No No

Kam

Jautājumi

iesniegts

iekšlietu ministrim

15

Strādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta «Demonstrācija» Nr. 2 konfiscēšana (J. Balodis u. c.)

16

Partejiska rīcība
Višņa u. c.)

17

Ārlietu ministra intervija Liepājas-Romnas dzelzceļa lietā (P. Lejiņš u. e.)

ārlietu ministrim

18

Baltikumiešu un bermontiešu pretenzijas (F.
lēns u. c.)

ārlietu

19

Darba aizsardzības likuma pārkāpšana Baltijas papīra un papes fabrikā Staicele (J. Višņa u. c.)

j>asta-tēlegrafa departamentā (J.

Cie-

satiksmes ministrim

ministrim

tautas labklājības
ministrim

89

90

Apspriešana

Valdības pārstāvju atbildes

489—492

Iekšlietu ministris E. Laimiņš

588-589

Satiksmes ministris F. Ozoliņš

Debates

492

705—706

—

706—710,
820

589-591

Ārlietu ministris H. Celmiņš

820-822

591—592

Ārlietu ministris H. Celmiņš

825—826

818-819

(skat. III Saeimas VIII sesiju)

i

322-825
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6

viņam atvaļinājumu ceļojumam
uz ārzemēm — no š. g. 20.-30. septembrim. Prezidijam iebildumu nav. (Sauciens no vietas: «Ne-

sējs lūdz piešķirt

var nekā dzirdēt!»)

Ārkārtējās sesijas 1. sēde 1930. gada 16. septembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.
2.

3.

,'4.

Atvaļinājumu piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem . .
Ministru kabineta priekšlikumi — apstiprināt Valsts kontroles kollēģijas un padomes locekļus (nodod kommisijai)
Likumprojektu nodošana kommisijām
Satversmes 81. panta kārtībā Ministru kabineta izdoto
noteikumu nodošana kommisijām :
J. Višņa (sociāldemokrāts)
:

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)
K. Lorencs (sociāldemokrāts)
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija)
J. Šterns (progresīvā apvienība)
K. Balodis (darba savienība)
A. Alberings (zemnieku savienība)

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Sesijas slēgšana

"
fi

7

...

12
15

...

22

K. Kīršteins (demokrātiskais centrs)
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sikgruntnieku partija)
5. - Ministfu kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas atbildības dažus Saeimas deputātus
6. Pārmaiņas kommisiju sastāvā
7. Saeimas kārtējās sesijas sasaukšanas paātrināšana:
8.

5

31
35
41

48
53
55
56

56
58

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Saeimas
ārkārtējās sesijas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi un Saeimas
kārtējās sesijas sanākšanas paātrināšana. Iebildumu nav? Dienas kartība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kartības punktu -prezidija ziņojumiem.
Ārkārtējo sesiju starplaikā Saeimas prezidijs
piešķīris atvaļinājumu šādiem Saeimas deputātiem: A. Bergam — no š. g. 6. septembra līdz
10. oktobrim; K. Būmeisteram — no š. g. 6. augusta līdz 2. septembrim; H. Dzelzītim — no š. g.
1. septembra līdz 15. oktobrim; J. Ērglim — no
š. g. 1. jūlija līdz 1. augustam; V. Firksam — no
š. g..3 —15. septembrim; L. Jeršovam — no š. g.
11. jūlija līdz 1. septembrim; Br. Kalniņam -- no
š. g. 5. augusta līdz 5. oktobrim; J. Kauliņam —
no š. g. 1.—20. septembrim; L. Laicenam — no
š. g. 25. augusta līdz 14. oktobrim; K. Lorencam __ no š. g. 1. augusta līdz 15. septembrim;
Fr. Menderim — no š. g. 21.—30. augustam; G.
Mīlbergam — no š. g. 20. augusta līdz 1. oktobrim;
M. Nurokam — no š. g. 7. jūlija līdz 15. septembrim; L. Ozoliņam — no š. g. 12. jūlija līdz
12. septembrim; A. Pastoram — no š. g. 10. jūlija līdz 15. augustam; V. Piguļevskim — no š. g.
30. jūlija līdz 30. septembrim; E. Radziņam —
no š. g. 6. augusta līdz 2. septembrim; G.Reinhardam — no š. g. 7. septembra līdz 14. oktobrim; A.
Rudevicam — no š. g. 21.—30. augustam; V. Sanderam — no š. g. 10. augusta līdz 10. septembrim;
L. Šēleram - - no š. g. 20. jūlija līdz 1. oktobrim;
„ J. Trasunam — no š. g. 28. augusta līdz 14. oktobrim; K. Ulmanim — no š. g. 10. septembra
līdz 10. oktobrim; P. Ulpem — no š. g. 4. augusta
līdz 1. oktobrim; J. Zlaugotnim-Cukuram — no
š. g. 29. augusta līdz 30. septembrim.
Tālāk daži Saeimas deputāti iesnieguši lūgumus piešķirt viņiem atvaļinājumu. Deputāts L. Au-

Saeimai iebildumu nav?

De-

putātam 'Ausējam atvaļinājums piešķirts. — Talak
deputāts R. Dukurs lūdz atvaļinājumu. Iebildumu
nav? Vai Augstajam namam ir iebildumi? Arī nav.
Deputātam Dukuram atvaļinājums piešķirts. — Deputāts P. Zeibolts lūdz atvaļinājumu no š. g. 18.—
30. septembrim. Prezidijam iebildumu nav. Vai
Augstajam namam ir iebildumi? Nav. Atvaļinājums piešķirts. — Deputāts P. Šīmanis _ludz pagarināt viņam atvaļinājumu veseļošanās deļ līdz š. g.
15. oktobrim. Prezidijam iebildumu nav. Augstajam namam arī nav iebildumu? Atvaļinājums
pagarināts.
Ministru prezidents piesūtījis sadus priekšlikumus. Vispirms viņš lūdz Saeimu apstiprināt par
Valsts kontroles kollēģijas locekļiem Valsts kontroles f šķiras revidenta palīgu Jāni Dāvi, Gustavu
Feigmani, Robertu Lielo un Dāvidu Skrastiņu.
Prezidijs liek priekšā nodot šo priekšlikumu pubTas
Iebildumu nav?
lisko tiesību kommisijai.
nodots publisko tiesību kommisijai. — Talak ministru prezidents lūdz apstiprināt Bernhardu Krūku par Valsts kontroles padomes locekli. Prezidijs
liek priekšā nodot arī šo priekšlikumu publisko tiesību kommisijai. Iebildumu nav? Arī tas nodots
publisko tiesību kommisijai.
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
valsts kredītiem un pabalstiem lauksaimniecības
būvniecībai. Prezidijs liek priekšā nodot to lauksaimniecības un budžeta kommisijām. Iebildumu

nav? Tas nodots minētam kommisijām. — Tālāk Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu par
nekustamas mantas atsavināšanu Domopoles-Karsavas dzelzceļa vajadzībām. Prezidijs liek priekša
nodot šo likumprojektu juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots juridiskai kommisijai.
Ministru kabinets piesūtījis satversmes 81.
panta kārtībā izdotus noteikumus. Vispirms — 81.
panta kārtībā izdotais pārgrozījums likuma par
privāto un piešķirto valsts fonda zemju atsavināšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo pārgrozījumu lauksaimniecības kommisijai. Iebildumu nav?
Prezidija priekšlikums pieņemts. — Talak ministru
prezidents piesūtījis satversmes 81. panta kartība
izdotos noteikumus par pilsētu naudas zīmēm.
Prezidijs liek priekšā nodot tos finanču kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Talak ministru prezidents piesūtījis pārgrozījumu likumā
par labības rezervēm. Prezidijs liek priekša nodot
Iebildumu
šo pārgrozījumu budžeta kommisijai.
nav? Tas pieņemts. —) Tālāk piesūtīts papildinājums noteikumos par denaturētā spirta tirdzniecīliek
bas un lietošanas ierobežošanu. Prezidijs
priekšā nodot šo papildinājumu tirdzniecības un
rūpniecības kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tālāk iesniegti _ noteikumi par karavīru
apgādi ar ietērpu un ietērpa priekšmetiem un ar
gultas piederumiem. Prezidijs liek priekša nodot
Tas
tos karalietu kommisijai. Iebildumu nav?
pieņemts. — Tālāk iesniegts pārgrozījums noteikumos par brīvības pieminekļa komiteju. Prezidijs
liek priekšā nodot to publisko tiesību kommisijai.
Iebildumu nav? Tas pieņemt^ — Tālāk iesniegts
pārgrozījums Latvijas konservatorijas satversme.
Prezidijs liek priekšā nodot to izglītības kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. -* Talak piesūtīts pārgrozījums un papildinājums likuma par
pieminekļu aizsardzību. Prezidijs liek priekšā
nodot to izglītības kommisijai. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Tālāk iesniegti pārgrozījumi nolikumā
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par ieslodzītiem. Prezidijs liek priekšā nodot tos
juridiskai kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tālāk iesniegts pārgrozījums likuma par
pagasta padomes vēlēšanām. Prezidijs liek priekšā nodot Fo pašvaldības kommisijai. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Tālāk iesniegts pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas
vēlēšanām. Prezidijs liek priekšā nodot to pašvaldības kommisijai. Iebildumu nav? Tas_ pieņemts.
— Tālāk iesniegts pārgrozījums likumā par pagastu padomju, apriņķu valžu un revīzijas kommisiju vēlēšanām 1928. gadā. Prezidijs liek priekša
nodot to pašvaldības kommisijai. Iebildumu nav?
Tas pieņemts. — Tālāk piesūtīti noteikumi par slimo kasēm. Prezidijs liek priekšā nodot tos sociālās likumdošanas kommisijai. — Pie prezidija
1 priekšlikuma vārds deputātam Višņam. _
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie tautas vietnieki! Neskatoties uz ieinteresēto strādnieku aprindu apdrošināto protestiem un iebildu-

miem, valdība tomēr ir izdevusi satversmes 81.

panta kārtībā noteikumus par slimo kasēm, _ krasi
grozot līdzšinējo stāvokli slimo
apdrošināšanas
jautājumā. Kamēr parlamentā — Saeimā norisinājās strīdi par šo jautājumu, valdības prese
—
koalīcijas laikraksti centās aizrādīt, ka šie pārgrozījumi nāks par labu slimo kasu dalībniekiem

un ka valdības nodoms ir uzlabot slimo strādnieku stāvokli.

Tagad katram slimo kases dalībnie-

kam praktiski ir iespējams pārliecināties, kas ir
iznācis no solītiem uzlabojumiem. Valdības noteikumi ir stājušies spēkā, un tautas labklājības
ministris plašos apmēros sāk piemērot šos jaunos,
valdības izdotos noteikumus par slimo kasēm praksē; un te nu mums ir iespēja tikt oie slēdzieniem
ne tikai no solījumiem, bet praksē, kas notiek _slimo
kasēs pēc jauno slimo kasu noteikumu dzīvē piemērošanas.
Mēs jau toreiz teicām, ka valdības pirmais nodoms ir —i sašaurināt slimo kasu līdzekļus, ka valdības nodoms ir, pirmkārt, atņemt valsts piemaksas un, otrkārt — apmierināt privāto aptiekāru
tieksmes. Vienā ziņā gan koalīcijas likuma cepēji
ir nobijušies, proti — viņi nav uzdrošinājušies atklāti atņemt slimo kasēm valsts piemaksas, bet šis
piemaksu samazināšanas jautājums ir pagaidām
atlikts, draudot atņemt šīs piemaksas tad, kad valdība izdošot noteikumus par vecuma apdrošināšanu. Bet tā kā šie noteikumi par vecuma apdrošināšanu prasa jaunus līdzekļus, tad, bez šaubām,
tagadējā koalīcija tādu likumu neizdos, un. varbūt,
tamdēļ valdības piemaksas formāli netiks samazinātas.
Bet ir gan realizēti citi draudi, proti — slimo
kasu līdzekļi ir samazināti, lai apmierinātu priTagad daudz slimo kavāto aptiekāru prasības.
sēm, saskaņā ar valdības noteikumiem, jāļauj dalībniekiem pirkt zāles privātās aptiekās. Pie tam
rabatu, ko agrāk aptiekāri bija spiesti dot slimo
kasēm uz noslēgta līguma pamata, pēc labprātīgas
vienošanās, tagad ministrija ir noteikusi privātiem
aptiekāriem ļoti labvēlīgu. Pirms šī likuma izdošanas rabats slimo kasēm bija noteikts uz 30%
visām slimo kasēm visā Latvijā; tagad turpretim
rabatu slimo kasēm dod Rīgā, Jelgavā un Liepājā
20'%, mazpilsētās — 15% un ārpus pilsētu administratīvām robežām — 10%. Tāpēc ari tanī aprēķinā, ko Latvijas slimo kasu savienībai iesniegušas visas Latvijas slimo kases, aprēķināts, ka ar šiem
jaunajiem valdības noteikumiem apmēram viena
gada laikā uz zāļu rabata ir zaudēts 5 miljoni rubļu. Tos ir ieguvušas privātās aptiekas. Bet kā
dzird, privātās aptiekas arī ar šo lielo peļņu nebūt
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neesot apmierinātas,_ un, ka laikrakstos varam lasīt, privāto aptieku īpašnieki savas prasības ir ga-

tavi aiziet vēl tālāk — nedot slimo kasēm nekāda
rabata un prasīt vēl labākus noteikumus.
Tāpēc uz jautājumu, vai valdības _ jaunie no-

teikumi slimo kasu līdzekļus sašaurinās, var at-

bildēt pozitīvi — ka slimo kasu līdzekļi ir sašaurināti jūtamos apmēros.
Lai nu slimo kasēm dotu iespēju kaut kā piepildīt sisto robu, valdība ir ievedusi piemaksas par
zālēm. Par šo jautājumu ir ļoti _ plaši _ debatēts
Saeimas kommisijas, tāpat arī plenārsēdes kārtējās sesijas laikā. Mūsu pretinieki centas iestāstīt,
ka Latvijā neesot tādu algotu darbinieku, kas nespētu piemaksāt par zālēm 15%. Mums pārmet,
Man ir
ka mēs redzot bailes tur, kur to neesot.
noteikti dati par vairāk Latvijas slimo kasēm, kur
katru dienu jāpiedzīvo, ka slimie strādnieki parakstītās zāles aptiekā nespēj izpirkt, jo acumirklī viņiem nav līdzekļu, ko piemaksāt par tam. Šādi
gadījumi atkārtojas katru dienu. Valdības izdotie
jaunie noteikumi nerāda slimo kasēm nekādas izejas. Kaut arī tās būtu financiāli spējīgas, tagadējos apstākļos viņas nedrīkst izsniegt mazturīgiem strādniekiem zāles par brīvu jo likums un
^
gadījumos
sevišķa instrukcija stingri nosaka, kādos
tikai ir tiesība dot zāles par brīvu. Slimo kas _es nedrīkst atkāpties no šiem noteikumiem, tapec sevišķi grūtā stāvoklī ir tās sjimo kases, kurās apvienojušies strādnieki no trūcīgām aprindām, kuriem nekādā ziņā nav iespējams piemaksāt par zālēm. Labāks stāvoklis varbūt ir tam nedaudz
slimo kasēm, kurās skaitliskā ziņā apvienota maza
daļa labāk atalgotu, kvalificētu izcilāku darbinieku,
apvienoti trūcīgi
bet tanīs slimo kasēs, kurās

strādnieki, katru dienu ienāk daudz sūdzību.

Strīdīgs jautājums, runājot par šo likumu, bija slimo kasu apvienošanas jautājums. Valdības
partijas visu laiku centās stiprināt savu pozīciju
taisni ar to. ka vajagot daudz sīkās, mazas kases
piespiedu kārtā apvienot. Šis apvienošanas process ir jau norisinājies. Es jautāšu pilsoņu deputātus, kas piedalās sociālās likumdošanas kommisijā, un valdības atbildīgo slimo kasu apvienošanas vadītāju, tautas labklājības ministri — cik kases jūs esat apvienojuši? — Pagaidām nevienas!
— Tāda ir atbilde. Ir gan dibināta kāda jauna kase. Latgalē ir nodibināta kāda kase, kas stāv tuvu
tautas labklājības ministrim. Tas ir vienīgais, kas
darīts Latgales slimo kasu apvienošanas jautājumā.
Šī rīcība ir radījusi jau protestvētru un taisni pat
ari pilsoniskos slimo kasu dalībniekos. Un par
cik šī lieta skar vienu lielu, pastāvošu kasi, par tik

Daugavpils slimo kases protesti ir dibināti. Tautas labklājības ministris, lai stiprinātu savu jauno
Latgales kasi, izņēma no Daugavpils kases visus
labāk atalgotos darbiniekus, atstājot tanī vienīgi
fiziska darba strādniekus ar zemāku algu. Saprotams, ka tāda rīcība grauj pašu apdrošināšanas
principu. Ja vajadzētu sevi ārstēt tādiem apdrošinātiem, kas saņem tikai zemu algu un daudz slimo,
tad jāsaka, ka tādas slimo kases nevarētu pastāvēt.
Kases var pastāvēt tikai tad, ja ir dalībnieki ar
dažādām algām un dažādu slimojošo procentu, jo
tas savstarpēji kompensējas.
Ja ministris atstās
vienu kasi, bez labāk atalgotiem darbiniekiem, tikai ar algu zem 3 latiem dienā, tad šī kase nebūs
dzīves spējīga, tai būs jāiznīkst. Tā tad visa lielīšanās par apvienošanos ir izrādījusies par tukšu
blefu. Lielā apvienošanas projekta vietā ir palikuši tikai 3 tautas labklājības ministra rīkojumi, kas
arī ir vairākkārt grozīti un beigās visi atcelti.
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Mums mēģināja iestāstīt; ka šinī likuma esot
viena pozitīva lieta — dažas jaunas apdrošināto
kategorijas.
Bez šaubām, ir viens apsveicams
jauninājums šinī likumā, un tas ir jūrnieku apdrošināšana. Tikdaudz varētu piekrist, ka tas ir likuma paplašinājums. Bet tas, kā tagadējais tautas
labklājības ministris un aprindas kas viņu atbalsta,
^
realizēšanas
ir ķērušās pie jūrnieku apdrošināšanas
praktiski, ir zem katras kritikas. Vispirms jr vel
liels jautājums, vai Latvija vajadzētu dibināt jūrMums algoto jūrnieku ir
niekiem atsevišķu kasi.
knapi 2500, un tādos apstākļos _ liekas, ka, raugoties no lietderības viedokļajūrniekiem speciāla,
atsevišķa slimo kase _ nav jādibina. Pirmkārt —
kases pārvaldes aparāts bus dārgs, un, otrkārt, apdrošināmo skaits ir tik mazs, ka tāda slimokase
Tomēr Tautas labklājības
nebūs dzīves spējīga.
ministrija, neskatoties uz pašu jūrnieku aizrādījumiem, ir izšķīrusies par to, ka jūrniekiem jabut savai slimo kasei. Ministrija, konstituejoties pagaidu
valdei, ir skatījusies vienīgi no darba devēju interešu viedokļa. Jau pirmās apspriedes, kuras piedalījās visas jūrnieku organizācijas, ka darba devēju,
tā darba ņēmēju, kuģu īpašnieki pateica, ar kādam
organizācijām viņi būtu ar mieru stradatslimo kasē un ar kādām viņi nav ar mieru sastrādāt. Ministris ir izšķīris šo jautājumu ta, ka velējas kuģu
īpašnieku savienība. Tamdēļ jurnieku_ slimo kases pārvaldē ir tikai organizācijas, kuram piekrita
Pilnīgi neievērota ir
kuģu īpašnieku savienība.
atstāta viena no lielākam algoto jūrnieku organizācijām — Latvijas jūrnieku un iekšējo kuģu braucēju savienība; tā ir izslēgta aiz iemesliem, kurus
zinās pateikt tikai kuģu īpašnieku biedrība. Viņai
šī organizācija kontroles vinebija patīkami, ka
no
pieciem pārvaldes locekTagad
ņas darbību.
ļiem šinī kasē 4 ir noteikti tādi, kuri vai nu reprezentē tieši kuģu īpašmekus, vai vismaz rīkosies
tā, kā kuģu īpašnieku organizācijas viņiem diktēs.
Turpretim ir galīgi izslēgti no_ kases pagaidu pārTāda mivaldes jūrnieku savienības pārstāvji.
necienības
izrādīrīcība
ir
augstāka
mēra
nistrijas
šana jūrnieku lielākai organizācijai, īstiem darba
jūrniekiem. Tāda rīcība ir kaila šķiru naida demonstrēšana pret visiem tiem , kuri ar savam dzīvībām strādā pie Latvijas kuģniecības atjaunošanas un kuriem akli neiecietīgie kuģu īpašnieki ir
lielu pateicību parādā. Algotais jūrnieks slimības
gadījumos apdrošināšanas ziņa ir nostādīts plebeja
stāvoklī. Viņam nav nekādas noteikšanas, viņam
jāsaņem tikai tas, ko kuģu īpašnieki tam atmetīs.

Jāsaka, ka var tikai pabrīnēties par valdību,

Arī jaunsaimnieku
kas šo jautājumu tā izšķīrusi.
frakcija atbalsta šādu stāvokli, jo ar ministra Ziemeļa rīkojumu šāds lēmums ir pieņemts. Kungi,
nedomājiet, ka algotie jūrnieki,_ kas strada uz kuģiem, ir aitiņas, ko var oirptpec patikas! Ne, viņi drīz vien parādīs, ka tas ta nav, un centīsies iekarot stāvokli, kāds viņiem pienākas.

Uz nupat pieminētiem pamatiem valdība ir
izstrādājusi un Tautas labklājības ministrija publicējusi slimo kasu jauno normālstatutu paraugu. Te
Mums ir
viscaur saskatāms fabrikantu pirksts.
zināms iespaids, kāds ir bijis fabrikantiem uz valdību. Mēs esam lasījuši arī prasības, kādas fabrikantiem bija, kad šos statūtus izdeva. Fabrikanti
gribēja, lai slimo kases būtu iestādes, kas nodarbojas vienīgi ar slimo kases dalībnieku arstešanuun
pabalstu izsniegšanu. Fabrikanti gribeja_ panākt,
lai slimo kases likvidētu visus modernākos ārstēšanas veidus, kas tagad jau pastāv veselus 10
Ja būtu pieņemts burtiski tas,
gadus no vietas.
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ko fabrikanti prasīja normālstatutos, tad tuvākos
gados būtu jālikvidē visas slimo kasu sanatorijas
un citas labierīcības, kas šinīs 10 gados ierīkotas.
Fabrikanti gribēja, lai slimo kases izraksta tikai
receptes un izsniedz zāles un nedara neko citu.
Mums te daži centra kungi centās aizrādīt, ka darba devēji jāpielaižot slimo kases tapec, lai kasu
darbība būtu sekmīgāka; darba devēji gribot iekļūt
kasēs nevis tāpēc, lai sašaurinātu kasu darbību,
bet lai to paplašinātu un racionālizētu. _ Kiršteina
un Reinharda kungi no šīs katedras sava laika aizrādīja, ka darba devēju pārstāvji slimo kases esot
vajadzīgi tāpēc, lai kases varētu saimniekot mierīgāk un racionālāk. Tagad mums ir jau demonstrēts
šis racionālākais darba devejusaimniekošanas veids ,
slimo kasēs. Viņi patiešām vārda pilna _ nozīme slimo kases grib pārvērst par šaurarn zaļu bodītēm,
kur slimniekam dod tikai recepti, ārsta palīdzību
(Starpsauun izmaksā dažus santimus pabalsta.
ciens.) — Skaidrs, lai pa atrako ceļu tiktu uz debesīm! — Aprēķins saprotams: viņi gribēja ar savu saimniekošanu pierādīt, ka slimo kases var iztikt ar daudz mazāk līdzekļu neka līdz šim. Tad
būtu sagatavota zeme tam, lai fabrikantiem un darba devējiem tiktu samazinātas apdrošināšanas iemaksas. Tas bija viņu mērķis, ko viņi tagad cenšas
realizēt.
Jāsaka, ka tautas labklājības ministris daudz
no šīm prasībām ir ievedis jaunos slimo kasu normālstatutos. Protams, viņš nevarēja ievest visu to,
ko rūpnieki prasīja, jo tur bija daudz tāda, kas krasi runā pretim pat tagadējam kroplajam slimo kasu
likumam. Tā būtu viņu pašu likuma rupja pārkāpšana. Daudzi jautājumi ir ta formulēti, ka nerunā pretim šim likumam formāli, bet gan savā
būtībā.
Vispirms — attiecībā uz slimību novēršanu.
Slimo kases pienākums ir ne tikai arstet slimības,
bet tai jārūpējas arī par to, lai apdrošinātais nesaslimtu. Visās valstīs slimo apdrošināšanas prakse ir pierādījusi, ka tas ir viens no slimo kasu svarīgākiem un galveniem uzdevumiem. _ Protams,
veidi, kā to panākt, katrai valstij ir dažādi, piemēPie mums ar
rojoties specifiskiem apstākļiem.
jaunajiem normālstatūtiem grib atņemt slimo kasēm iespēju to darīt, vismaz viņu tiesības stipri ierobežot. Slimo kasēm turpmāk nav tiesību šinī
virzienā aktīvi darboties. Tas, protams, atsauksies uz praktisko darbību un līdz ar to atsauksies
galvenā kārtā uz kases dalībnieku veselības stāvokli.

Pretēji likuma prasībām, ministris ir mēģināji$
pārveidot pārvaldes aparātu. Visu laiku valdība
centās iegalvot, ka vairākumu viņa piešķirs pašiem kases dalībniekiem. Burtiski šis vairākums
viņiem jaunajā likumā ir, bet ministrija ar jauniem
normālstatūtiem cenšas iespaidot arī šo vairākumu. Nekur likumā nav prasīts, ka slimo_ kasu pilnvarnieku sapulcēs vajaga piedalīties zināmam kva-

lificētam skaitam no katras grupas. Ja, teiksim,
kādā kasē ir 20 strādnieku pārstāvju un 10 darba
devēju, tad gadījumā, ja pilnvarnieku sapulce puse
nav darba devēju un puse strādnieku pilnvarnieku,
likums neprasa šo sapulci uzskatīt par pilntiesīgu.
Ministra kungs uz savu galvu izšķir šo jautājumu statūtos un nosaka, ka attiecīgas kases pilnvarnieku sapulce ir pilntiesīga tikai tad, ja viņa piedalās vismaz
puse strādnieku un puse darba devēju. Ja šādas kvalificētas majoritātes nav, tad sapulce nav pilntiesīga.
Tā tad, ja vienā kasē, kurā būs noteikts strādnieku
pilnvarnieku vairākums, darba devejigribes šīs kases darbību sabotēt, viņi vienkārši nenāks uz pilnvar-
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nieku sēdēm, un tās nebūs pilntiesīgas. Vajaga tikai
atnākt mazāk par noteikto kvorumu, un kase vairs
nevarēs darboties, viņas darbība būs pilnīgi paralizēta. Es jautāju ministrim, kas viņam deva tiesību ta
grozīt likumu. Ministris savas instrukcijas var izdot
tikai likuma robežās, bet nevar ievest jaunus principus, kas runā pretim likuma saturam un kas apgrū-

tina šo iestāžu turpmāko darbību.
Ir jau notikušas dažas vēlēšanas uz jauna likuma pamatiem, proti, visās lielākās pilsētās un kases
ir jau notikušas statūtu kommisiju velēšanas. Un te
nu jānovērtē tas noskaņojums, kas ir viena darba
devēju daļā. Šķita tā, ka visus labā spārna un centra koalīcijas kungus, kuri par šiem noteikumiem tik
briesmīgi lauzās, ir pilnvarojuši visi darba devēji
runāt un uzstāties pret sociāldemokrātu frakciju un
tās priekšlikumiem. Sevišķi bija ieinteresētas visas
tās partijas, kas saucas vidusšķiras partijas, sīkrūpnieku un sīko amatnieku aizstāvji, proti — demokrātiskais centrs.

Tas likās runājam šinī ziņa visu sīk-

ražotāju vārdā un it kā viņu interešu labā sekmēja
kroplā likuma izdošanu. Statūtu kommisiju vēlēšanas rāda, ka sīkie darba devēji un sīkražotāji ir tikpat neapmierināti ar jauno slimo kasu likumu ka
strādnieki. Ari viņiem ar šo jauno likumu jānorij
viens liels un rūgts kumoss. Visi sīkie darba devēji,
kuri nodarbina ne vairāk par 5 strādniekiem, ir pārdēvēti par r /5 cilvēkiem.
Ja viņi grib gūt pilnas
balsstiesības, tad viņiem jāapvienojas 5 kopā. Protams, šāds plebeju stāvoklis nevar apmierināt sīkražotājus, sīkos darba devējus. Viņi saprot, ka attiecību saasināšanās starp darba devējiem un strādniekiem, sevišķi vēl tik svarīgā jautājumā, kāds ir
slimo strādnieku ārstēšanas jautājums, nevar nākt
nevienam par labu. Tas, ka šie sīkie darba devēji ir
nostādīti uz zemāka stāvokļa tiesību ziņā nekā lielie
darba devēji un pat strādnieki, viņus neapmierina,
un viņi ir stipri nemierā ar jauniem valdības noteikumiem. Sakarā ar to sīkražotāju saraksts gūst vēlēšanās daudz lielāku iespaidu nekā lielo darba devēju saraksts.

Tā centrālā kopējā slimo kasē par
lielo fabrikantu listi nodotas 400 balsu, bet par sīkražotāju sarakstu — 700 balsu. Mēs zinām, ka šāds
vēlēšanu iznākums lieliem darba devējiem nav patīkams, un šis rezultāts arī rāda, ka tās aprindas,
kuru labā gribēja panākt šī jaunā likuma realizēšanu, nav apmierinātas ar to, nav apmierinātas ar jūsu
ministra rīcību.
Tas, kas tagad notiek sociālā apdrošināšanā, ir
tikai pirmais solis. Tie ir tikai ziediņi, kas raksturo
tagadējās valdības rīcību apdrošināšanas laukā tikai
pirmsākumā. Bet katrs jauns mēnesis, katra jauna
nedēļa nesīs jaunus pasliktinājumus slimo kasu likumā, un kad likums būs realizēts visā pilnībā, kad
pārvaldes aparātā būs iestājušies darba devēji, kad
daudz slimo kasēs uz jaunā likuma pamata sāks pilnos apmēros saimniekot darba devēji, tik tad dabūs
just ļaunās sekas visā pilnībā. Tikai tad šie centra
vīri, kuri ar lielu sirsnību un aktivitāti piepalīdzēja
labajam spārnam šo likumu sakropļot, redzēs sava
darba augļus.
Bet vēl daudz ko var labot, jo koalīcijas Herostrati nav paspējuši pilnīgi sagraut slimo apdrošināšanu. Ir vēl izeja, atceļot šos valdības noteikumus;
tāpēc es lieku priekšā — valdības izdotos noteikumus noraidīt. Tā būtu vienīgā izeja no šī kļūmīgā
stāvokļa, kādā valdība ir novedusi slimo strādnieku
apdrošināšanas lietu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Balodim no strādnieku un zemnieku frakcijas.
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^ J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Būtu pārāk naivi runāt par to, ka šis slimo kasu likums nav lietderīgs, ka šis slimo kasu likums neaU
bilst tiem principiem, ko buržuāzija ir paudusi, ka
centās iestāstīt Višņas kungs. No strādniecības viedokļa ņemot nevar šīs lietas novērtēt ta, ka, lūk,,
buržuāzija ir gribējusi ko izlabot, bet viņa nav varējusi; Rubulis esot izdevis arī dažus rīkojumus,
bet beidzot tos atcēlis, un galu gala nekas neesot iznācis. Patiesībā apstākļi ir citādāki. Mesesam
daudz runājuši par to, ka buržuāzija ir izdevusi likumu nevis lai uzlabotu strādniecības stāvokli, nevis aiz lietderības motīviem, betlai izreķinatosar
strādniecību, lai sašaurinātu strādniecības sociālo
apdrošināšanu. Ka tas tā, to pierāda visi noteikumi,
kas seko pēc slimo kasu likuma izdošanas. Mesredzam, ka buržuāzijas rīcībā, savu plānu realizēšanai ir parlaments — Saeima. Bet ja nu viņa nevar
dabūt cauri visus reakcionāros likumus šeit parlamentā, Saeimā — jo šeit tā saucamās «demokrātiskās» pilsoņu grupas nevar atklāti nostāties pret saviem vēlētājiem, — tad buržuāzija savus kara gājienus pret strādniecību sarīko satversmes 81. panta kārtībā. Patiesību sakot, satversmes 81. pants
ir kļuvis par buržuāzijas diktatūras pantu, ar kura
palīdzību tā var rīkoties neaprobežoti. Runājot par
slimo kasu sagraušanas likumu, kas izdots satversmes 81. panta kārtībā, jāsaka, ka šeit visspilgtāk
izpaužas buržuāzijas diktatūras tieksmes — nerēķināties ne ar vienu strādnieku prasību, nerēķināties
ar strādnieku interesēm. Jau pirms slimo kasu reorganizācijas jeb sagraušanas mēs vairāk reižu
esam aizrādījuši, ka buržuāzija pēc šīs slimo kasu
sagraušanas ķersies arī pie citiem līdzekļiem, pie
citiem likumiem un pasliktinās arī citus strādnieku
dzīves jautājumus. Jau vairākkārt mēs esam aizrādījuši, ka buržuāzija visā frontē uzbruks strādnieku
politiskām, saimnieciskām un, runājot par slimo kasēm, tīri sociālām interesēm. Tagad mums ir pie-

dzīvojumi.
Mēs redzam, ka satversmes 81. panta kārtībā
izdotajam likumam par slimo kasēm seko vesela
rinda citu likumu, kas izdoti tāpat satversmes 81.
panta kārtībā. Runāsim kaut par labības cenu regulēšanas likumu. Arī tas izdots satversmes 81.
panta kārtībā un vistiešāk skar visplašāko strādnieku slāņu intereses. Vēl vairāk: tas skar ne tikai
strādnieku intereses, bet pasliktina visu darba zemnieku un sīko ierēdņu stāvokli, tas skar visas vidusšķiras intereses. Tiešām jābrīnās, ar kādu nekaunību šie vidusšķiras vadoņi sāk it kā aizstāvēt strādnieku intereses, sāk uzstāties un teikt, ka par maizes cenu celšanos esot vainojami tikai lieldzirnavnieki, un tamdēļ viņi gribot ievest monopolu. Lūk,
tikai tagad viņi ir izrēķinājuši, ka lielais dzirnavnieku trests nopelna vairāk par 10 miljoniem latu gadā vienkārši ar cenu starpību, ar muitas starpību,
kas ir starp graudiem un miltiem, kaut gan, būdami
visās valdībās, viņi nekā nav darījuši, lai ierobežotu lieldzirnavnieku apetītu.
Tāds ir ne tikai šis likums; ir vēl daudz dažādu

likumu, ko buržuāzija gatavojas izdot satversmes
81. panta kārtībā, vai arī pieņemt Saeimā.
Mēs noteikti uzsveram, ka šī buržuāzijas rīcība ir noteikts karagājiens pret strādājošo nemantīgo šķiru, pret visiem strādniekiem. Tikai tādā nostādījumā mēs varam saprast šo uzbrukumu, un tādā nostādījumā vispār strādniecībai jāiet cīņā pret

šo slimo kasu reorganizācijas likumu.
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Apspriežot šo jautājumu, tuvāk jāapskata ari
sociāldemokrātu viedoklis, kāds viņiem tas ir bijis
visu laiku pret šo slimo kasu likumu un kāds tas viņiem ir pašreiz. Te nupat runāja Višņa par to, ka
ir nelietderīgi un nevietā paasināt šķiru attiecības.
Viņš mēģināja iestāstīt buržuāzijai, ka slimo kases
nevajagot reorganizēt ar tādiem līdzekļiem; bet ka
šis likums vērsts pret strādniekiem un ka strādniekiem pret to jācīnās, to Višņa neteica nevienā vārdiņā. Šo jautājumu Višņa nenostādīja kā uzbrukumu
strādnieku šķirai. Un kāpēc? Tikai tāpēc, lai sociāldemokrātiskās masas nenostātos pret šo likumu,
tā, kā viņām būtu jānostājas, lai viņas neietu cīņa.
Ejot kopējā cīņā, šīs masas patiešām varētu atsist
tos uzbrukumus, ko uz viņām tagad vērš buržuāzija; reizē ar to viņas varētu sagatavoties, iet tālāk
un izkarot vēl citas strādniecības tiesības, kādas

viņiem vēl nav šinī valstī.
Visu laiku kārtējās un ārkārtējās sesijās pilsoņi
ar sociāldemokrātiem plēsās ap vienu jautājumu;
pilsoņi teica, ka sociāldemokrātiem vieniem pašiem
nevarot dot noteikšanu pārvaldes orgānos, ka ari
pilsoņi jāpielaižot slimo kasu pārvaldīšanā, un otrādi — sociāldemokrāti centās pateikt, ka viss jautājums vērsts pret viņiem, lai viņus izsviestu no slimo kasēm laukā. Tagad ir pagājis zināms laiciņš,
un mēs redzam, kas no šīs lietas ir iznācis. Tagad
sāk noskaidroties visas aizkulises, un mesjau redzam, ka sociāldemokrāti organizē uzņēmējus _ un
ar šo uzņēmēju palīdzību cer paturēt savu līdzšinējo stāvokli slimo kasēs. Tā tad jaunais slimo kasu
likums nemaz neskars sociāldemokrātus vai, pareizāk, neķers tā saucamos partijas aģitatorus, bet galvenā kārtā būs vērsts pret visplašākām strādnieku
masām. Tiešām šeit Višņa jau gandrīz skaidri pateica: ne jūs, pilsoņi, runājat uzņēmēju vārda, bet
mēs — mēs esam īstie uzņēmēju pārstāvji! Tas pastiprina to, ko mēs teicām, ka sociāldemokrātiem
bija neizdevīgs iepriekšējais stāvoklis, jo dienu no
dienas, gadu no gada paši strādnieki atkaroja slimo
kases pilsoņiem un sociāldemokrātiem, un nebūtu
jāgaida ilgs laiks, kad viņi paši pārņemtu tās savās
rokās. Tāpēc sociāldemokrātiem bija jāmeklē ceļi
un līdzekļi, kā no šī stāvokļa izkļūt. Tagad, kad slimo kasu pārvaldes būs sliktas, sociāldemokrāti mazgās savas rokas nevainībā un teiks, ka vainīgi nav
viņi, bet uzņēmēji.

Tālāk, sociāldemokrāti jau uzstājas par viskarstākiem Rubuļa likuma aizstāvjiem. Jūs redzat, ka
šodien «Sociāldemokrātā» un arī
12. septembri
Nr. 206 kādā rakstā ar virsrakstu «Uzņēmēji grib
padarīt slimo kases par nelegālām» viņi saka, ka
uzņēmēji gribot likumu grozīt tā, lai slimo kases padarītu nelegālas, un tāpēc vajagot aizstāvēt slimo
kasu likumu tādu, kāds tas pašreiz _ir. Ja var noiet
jau tik tālu, ka ar visu sirdi un dvēseli aizstāv Rubuļa slimo kases graujošo likumu, tad nav brīnums,
ka viņi ies vēl tālāk, vēršoties atklāti visur tur, kur
iespējams, pret strādnieku interesēm.
Mēs nevaram uzskatīt šos buržuāzijas izdotos
likumus, vai tie izdoti 81. panta kartība, vai _Saeimā, par tādiem, kas strādniecībai jāpilda. Mes atzīstam un atzīsim' tikai to, kas nak strādniecībai par
labu, jo strādniecība ir vienīgā, kas ražo visas tas
materiālās vērtības, no kurām eksiste _ buržuāzija.
Tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka mes, strādnieki, nerēķināsimies ne ar kādiem buržuāzijas likumiem,
kas izdoti vai nu satversmes 81. panta kartība, vai
Saeimā, ja viņi skars strādnieku intereses, ja viņi
pasliktinās strādnieku stāvokli. Mes cīnīsimies, ai-
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cināsim un organizēsim strādniekus cīņai pret šiem
likumiem. Slimo kasu likumu buržuāzija patreiz ir
^
realizējusi jau tiktālu, ka gatavo_ velešanas,_ un vis-

tuvākā nākotnē strādniekiem bus jāpiedalās velēšanās. Mēs neticam un negribam strādniekiem iestāstīt, ka šinīs slimo kasu velēšanas strādnieki
daudz ko izcīnīs; mēs negribam radīt šādas illuzijas, bet tomēr pasakām, ka strādniekiem jāpiedalās
šinīs vēlēšanās, jāiziet ar strādniecības lozungiem,
jāprasa pilnīga strādniecības stāvokļa nodrošināšana, jāprasa vēl plašāks slimo kasu likums neka līdzšinējais, jo līdzšinējais slimo kasu likums strādniekus neapmierināja, tāpēc ka veselas strādnieku kategorijas bija no tā izslēgtas. Tā, piemēram, lai tikai minam laukstrādniekus, kuru ir 250.000—300.000.
Strādniekiem jāiet cīņā par to, laiarī laukstrādniekus apdrošinātu slimo kasēs. Talak patreizējais likums nosaka, ka pabalstu var maksāt tikai sakot ar
4. slimības dienu, un to nevar izsniegt lielāku par
60% līdz 80% no algas, bet dažos gadījumos pat
zem 60%. Patreizējos apstākļos, kad algas ir tik zemas un tās vēl aizvien cenšas nospiest, mes zinām,
ka, samazinot pabalstu normas, strādniecības stāvoklis vēl vairāk pasliktināsies. Lai panāktu stāvokļa uzlabošanos, strādniecībai jāuzstājas par pilnīgu apdrošināšanu, par pabalstu izsniegšanu pilnos
apmēros, sakot ar saslimšanas dienu.
Dažādi pasliktinājumi slimo kasu likumā visspilgtāk rāda, ko buržuāzija gatavo strādniecībai.
Tāpēc strādniecība nepaliks uri nevar palikt vienaldzīga šajos jautājumos, viņai jāgatavojas slimo
^
kasu pilnvarnieku vēlēšanām, jāpulcina strādnieku
prasīpar
strādnieku
masas un jāuzaicina uzstāties
uzņēmumos
jāgatavojas
atsevišķos
jau
bām,
tagad
_
un citur uz minētām velēšanām, jāizvēl speciālas
vēlēšanu komitejas, lai varētu noskaidrot strādnieku attiecības pret šo likumu un lai paradītu buržuāzijai, ka strādniecība nav apmierināta ar tādu stāvokli, ka viņa neievēros izdotos likuma grozījumus
un cīnīsies pret tiem, lai tie būtu izdoti šāda vai tādā veidā. Pašreiz strādnieku vienīga prasība ir —
šo likumprojektu noraidīt, to nemaz nenodot kommisijai, nemaz neapspriest ka tādu, kas visa visuma
sagādā strādniecībai tikai ļaunumu. Tapec mēs liekam priekšā šo likumprojektu noraidīt.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vairāk neviens runātājs nav pieteicies. Debates izbeigtas. ,
Iesniegti divi līdzīgi priekšlikumi:
« Liekam priekšā noteikumus par slimo kasēm noraidīt."

Vienu priekšlikumu parakstījuši deputāti V.
Bastjānis, F. Cielēns, K. Lorencs, J. Višņa u. c, otru parakstījis deputāts J. Balodis.
Pirmais iesniegts deputātu Bastjāņa, Cielēna,
Lorenča, Višņas u. c. parakstītais priekšlikums.
Likšu to uz balsošanu. Ja to pieņems, atkritīs
otrs — līdzīgais priekšlikums; bez tam atkritīs arī
prezidija priekšlikums — nodot šo likumprojektu
kommisijai. Ja, turpretim, deputāta Bastjāņa u. c.
iesniegto priekšlikumu noraidīs, bus pieņemts prezidija priekšlikums — nodot šo likumprojektu kommisijai. — Lieku uz balsošanu deputāta Bastjāņa u. c.
iesniegto priekšlikumu —
noteikumus par slimo kasēm noraidīt.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu,
'i agad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto
priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 49 balsis,
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atturējušos nav. Šis priekšlikums noraidīts. Līdz
ar to pieņemts prezidija priekšlikums — noteikumus
' par slimo kasēm nodot sociālās likumdošanas kommisijai.
Tālāk ministru kabinets iesniedzis

satversmes

81. panta kārtībā izdotos noteikumus par maizes labības tirgus regulēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šos noteikumus lauksaimniecības, tirdzniecības
un rūpniecības un budžeta kommisijām. — Vārds
pie šī priekšlikuma deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti!

Valdība satversmes 81. panta kārtībā ir izdevusi
noteikumus par maizes labības tirgus regulēšanu.
Šie noteikumi lielā mērā skar mūsu lauku ražotāju
aprindas; šie'noteikumi, bez šaubām, dziļi iespaidos
valsts saimniecības budžetu; un beidzot — šie noteikumi asi skars arī visplašākās patērētāju aprindas — kā lauku, tā pilsētu maizes patērētāju intereses.
Mums vispār noteikti jāizsakās pret satversmes 81. panta plašu lietošanu, pret satversmes 81.
panta piemērošanu valsts saimnieciskos, sevišķi
principiālas dabas jautājumos. Mums jānoraida tā
sistēma, ka parlamenta sesiju starplaikā satversmes
81. panta kārtībā tiek izdoti likumi, kas skar ļoti nopietnus saimnieciskās dzīves jautājumus, likumi, par
kuriem kā Saeimā, tā ārpus Saeimas ir dažādas domas, ap kuriem norisinās diezgan asas politiskas
un saimnieciskas cīņas. Negribu sacīt, ka iepriekšējās valdības arī nebūtu grēkojušas, šo satversmes
81. pantu lietojot, bet varu tomēr teikt, ka neviena
no iepriekšējām valdībām — arī labām pilsoniskām
valdībām — nav lietojušas šo pantu tik plaši, kā to
ir darījusi Celmiņa kunga valdība. Celmiņa kunga
valdība satversmes 81. panta kārtībā ar vieglu roku
ir izšķīrusi ļoti nopietnus sociālās likumdošanas jautājumus. Šī valdība satversmes 81. panta kārtībā

izšķīra strādniecībai ļoti svarīgo slimo kasu jautājumu. Satversmes 81. panta kārtībā tagadējā valdība ir izšķīrusi ļoti svarīgus lauksaimniecības aiz-

sardzības Likumu sērijas projektus. Mēs varam sagaidīt, ka ar tik pat vieglu roku, kā valdība ir izšķīrusi šos sociālos un ļoti svarīgos saimnieciskos jautājumus, tuvākā nākotnē tā var sākt izšķirt arī mūsu politisko tiesību un satversmes jautājumus.
Mūsu reakcionārās koalīcijas politiskās neparlamentārās metodes saprotamas, jo šī valdība vispirmām kārtām atbalstās uz galējā labā spārna aprindām, kas vispār ir nemierā ar mūsu konstitūciju;
šī valdība atbalstās uz tām aprindām, kas ar lielu
sajūsmu vēro lapujiešu kustību ziemeļos, kas nevar
vien_ beigt priecāties par varonīgām pozēm, kādās
nostājas Polijas diktators Piļsudskjs: šī valdība atbalstās uz aprindām, kas lielā sajūsmā apsveic to,
ka tagadējā jaunā Vācijas parlamentā ir iekļuvuši
vairāk kā 100 deputātu, kas negrib uzņemties nekā-

du atbildību par savas zemes politiskiem likteņiem.Dabīgi, ka šīs labā spārna aprindas nevar neiespaidot Celmiņa kunga valdības politiku zināmā virzienā.
Bet šai politikai ir arī citi pamati. Celmiņa
kunga valdība ir visnepopulārākā valdība, kāda jebkad Latvijā ir bijusi. Šī valdība neuzdrošinās savas
politikas principiālos jautājumus atklāti likt priekšā
parlamentam, neuzdrošinās tos nodot iepriekšējai
parlamenta un arī sabiedrības kritikai. Šī valdība
cenšas visus šos ļoti svarīgos jautājumus nokārtot
tādā veidā, lai tie nebūtu pieejami parlamenta un

sabiedrības kritikai.
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Arī šīs valdības politiskais sastāvs, pati šīs koalīcijas iekšējā ķite ir tik vāja, ka nopietnus svarīgus
saimnieciskus un vispāri principiālus jautājumus ta
neuzdrošinās atklāti iztirzāt, diskutēt un izšķirt pat
savās aprindās, pat koalīcijas apspriedēs. Šī koalīcija ir stipri saķitēta cīņā pret strādnieku tiesībām,
cīņā pret strādnieku sociāliem ieguvumiem, cīņā pret
strādnieku saimnieciskām interesēm. Bet šo koalīciju ārda vesela rinda iekšēju pretrunu gan nacionālos, saimnieciskās politikas un grupu interešu jautājumos. Šo koalīciju ārda viņas sīko grupiņu pretenzijas un prasības, iekšēju saimniecisku interešu
pretešķības. Šī koalīcija ir pietiekoši stipra savos
sociālos un saimnieciski politiskos uzbrukumos strādniecībai, bet sevišķi — tā nav varējusi radīt solīdu,
stipru politisku bloku un nopietnu bāzi savai politikai. Tāpēc Celmiņa kunga valdība svarīgus sociālus un saimnieciskus jautājumus spiesta izšķirt
ārpus parlamenta satversmles 81. panta kārtība.
Mūsu frakcija aiz visiem šiem motīviem, vispirmām
kārtām aiz polītiski-principiāliem iebildumiem, ir
spiesta izteikties pret šādu politiku un pret šo noteikumu akceptēšanu Saeimā.

Bet mūsu frakcijai ir iebildumi pret šiem noteikumiem arī pēc būtības. Iesniedzot šo likumprojektu par maizes labības tirgus regulēšanu, Cejmiņa
valdība ir motīvējusi to Saeimai ar vienu no mēģinājumiem atrisināt mūsu lauksaimniecības grūto stāvokli, ar vienu no mēģinājumiem atvieglot mūsu
grūto saimniecisko krizi. Es domāju, ka Saeimai nebūs divu domu par to, ka mūsu lauksaimniecība atrodas grūtā stāvoklī, ka lauksaimniecība pārdzīvo
smagu krizi, ka tā pārdzīvo diezgan grūtus un smagus saimnieciskus pārbaudījumus. Mūsu frakcijai no
šīs katedras ir nācies runāt ne vienu reizi vien par
šīs lauksaimniecības krizes pamatiem. Mums ir nācies runāt arī par to, ka šai krīzei nav tīri iekšējs
latvisks raksturs, bet ka tās dziļākie iemesli jāmeklē
ārpus Latvijas robežām starptautiskos apstākļos.
Bet mūsu frakcijai ir nācies arī uzsvērt, ka šie vispārējie apstākļi, kas 'raksturo starptautisko krizi,
nav tie galvenie noteicēji par tām grūtībām, kādās
pašlaik atrodas Latvijas lauksaimniecība. Ja valdošais pilsoniskais vairākums ar tagadējo zemnieku
savienību priekšgalā visus šos 10 gadus būtu nodarbojies ar sapratīgu, racionālu saimniecisko politiku, būtu nostiprinājis mūsu lauksaimniecību techniski, būtu pacēlis mūsu lauksaimniecības kultūru, ja
šis pilsoniskais vairākums savā saimnieciskā politikā
būtu gājis ceļus, kas nostiprina mūsu lauksaimniecības ražības spējas, paceļ tās produktivitāti, ja šis
pilsoniskais vairākums ar savu saimniecisko politiku būtu mēģinājis tautsaimnieciski pa šiem 10 gadiem ko darīt, lai mūsu zemniecību tiešām stiprinātu, tad, es domāju, mūsu lauku ražotāji, mūsu lauksaimnieki būtu varējuši šos smagos starptautiskās
krizes apstākļus sagaidīt daudz nopietnāki apbruņoti un vieglāki tos pārvarētu, tad mūsu lauksaimniecība daudz vieglāki tiktu galā ar pašreizējām grūtībām. Bet jāsaka, ka tā lielā pilsoniskā partija, kas
pretendē uz Latvijas zemniecības aizstāvēšanu un
aizsargāšanu un kas vietā un nevietā runā par Latvijas zemniecības vajadzībām un prasībām, kas ar
lielām bungām demagoģiskos nolūkos izrībina katru
savu likumprojektu, šī lielā zemniecības partija visus šos gadus nav nodarbojusies ar tādu politiku,
kas būtu varējusi mūsu lauksaimniecību saimnieciski
un techniski stiprināt, nav nodarbojusies ar tādu
saimniecisko politiku, kas būtu varējusi pacelt mūsu
lauksaimniecības ražību un padarīt mūsu lauksaim-
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niecību spēcīgāku pret visām krīzēm un saimnieciskiem pārbaudījumiem. Ar saviem pārspīlētiem
kredītiem, kas bieži vien tika izšķiesti atsevišķām
grupām un aprindām, kas stāvēja tuvāk valdošām
sfērām, ar savu neapsvērto un līdz galam neizdomāto pabalstu politiku, kad tika izšķiesti milzu līdzekļi, kad neracionāli izdalīja miljonus, kas savā
vairumā pat nenogāja līdz īstām lauku ražotāju vajadzībām — šī saimnieciskā politika izaudzināja nevis stipru zemnieku ražotāju, nevis spēcīgu, techniski
un kulturāli apbruņotu un sagatavotu zemniecību, bet
šī politika radīja zemniecību, kura pašreizējos apstākļos ir saimnieciski galīgi nevarīga un starptau^
tiskās krizes priekšā atrodas vai katastrofālā stāvoklī. Jautāsim mūsu pilsonībai un zemnieku savienībai: vai tagadējos apstākļos, kad tiešām mūsu
lauksaimniecībai jāpārdzīvo lieli pārbaudījumi un
smaga krize, kuras sekas var būt ļoti bīstamas, zemnieku savienība un līdz ar to Latvijas pilsoniskais
vairākums grib grozīt to politiku, ar ko viņš ir nodarbojies, grib principiāli grozīt tās līnijas, kas līdz
šim ir iezīmējušas viņa saimniecisko politiku. Jāatbild, ka zemnieku savienība ar savu projektu par
maizes labības tirgus regulēšanu un daudz citiem
projektiem rāda, ka viņa to ceļu, pa kuru tā ir gājusi
10 gadus, grib iet arī turpmāk.
Aiz kādiem motīviem pēc būtības mūsu partija uzstājas pret projektu par maizes labības tirgus
regulēšanu? Ja mēs padotos acumirklīgajam politiskajam efektam un iespaidam un gribētu lētus laurus gūt vienā zemniecības daļā, tad mūsu partija
arī nobalsotu par šo likumprojektu. Atrazdamies
pie valsts kases, neaprēķinādami, kurp tas novedīs,
kādas sekas būs šai politikai, jūs dodat tagad valsts
līdzekļus pa labi un pa kreisi, dalāt tos bez jēgas un
saprāta. Kungi, tas jums acumirklī rada lētu popularitāti. Jums pašlaik zemniecībā ir vajadzīgais atbalsts šādai politikai.
Jūs varējāt ar saviem solījumiem sacelt kājās veselus apriņķus. Es saprotu,
ka jūs varējāt ar savu demagogiju uz valsts rēķina,
ar saviem pārspīlētiem rakstiem par to, ka, ja ne
šodien, tad rīt, ar dažādiem monopolu likumiem,
zemniecībai atņems to, ko jūs pašlaik dalāt, ka jūs
varējāt ar šiem rakstiem un runām sacelt Latvijā to
vilni, ko pašreiz pārdzīvo viena daļa zemniecības.
Bet pie tādiem paņēmieniem varēja ķerties tikai neatbildīgas politiskas partijas, tādas, kuras šeit reprezentētas ar vienu, diviem vīriem, kuras cīnās par
iespaidīgāku stāvokli; bet es domāju, ka lielai partijai tas bija neapsvērti un nepiedodami, jo viņai
bija jādomā ari par šīs politikas sekām, izredzēm un
arī par to, pie kā šī polītika novedīs. Mēs negribam
runāt par šiem noteikumiem, izejot no vienas dienas
efekta, ko tie ir radījuši zināmā sabiedrības daļa, bet
gribam pieiet tiem no plašāka ražotāju un patērētāju viedokļa, ar zināmām tautsaimniecības perspektīvām.
Vispirms šie noteikumi ir pavēruši ceļu visplašākā! spekulācijai. Es negribu apvainot lauksaimniekus un pilsētu dzirnavniekus, ka visi viņi ir spekulanti; es domāju, ja valdība izdod noteikumus, kas
dod iespēju dažādi tos piemērot, tad _ nav vainojami
tie, kas šos noteikumus izmanto sava Jaba, betgan
tie, kas noteikumus izdevuši. Pirmkārt, — kādas
iespējamības atveras spekulācijai pilsētas, ko guva
dažādi starpnieki, importieri, dzirnavnieki un tirgotāji? Pagājušos divos mēnešos Latvijā ievests vairāk par 30.000 tonnām maizes labības. No 1. jūnija līdz 1. augustam ievests Latvijā 16.000 tonnu
rudzu un 17.000 tonnu miežu.Tā tad pavisam Latvija
ievests no 1. jūnija līdz 1. augustam 33.000 tonnu, t. i.
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ap 2 miljoni pudu graudu. Nedrīkstam aizmirst, ka
mūsu tirgotājiem un dzirnavniekiem aizvien ir labības rezerves pāris mēnešiem uz priekšu. Reģistrācijā
tika pieteiktas tikai 5304 tonnas rudzu un 605 tonnas
rudzu miltu. Nepārspīlēšu, ja teikšu, ka tad, kad
izveda šos noteikumus, pie privātiem tirgotājiem un
dzirnavniekiem atradās ne mazāk par 10.000—12.000
tonnu graudu; tā tad 5000—7000 tonnu palika nepieteikti. Šīs 5000—7000 tonnas, ko starpnieki un dzirnavnieki ieveda par 12 santīmiem kilogramu, viņi
tagad var likvidēt par 24 santīmiem kilogramu resp..
ar 100% uzcenojumu. Tā ir viena no vislielākām
spekulācijas iespējamībām, kādu mūsu saimnieciskā
dzīve pēdējos gados ir redzējusi.
Alberinga kungs, Jūs kratāt galvu, bet es varu
pateikt, ka tiešām mūsu dzirnavnieki un labības tirgotāji visu to, ko viņi ir zaudējuši pagājušā gada beigās un šī gada pirmajā pusē, kad labības cenas visu
laiku turpināja kristies, tagad varēs dabūt atpakaļ ar
uzviju; šie starpnieki varēs noslēgt rēķinus ar prāvu peļņu. Jūs nepratāt ar saviem noteikumiem visus
šos apstākļus pienācīgi kontrolēt un pārraudzīt.
No otras puses man jāaizrāda, ka arī ražotājiem ir iespēja šo likumu izmantot. Viņi var atdot
visu savu labību par cenām, kādu ņav nevienā
zemē, t. i. par 100% augstākām par pasaules tirgus
cenām. Pat Polijas un Vācijas zemnieki, kuri saņem pat ļoti augstas izvedprēmijas, pašreiz dabū
par 15% un 20% mazāk nekā jūs dodat pašlaik labības nodevējiem. Tur zemnieks ar visām prēmijām saņem tik 20 santimi par kilogramu, kamēr pie
mums — 24 santimi un vairāk. Jūs ar vienu roku
bez kādām sevišķām kalkulācijām tagad dodat iespēju graudu ražotājiem savu labību realizēt par
cenām, kādas nav nevienā zemē, nevienā pasaules
malā. Es domāju, ka Latvijas zemnieki, kuri pārdzīvo lielas grūtības, kurus spiež nodokļi un citas
saistības, padosies jūsu vilinājumam un pārdos tagad visus savus krājumus, pārdos arī sēklas un maizes labību. Un tad tā zemniecības daļa, kura būs
padevusies jūsu augsto cenu vilinājumiem, bet kurai
vairs nebūs palikušas nekādas rezerves, lai uzturētu savas saimniecības, pēc dažiem mēnešiem, kad
pienāks sējas laiks, būs spiesta pirkt labību atpakaļ
sēklai un maizei par vēl augstākām cenām. Tad
trūcīgā zemniecība jutīs, kādu chaosu jūs būsit radījuši šīs zemniecības saimniecībās, tad tā sajutīs
jūsu politikas sekas.
Bez tam, godātie kungi, man jums jāaizrāda —
ko jūs arī paši labi zināt —, ka liela daļa Latvijas
zemniecības noteikti nevarēs izmantot šo likumu.
(A. Alberinga starpsauciens.) Alberinga kungs, atļaujiet, es Jums to pierādīšu! Šodien Zemkopības
ministrijā es uz ātru roku ieskatījos datos — man
nebija iespējas skaitļus pamatīgāki pārbaudīt —, kā
notiek labības nodošana, un es redzēju veselus apgabalus, kuru labības nodevumi ir ārkārtīgi niecīgi.
Tā, piemēram, Kurzemē visa Latvijas jūrmala, sākot no Liepājas cauri līdz Sakai, Ulmalei, Ventspilij
un tālāk, tas vistrūcīgākais apgabals ir nodevis tikai
dažas tonnas labības; un jāsaka, ka šim apgabalam
arī nebūs iespējams izmantot to materiālo labvēlību,
ko izmanto saimnieciskā ziņā spēcīgākie apgabali.
(A. Alberinga starpsauciens.)
Alberinga kungs,
mums nav vēl noteiktu ziņu arī par Latgali, Latgale
labību nav vēl nodevusi, un jāsaka, ka arī Latgale
nespēs izmantot šos noteikumus un gūt labumus no
šī likuma. Varbūt arī Latgale likvidēs, augsto cenu
.vilināta, visu savu ražu, bet vēlāk viņa būs spiesta
pirkt labību, jo Latgalei nepietiek pašai savas maizes savam patēriņam. Pagājušā gadā, kad Latgalē;
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bija rekorda raža, kad Latgalē bija raža, kāda viņai
nekad nav bijusi, arī tad Latgalē rudzu pietika tikai
savam patēriņam. (A. Alberings no vietas: «Tomēr vairāk!») Alberinga kungs, par Latgali mums
vēl nav nekādu datu pie rokas. Nu, pielaidīsim, ka
šogad raža Latgalē būs vēl labāka. Bet ražas
kvantums, ko Latgale nodos _ par augstu cenu, bus
niecīgs, salīdzinot ar to, ko tā bus spiesta velak ievest, iepirkt savam patēriņam. Mes zinām, ka
kviešu vien Latgale ir spiesta ievest 15.000 tonnas
no ārienes. Tagad es jautāšuLatgales deputātu kungiem, vai tādā gadījumā, jaLatgale būsspiesta pirkt
dārgo maizi, tā saimnieciskā ziņā bus ko ieguvusi, būs ko panākusi. Arī Vidzemei katru gadu iztrūkst savam patēriņam vairāki tūkstoši tonnu labības. Tas efekts, ko ražotājs iegūst šodien, dažu
mēnešu laikā zudīs, kad pienāks laiks, kad maize
būs jāpērk.
Ir arī vēl citi motīvi, kāpēc jāizsakās pret šo
likumprojektu. Es domāju, ka jums, zemnieku savienības pārstāvjiem, |kas sekojat pasaules \saimnieciskiem notikumiem, nebūs nezināms, ka tā smaga
krize, kas ir skārusi lielā mērā visas lauksaimniecības valstis, 'vispirmā kārtā, ir ķērusi graudu ražotājus, un ka vismazākā mērā tā ir skārusi tās lauksaimniecības zemes, kas savā ražošanā atbalstās uz augstākiem lauksaimniecības ražošanas veidiem: lopkopību, piensaimniecību u. t.t. Ir vesela rinda
zemju, kuru pamatā guļ augstākās, ražīgākās lauksaimniecības nozares, kuras ir palīdzējušas un palīdz
šīm zemēm šo krizi tik sāpīgi nesajust. Ir pareiza
un apsveicama tendence, ka ari Latvijas lauksaimnieki pēdējos gados pa daļai pasaules agrārās krizes,
pa daļai citu apstākļu spiesti pamazām ir pārgājuši
no graudkopības uz piensaimniecību un lopkopību.
Šī tendence ir tikai apsveicama, un zemnieku savienībai savu politiku vajadzēja vadīt tā, lai art
turpmāk mūsu lauksaimniecība attīstītos šinī virzienā. Ja jūs ar devīgu roku maksāsit 4 līdz 5 un
pat vairāk latu pudā par graudiem, vai tad jus neapslāpēsit interesi tanī nozarē, kas techniskimums ir
visvērtīgākā, vai jūs nedosit sitienu nozarēm, kam
ļoti liela nozīme mūsu tautsaimniecībā? Latvijas
lopkopji un piensaimnieki jūs neslavēs par šo politiku. {V. Gulbja starpsauciens.) Gulbja kungs, es
saprotu, mēs nevaram savu lauksaimniecību dibināt tikai uz lopkopību un piensaimniecību vien, es
saprotu, ka parallēli piensaimniecībai un lopkopībai
jāizkopj arī graudsaimniecība. Bet to mēs varam panāk tikai paceļot augstākās lauksaimniecības ražošanas veidus, jo līdz ar piensaimniecību un lopkopību
attīstīsies ari graudkopība. (A. Alberinga starpsauciens.)
Mēs varam demonstrēt veselu virkni piedzīvojumu no citām zemēm. (Starpsaucieni pa labi)
Tas virziens, ko ir sākuši mūsu lauksaimnieki pēdējos gados, pāriedami uz vērtīgākiem, augstākiem
lauksaimniecības ražošanas veidiem, mums jāturpina. Jūs, turpretim, ar savu politiku tagad_ gribat pārvilkt strīpu šai tendencei. Cik tālu jūs to
gribat darīt, jūsu politika ir tautsaimnieciski reakcionāra politika, ar savām pārspīlētām graudu cenām. Jūs gribat Latvijas lauksaimniecību stabilizēt
uz tā līmeņa, uz kā pašlaik tā ir, uz viņas techniskikulturālo atpakaļpalikšanu un tās zemo ražību. Man
jāaizrāda jums, godātie kungi — man liekas, tie
skaitļi jums labāk zināmi nekā man, un mes par tiem
jau ne vienu reizi vien esam runājuši no šīs katedras
—, ka Latvija ir pēdējā vietā Eiropā ar savu zemo
ražību. Es gribu šeit citēt nevis «Sociāldemokrātu»,
bet «Latvi»; pat tas vienā no saviem numuriem, runājot par lauksaimniecības produktu patēriņu, ra-
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žošanu un cietām cenām, nak pie slēdziena, par
kuru esam ne vienu reizi vien runājuši. Mes redzam, ka pagājušā gadā, kad mušu augsta rudzu
raža deva tikai 10 kvintalu no hektāra, Lietuva bija
12,1, Somijā - - 15,7, Vācijā — 20,9, Dānijā — 30,8
kvintali. Es jums vel varu citēt avotus, kur aizrādīts, ka Latvija ieņem lauksaimniecības ražošanas
ziņā vienu no pēdējām vietām pasaule. Man liekas, ka jūsu uzmanībai galvena kārta vajadzētu but
vērstai nevis uz pārspīlēti augstu cenu fiksēšanu,
bet mūsu graudkopības ražīguma pacelšanu, bet to
jūs nedarāt; jūs esat par tuvredzīgiem, lai nodarbotos ar tādu politiku. Tāpat neka jus neesat darījuši, lai nokārtotu mūsu lauksaimniecības produktu
tirgu.
Un kādi būs rezultāti šādai jūsu rīcībai attiecībā uz plašākām patērētāju aprindām? Kad jus šos
noteikumus realizējāt, man gadījās nejauša saruna
ar vienu no jūsu redzamākiem vadoņiem. Es aizrādīju tam, ka šāda cietu cenu noteikšana novedīs pie
maizes cenu paaugstināšanās. Jūsu godātais zemnieku savienības vadonis atbildēja: mēs to visu
esam apsvēruši, un mēs domājam, ka maizes cenas
nekāps augstāk par 1—2 santīmiem — par to mušu
koalīcija gādās; arī mūs, zemnieku savienību, interesē, lai maizes cenas nepaaugstinātos. Arī vesela
rindā apspriežu pirms šī likuma izdošanas jūsu lauksaimnieku kooperātors Dravnieks uzstājās ar runām,
ka maizes cenas necelsies. Es jautāšu tagad, kāda
stāvoklī mēs esam nonākuši. Pirms mēneša mēs
varējām maizi pirkt par 16—17 un 17,5 santīmiem
kilogramu. (Starpsauciens.) Es nosaucu cenas, par
kādām maizi pārdeva sabiedriskās organizācijas un
tie uzņēmumi, kuri saimnieciskā ziņā ir ievērības
cienīgi. Mēs, patiesību sakot — lauksaimnieki, vēl
nav paspējuši izjust šo jūsu izdoto noteikumu svētīgo
iespaidu, kad mēs redzam, ka maizes cenas jau pa-

cēlušās no 17,5 santīmiem uz 24 un 25 santīmiem
kilogramā; un ja es gribētu atbildēt uz Gulbja kunga
saucienu par 19 santīmiem, tad man jāsaka, ka dažos
uzņēmumos maizes cena ir pacēlusies pat līdz 27 san-

tīmiem. Tā tad no 17 santīmiem maizes cena ir kāpusi uz 25 santīmiem kilogramā, vai, pareizāki sakot, ir cēlusies par 50%. Ar maizes sadārdzināšanu
par 50% jūs esat iedāvinājuši milzīgas summas importieriem, milzīgas summas starpniekiem un beizot esat devuši iespēju mūsu dzirnavniekiem tikt ārā
no šī gada klizmām. Jūs esat pacēluši maizes cenas
īsā laikā par 50%, bet tanī pat laikā no Latvijas lauksaimnieka, ražotāja esat saņēmuši pašlaik tikai drusku vairāk par 3000 tonnām rudzu, no kurām dzirnavnieki ir pārmaluši maizē tikai 1500 tonnas. Es pielaižu un ticu, ka labības nodošana turpināsies. Es
pielaižu, ka lauksaimnieki nodos labību pat vairāk
nekā jūs esat paredzējuši, bet pašreiz jūs esat uzvēluši jaunas nastas, jaunas nodevas patērētājam un
reizē ar to arī pašam ražotājam. Man jāaizrāda,
Gulbja kungs, ka, turpinot šo politiku, jūs radīsit pilsētu patērētāju aprindās ļoti asu stāvokli. Jūs zināt, ka mūsu maizes patēriņš pilsētās prasa apmēram
80.000 tonnu jeb uz katru patērētāju ap 120' līdz 150
kilogramu gadā. Jaunais nodoklis uz rudziem vien
prasīs no mūsu patērētājiem 6.500,000 latu.
Pašlaik tiek reģistrēti arī kvieši. Domāju, ka
nodoklis, kas būs jāmaksā mūsu kviešu patērētājiem, ari nebūs mazs. Ar vieglu roku jūs uzliksit
patērētājiem nodokli pāri par 10.000.000 latu, kas
būs 15 latu katram patērētājam un ģimenei — 60—80
latu. Tas ir nodoklis uz maizi' tai laikā, kad, kā jūs
labi zināt, mūsu patērētāji un ražotāji ir aplikti ar
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smagiem netiešiem nodokļiem. Katrs drēbes gabals, katrs apavs, katra zeķe, ko mēs valkājam, ir
aplikta ar 35%—50% muitas nodokļa no savas vērtības. Bez šiem smagiem netiešiem nodokļiem jūs uzliekat tagad vēl neiespējami smago maizes nodokli
pilsētu patērētāju un lauku amatnieku un sīkgruntnieku aprindām. Šādas saimniekošanasrezultāti parādīsies ātri. Jūs labi zināt, ka maize bieži vien regulē
arī darba tirgus un algas stāvokli. Tā ir tā, kas bieži
vien pamudina uz zināmām prasībām. Maizes dārdzība vienmēr izsauc sociālu kustību par algas paaugstināšanu, kas neveicinās mūsu zemes saimniecisko mieru un nedos to, ko jūs gribat panākt ar šo
likumu. Arī no šī viedokļa mums šis projekts noteikti jānoraida.

Noraidot šo likumprojektu, es negribu, lai jums
būtu iespēja demagoģiskā kārtā sacīt, ka sociāldemokrātija runā tikai par noliegšanu, ka sociāldemokrātija grib visu noraidīt, nesniedzot vietā nekā pozitīva. Es domāju, ka man no šīs katedras nebūs jāatkārto tas, ko mūsu partija ir deklarējusi savā sevišķajā uzsaukumā lauku aprindām ar mūsu plašajām agrārajām prasībām.
(/. Ķullitis no vietas: «Manifests!») Es domāju Kuļļīša kungs, ka
mūsu partija visus šos desmit gadus ne tikai ir deklarējusi, bet arī praksē ir atbalstījusi visu to,_ kas
var stiprināt mūsu zemes ražošanas speķus ka uz
laukiem, tā pilsētās. Mēs esam to ne tikai deklarējuši, kā jūs sakāt «manifestos», bet esam arīpieradījuši politiskā praksē, ka esam spējīgi to realizēt.

Bet par to es šeit negribu daudz runāt, _ jo domāju, ka mums par to būs jālauž šķēpi vistuvākā nākotnē, kad šie jautājumi nāks Saeimas dienas
kārtībā. Tagad gribu tikai aizrādīt uz to, ko
mēs gribam likt priekšā šo noteikumu vieta,
un proti — ievedlabības monopolu, kas regutirgu, ievedlabības
lētu arī iekšējo labības
monopolu, kura pārvaldi pārraudzītu labības
ražotāju un patērētāju organizāciju pārstāvja,
kas atrastos zināmā mērā zem sabiedrības kontroles.
Tā kā

šis monopols nodarbojas ar visa patēriņa

priekšmetu, aizskar visplašākās masas, tad arī vajadzīga attiecīga sabiedriska kontrole.
Šim monopolam būtu jāpārzin visa labības ievešana, nekāds privāts labības imports, ne ārējā tirdzniecība
nebūtu pielaižami. Labības monopola pārvalde regulētu un pārzinātu visu labības importu. Šī monopola pārvalde varētu arī garantēt zināmu stabili-

tāti lauksaimniecības ražojumu pārdošanas un cenu
ziņā, par ko vislabāko liecību dod Šveices un Norvēģijas apstākļi, kas pierāda, ka labības monopols

lauksaimniecības ražojumiem garantē augstākās pasaules tirgus cenas, pasargājot arī patērētāju no
starpnieku izmantošanas. Monopols varēs regulēt
arī miltu un maizes cenas. Pasaules tirgus cenas
varbūt būs zemākas par tām nepārbaudītām cenām,
kas_ nedibinās ne uz kādām kalkulācijām un ko tagad
zināma partija aiz politiskas dēmagoģijas maksa
lauksaimniekiem. Pasaules tirgus cenas būtu tās, ko
saņem citu zemju lauksaimnieki, plus transporta izdevumi. Monopols garantētu lauksaimniekiem, ka
viņi dabūs zināmos periodos par saviem ražojumiem cietas un noteiktas cenas. Labības monopola
pārvalde varētu arī garantēt, ka lauksaimnieki visu
savu brīvo ražu var nodot labības monopola vajadzībām. No otras puses labības monopola pārvalde,
kontrolējot labības tirgu, nodotu labību patērētājam
par tirgus cenām un nevis, kā to dara tagad zemkopības ministris, piespiežot pirkt labību par 4 un
vairāk latiem pudā. Šāds monopols,, es domāju būtu
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viens veselīgs kompromiss starp mušu ražotāju un
patērētāju interesēm, kura tautsaimnieciskas sekas
pozitīvākas un veļamākas nekā
būtu
daudz
jus
kurus
noteikumi,
ko
nesīs
tie
tās,
uz vienu
esat izdevuši. Es varu aizrādīt
no jūsu autoritātēm, kas braukā pa visām_ agronomu konferencēm, kas nesen vel reprezentejas Beļģijā, t. i. Starca kungu, ar kuru mums ir bijuši jālauž šķēpi ne tikai Saeimas kommisijas, bet arī
ārpus Saeimas. Starca kungs, janemaldos. ir zemnieku savienības biedrs, kurš strādā galvenam kārtām teorētiskos jautājumos lauksaimniecības pētīšanas laukā, tā tad ir lauksaimniecības zinātnieks;

arī Starca kungs raksta, ka labības monopolsir pilnīgākais un radikālākais labības tirgus nokārtošanas un lauksaimniecības aizsardzības veids, un tāpēc tas pēdējos gados iegūst arvien lielāku piekrišanu. Tāpēc viņš saka, ka arī Latvijā labības ievedmonopols ir vienīgā izeja, kas varētu labvēlīgi un
mierīgi atrisināt šo jautājumu vēlamā kompromisa
starp Latvijas ražotājiem un patērētājiem. _ Bet jums
šis monopols, kas būtu arī iekšējā tirgus regulēšana,
jums šis monopols nav pieņemams. Kāpēc? Tāpēc, godātie kungi, ka jūsu koalīcija pa daļai reprezentē tās saimnieciskās aprindas, kuru augstākais
lozungs ir — privātā iniciatīva un privātā ierosme.
Taisni šīs saimnieciskās aprindas ir tās, kuras ir spiedušas zemnieku savienību izdot šos noteikumus, jo
zemniecība taču nevarētu būt pret labības monopolu.
Šīs privātās intereses ir bijušas tās, kas ir piespiedušas jūs no monopola projekta atteikties. Mēs no
šī projekta neatteiksimies, Alberinga kungs! Mēs
noraidīsim jūsu noteikumus un centīsimies kā Saeimas plenārsēdē, tā arī Saeimas kommisijas panākt
tādu likumprojektu, kas tomēr spētu šo jautājumu
nokārtot par labu i Latvijas ražotājam-lauksaimnie-

kam, i pilsētas patērētājam.
Man liekas, ka pavisam nepieļaujami, es gribētu
teikt, pavisam nevietā ir tie iebiedēšanas paņēmieni,
ar kādiem pilsonības labās un zemnieku savienības
aprindas grib iespaidot kreiso spārnu. Jūs baidāt

mūs ar zemnieku nākšanu uz Rīgu. Zemnieki nākšot ar rungām, dakšām uz Rīgu, un paši atrisināšot
šos jautājumus. No mūsu frakcijas puses es gribu
teikt ka tādiem līdzekļiem šos jautājumus jūs neatrisināsit. Jūs, godātie kungi, ļoti labi zināt, ka vara
var radīt pretvaru. (Starpsaucieni.) Aicinājums uz
Rīgu var atsaukties ar vēl skaļāku aicinājumu uz Rīgas pili! (Starpsaucieni.) Nedomāju, ka tas būtu
pareizais ceļš un īstais līdzeklis, kādu lietojot, varētu
atrisināt šos sāpīgos saimnieciskos jautājumus.
Mūsu frakcija neļausies iespaidoties ar šādiem biedinājumiem. Mēs esam spiesti ar sašutumu šādus
motīvus noraidīt. (Starpsaucieni.) Mēs tomēr cīnīsimies par saviem uzskatiem Saeimas kommisijas,
apzinādamies, ka mēs aizstāvam ar saviem projektiem ne tikai patērētājus, bet arī Latvijas lauksaimniekus-ražotājus, paverot līdz ar to mūsu lauksaimniecības attīstībai īstu ceļu, kas vienīgais var garantēt tai izeju no pašreizējās krizes. (Saucieni pa
kreisi: «Pareizi!»)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam. Jankum.
, y O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pusgadu atpakaļ, kad Saeimas pēdējā kārtējā un
ārkārtējā sesijā bija runa par lauksaimniecības likumiem, strādnieku un zemnieku frakcija vienīgā ieņēma principiālu noraidošu stāvokli pret šiem likumprojektiem. Jau pusgadu atpakaļ strādnieku un
zemnieku frakcija vienīgā brīdināja darba ļaužu masas, aizrādot, ka šie likumi ir buržuāzijas plaša saim-
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nieciska uzbrukuma sakums, ka tas ir pirmais liegrūlākais mēģinājums novelt saimnieciskas krīzes
pusgadu
Jau
ļaužu
pleciem.
uz
darba
tības vienīgi
atpakaļ strādnieku un zemnieku frakcija brīdināja
patērētājus, strādnieku un sīkzemnieku masas, kas
patērē maizes labību, aizrādot, ka šie lauksaimniecības likumi, sevišķi maizes labības cenu likums radīs vēl nepieredzētu dzīves dārdzības celšanos, pirmā kārtā maizes cenas celšanos. Jau pusgadu atpakaļ strādnieku un zemnieku _ frakcija vienīga aizrādīja uz tām milzu nastām, kādas ša likuma rezultātā tiks uzkrautas strādnieku un darba zemnieku -

nodokļu maksātāju masām.
Toreiz, pusgadu atpakaļ, šie strādnieku un zemnieku frakcijas brīdinājumi, varbūt, skanēja vel ka
teorētiska rakstura spriedumi. Bet tagad visas plapilšās strādnieku un darba zemniecības masas redz
un
strādnieku
ka
šie
prakse,
nīgi reāli, tieši dzīves
Maipiepildījušies.
brīdinājumi
ir
zemnieku frakcijas
zes cenas ir cēlušās par 10 santīmiem kilograma. Ir
cēlušās arī citu produktu cenas, attiecība uz kuriem
ir paredzēti šie lauksaimniecības likumi.

Patlaban pilsoniskā valdībaviņas partijas un
pats finanču ministris nevar noslēpt arī to, ka darba
ļaužu masas tiks apkrautas ar lieliem un_ smagiem
tiešiem un netiešiem nodokļiem. _ Ir atklāts noslēpums, ka nākošā gada budžeta bus 31 miljonu latu
liels deficīts un ka šis deficīts ir šo lauksaimniecības
likumprojektu rezultāts. Arī pilsonisko grupu_ vadoņi un dažādu resoru vadītāji savas intervijas ir
pateikuši, ka šo iztrūkumu valsts budžeta, šo 31 miljonu latu ņems no plašākām iedzīvotāju masām,
ņems no nodokļu maksātājiem. Ta tad ari šim ziņa
strādnieku un zemnieku frakcijas brīdinājumi ir bijuši pilnīgi pareizi, un arī šinī ziņa mušu brīdinājumi ir pilnā mērā piepildījušies.
Man jāatgādina šodien, ka pusgadu atpakaļ strādnieku un zemnieku frakcija bija vienīga, kas pacēla
visus šos jautājumus, šos dzīves dārdzības, nodokļu
sloga paaugstināšanas un saimnieciskas krizes jautājumus. Šodien strādnieku masas jau noteikti var
saskatīt šo likumprojektu sekas._ Strādnieku un
zemnieku frakcija ārkārtējā sesija pret pirmo soli
uz šo likumu, pret 10 miljonu latu atvēlēšanu «lauksaimniecības vajadzībām», attīstīja visnesaudzīgāko
parlamentāro cīņu — obstrukciju. Pret to zemnieku
savienība un visa buržuāzija uzstājās ar varu, nelāva strādnieku un zemnieku frakcijas runātajiem
izteikties, slēdza debates u. t. t.
Tagad pēc šī likuma izdošanas, pēc noteikumu
izdošanas par bekona un sviesta eksporta veicināšanu, pēc dažādiem nodokļu projektiem, strādnieku
masām stāvoklis ir ļoti skaidrs.
Mēs gribam atgādināt tikai vel vienu momentu šī
jautājuma vēsturiskajā sakarībā, t. I. sociāldemokrātu partijas pozīciju. Mes dzirdējām šodien Lorenča kunga runu, jāsaka, ļoti tukšu un bezprincipiālu runu. Mēs atminamies arī citas sociāldemokrātu
uzstāšanās pie lauksaimniecības aizsardzības likumiem. Kad šeit Saeimā pacēla jautājumupar bekona
eksporta veicināšanu, tad Lorenča kungs runāja tikai 15 minūtes ļoti miermīlīgā gara un izvairījās pacelt visus no šiem lauksaimniecības jautājumiem izrietošos dzīves dārdzības jautājumus. Viņš ierobežojās tikai ar speciālu nozari - - ar bekona_ eksporta veicināšanas jautājumu. Tāpat tanī ārkārtēja
Saeimas sesijas sēdē, kur strādnieku un zemnieku
frakcija izveda obstrukcijas cīņu pret darba ļaužu izģērbšanas likumiem, sociāldemokrātu pārstāvis
Bastjāņa kungs runāja tikai 3 minūtes un tādā veidā
deva buržuāzijai iespēju bez lieliem šķēršļiem, bez
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lieliem kavēkļiem pieņemt 10 miljonu latu atvēlēšanu
lauksaimniecības vajadzībām. «Sociāldemokrāts» aizrādīja, ka tur vajadzīga budžeta kommisijas piekrišana, ka tur cīnīšoties u. t. t. Te mes redzam, ka
sociāldemokrāti pašā šī buržuāzijas uzbrukuma sakumā apzināti nav noskaidrojuši masām šī uzbrukuma sekas. Jūs nevis paceļat šo jautājumu, bet gan
to noklusējāt un tādā kārtā palīdzējāt buržuāzijai nodarboties ar strādnieku šķirai naidīgu saimniecisku

politiku.
Kad visiem jau bija skaidras šo_ likumprojektu
sekas, tad sociāldemokrātu līderi uzstājas sava prese
ar principiāla rakstura rakstiem par lauksaimniecību,
kas klaji parādīja viņu nodevīgo pozīciju. Jaunais
sociāldemokrātu līderis Dr. Menderis deklarēja, ka
sociāldemokrātu partija neesot pret pabalstiem lauku
lielsaimniekiem, ka viņa tos atzīstot un pat uzskatot
par savas programmas prasību Latvijas lauksaimniecības racionalizāciju, vai,_ citiem vārdiem, lielsaimniecības racionalizāciju. Šodien Lorenča kungs, runājot par šo lauksaimniecības likumprojektu, atzinās,
ka viņi būtu varējuši arī atbalstīt šo maizes sadārdzināšanas likumu, bet, lūk, viņi neesot velējušies
tikai tādu acumirklīgu efektu. Viņu politika esot
aprēķināta uz paliekošāku efektu. (Starpsaucieni.)
Nu, Lorenča kungs, Jums būtu jāatzīstas, ka Jus
šoreiz baidījāties no kāda cita efekta!^ Jūs baidāties no tā, kādu iespaidu šāda balsošana par šo
Ja tā nelikumprojektu atstātu uz strādniecību.
būtu, tad jūs arī izturētos citādi un balsotu citādi par
šo labības tirgus regulēšanas likumu. Jums nav vajadzīgi šie acumirklīgie efekti tikai tapec, ka jūsu politiku noteic bailes no tādiem lielākiem efektiem, kas
var novest pie katastrofiskiem jūsu politiskā iespaida
satricinājumiem. Tāpēc jūs uzstājaties tik divkosīgi
par kompromisu starp strādnieku un lauku buržuāzijas interesēm. Jūs vienā un tanī pat laika stāvat it kā pret dzīves dārdzību, bet no otras puses
uzstājaties par lauksaimniecības pabalstiem lauku
pelēkbaroniem, par kapitālistiskās Latvijas lauksaimniecības ražošanas līmeņa pacelšanu, par viņasnostiprināšanu un glābšanu no krizem; jus stadat
šos jautājumus savā lauksaimniecības programma.
Reizē ar to jūs faktiski esat nostājušies uz lauku buržuāzijas un nevis uz strādnieku interešu viedokļa.

Ja pieejam jautājumam, kādas tad īsti nastas gulsies uz darba ļaužu pleciem maizes tirgus regulēša-

nas rezultātā un sakarā ar bekona un sviesta eksporta veicināšanas likumiem, tad jāaizrāda sekojošais. Es jau pieskāros jautājumam par paredzēto
deficitu valsts budžetā. Kad šos likumprojektus pusgadu atpakaļ ierosināja Saeimā un kad runāja par
to, cik tie maksās, zemnieku savienība sacīja, ka šo
likumu realizēšana prasīšot nelielassummas — piemēram, maizes labības tirgus regulēšana dažus miljonus, sviesta eksporta veicināšana kādus pāris miljonus latu un bekona veicināšana dažus simts tūkstošus latu. Jau tad mēs aizrādījām, Jca šie aprēķini
ir ar nodomu nepareizi. Tagad atklājas, ka tas patiesi tā ir. Buržuāzija pati spiesta konstatēt noteiktos skaitļos vajadzīgo summu uz 31.000.000 latu, kas
rāsies valsts budžetā kā deficīts, izdodot lauksaimniecības likumus. Kā zināms, finanču ministris,
sniegdams informāciju presei par šo iztrūkumu, piemetināja, ka tas ir tikai finanču ministrijas aprēķins,
ka pēc atsevišķu resoru aprēķiniem iztrūkums vel
augšot, sniedzoties līdz 40.000.000 latu un pat vairāk.
Redziet, cik liela ir tā nodokļu kopsumma, ko buržuāzija ar savas diktatoriskās saimnieciskās politikas palīdzību grib uzvelt strādnieku masām, pilsētu
vidusslāņiem, ierēdņiem, amatniekiem, lauku trūcī-
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giem amatniekiem, sīkzemniekiem, rentniekiem un
citiem darba ļaudīm. 31.000.000 lielo iztrūkumu fiksē
pati buržuāzija. Šī nodokļa nasta ir buržuāzijas fašistiskās saimnieciskās politikas rezultāts.
Ja jautājam, kādā veidā šis 31.000.000 latu tiks
sadalīts — vai, varbūt, šo nodokļu nastu nesīs visas
šķiras — kā pilsētu un lauku buržuāzija, tā strādnieku šķira, — tad mums jāatbild ar nē. Šo lielo nastu
nekādā ziņā nenesīs lauku buržuāzija, jo tieši viņas
vajadzībām tiek izdoti šie «lauksaimniecības aizsargāšanas» likumi. Zemnieku savienības kā lauku
lielburžuazijas partijas politika taisni grib apdāvināt lauku pelēkos baronus. Tā tad skaidrs, ka šī
buržuāzijas grupa nodokļa slogu nenesīs, uz viņu šis
31.000.000 latu vai arī daļa no šīs summas negulsies.
Ja jautājam, vai, varbūt, pilsētas buržuāzijas
grupas jutīs kādas sekas no šīm 31.000.000 latu nastām, tad atkal jāatbild ar kategorisku nē. Tanīs pašos paskaidrojumos, ko dod finanču ministris un citas finanču resora vadošās personas, tas arī skaidri
redzams. Dažas dienas atpakaļ «Jaunākās Ziņās»
bija nodrukāta kāda intervija, kur bija teikts, ka valdība nedomā palielināt nodokļu slogu. Izlasot to,
nodokļu maksātāji, liekas, varētu uzelpot viedāk, noticot, ka valdība tiešām nedomā paaugstināt nodokļus. Turpat dažas rindiņas tālāk pat ir teikts, ka
valdība grib samazināt tirdzniecības un rūpniecības
nodokli. Tā tad valdība pat gatavojas atvieglot nodokļu nastu tirgotāiiem un rūnniekiem. nākot nr^tim
Latvijas buržuāzijai. Tālāk ir aizrādīts uz dažiem
avotiem, no kuriem domāts segt radušos iztrūkumus.
Tur, pirmkārt, teikts, ka strīpošot valsts pabalstus
pašvaldībām', kas prasot 8.000.000 līdz 9.000.000 latu.
Vai tā nav nodokļu uzvelšana darba ļaužu, nodokļu
maksātāju slāņiem? Tagad taču pašvaldību budžetos būsi 8.000.000 līdz 9.000.000 latu liels
robs!
Pašvaldībām būs jāpaaugstina nodokļi, no kā cietīs
visplašākie iedzīvotāju slāni. Tā tad deklarācija
par nodokļu neuzlikšanu ir tikai fokuss, komēdija, jo
buržuāzijas plāns ir vienkārši pārvērst valsts nodokļus par pašvaldību nodokļiem. Tāoat Finanču
ministrijas vadošo personu intervijās mēs lasām, ka
valdībai ir padomā ievest muitas, ievedot muitu vispirms maizes labībai Šī muita došot valstij 8 līdz 9
miljoni latu peļņas. Kā tas atkal saskan ar deklarāciju oar nodokļu neoaaus:stināšanu? Maizes labības
muita taču nav nekas cits, kā netiešs nodoklis, kā
nodoklis, kas tiek ņemts no patērētāja netieši, kas ir
iekalkulēts maizes cenā.
Citos pilsoņu preses rakstos, kur izteikušies pazīstami Latvijas buržuāzijas saimnieciski lietpratēji,
ir vēl citi projekti oar netiešo nodokļu uzvelšanu. Ta,
piemēram, kalkulē, ka cukurs esot pārāk lēts unka
tāpēc arī tas būtu apliekams ar augstāku muitu. Tādā
kārtā grib ievest atkal ievērojamu netiešu nodokli
patērētājam. Tāpat esot paaugstināmas dažādas akcīzes. Tā tad, realizējot šos lauksaimniecības likumus, buržuāzijai ir padomā vesela rinda nodokļu projektu, gan tiešo nodokļu, gan netiešo nodokļu ievešanai, lai varētu iekasēt šo 31 miljonu no patērētājiem un nodokļu maksātājiem.
Jāatzīmē vēl viens vislielāko ievērību pelnošais nodokļu projekts, kas sevišķi sāpīgi skars pilsētu
un lauku strādnieku slāņus. Vienā no pēdējām koalīcijas apspriedēm vācu frakcija ir ierosinājusi paplašināt nodokļu maksātāju aprindas. Ir paredzēts uzlikt nodokļus pat viszemākām strādnieku
algām. Kaut arī strādnieks vilktu pusbada dzīvi —
to projektē aplikt ar nodokli.
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Tādi pagaidām ir tie dažādie nodokļu likumprojekti, kas vēl guļ valdības ministru portfeļos, kas
vēl tiek izstrādāti dažādos valdības resoros, bet kas
runā gaišu un skaidru valodu par sagaidāmā nodokļu uzbrukuma šķiras raksturu. Šis 31 miljons latu, visa šī milzīgā nodokļu nasta tiks uzvelta strādniecībai, vidusslāņiem, darba zemniecībai. Bet tanī pat laikā šis 31 miljons latu ieplūdīs tiešā ceļā bagāto šķiru kabatās, ieplūdīs pilsētu un lauku buržuāzijas makos. Tāds ir uzbrukums, kas slēpjas aiz
šiem lauksaimniecības likumiem, tādas būs šo lauksaimniecības likumu sekas.
Ja tagad pieejam šo saimniecisko uzbrukumu
politiskai pusei, dodot Latvijas darba ļaudīm plašāku politisku izskaidrojumu par
šiem buržuāzijas
saimnieciskiem uzbrukumiem, tad pirmām kārtām
sadūrāmies ar kapitālisma krizes jautājumu ne tikai
šaurās Latvijas valsts apmērā, bet vispasaules masštabā. Krizes parādības Latvijas lauksaimniecībā
un rūpniecībā ir tikai vispasaules kapitālisma saimnieciskās krizes sastāvdaļa un atspoguļojums. Visas kapitālistiskās pasaules saimniecība ir nonākusi
visdziļākās saimnieciskas krizes stāvoklī, kas vienmēr padziļinās. Tas spilgti saskatāms jau tanī apstāklī, ka pasaules bezdarbnieku armija ir pieaugusi
uz 31 miljonu, pie kam no šī skaita 9 miljoni krīt uz
saimnieciski visstiprāko kapitālisma valsti — Ameriku. Fabriku slēgšana, strādāšana dažas dienas
nedēļā, zemkopības produktu un rūpniecības ražojumu ārkārtīgā konkurence pasaules tirgū — tās visas ir tās nepieredzētās saimnieciskās pārprodukcijas krizes izpausmes, kādas sastopam visā pasaule. Latvijā šīs saimnieciskās krizes parādības izpaužas vēl asākā veidā, tāpēc ka šī vispasaules
saimnieciskā krize Latviju sastapa jau ļoti smagā
saimnieciskas depresijas stāvoklī. Katram zināms,
ka Latvijas rūpniecība ir atjaunojusies nedaudz pāri
par pusi no pirmskara apmēriem. 'Katram zināms,
ka Latvijas tautsaimniecība visumā nīkuļo, tāpēc
ka viņa ir atrauta no Padomju savienības saimnieciskas aizmugures un nespēj atrisināt savas saimnieciskas problēmas. Šo saimniecisko
depresiju,
kas ir radusies pec buržuāzijas uzvaras 1919. gadā
un ar atrautību no Padomju savienības — Latvijas
agrākas
saimnieciskās aizmugures, vispasaules
saimnieciskā krize vēl lielākā mērā sarežģī un paa-

sina.
Runājot par lauksaimniecības likumiem, ļpar
nodokļu nastām, kas ir šo likumu sekas, jāsaka, ka
strādniecība skatās ar plašāku skatu, jautā par dziļākiem cēloņiem, kas ir šīs saimnieciskās politikas
^ un arī atbild uz šiem jautājumiem.
pamata,
ir Buržuāzija^ saimnieciskā uzbrukuma pamatā
saimnieciskā krize. Buržuāzija grib pārvarēt šo saimniecisko krizi, uzveļot tās sekas vienīgi darba ļaužu
masām. Tieksme novelt saimnieciskos sarežģījumus un krizes grūtības vienīgi uz strādnieku pleciem rada buržuāzijas lēģerī, viņas politikā fašisma
tendences. Buržuāzija nespēj ar līdzšinējām varas
metodēm atrisināt savas saimniecības jautājumus,
nespēj likvidēt strādnieku politisko pretestību; tāpēc buržuāzija arvien ciešāk apvienojas ap fašistisku saimnieciskās politikas programmu un ap fašisma politisko programmu. Mūsu lauksaimniecības
likumi, par kurieni patlaban ir runa, nav nekas cits,
kā viena Latvijas buržuāzijas fašistiskās saimnieciskās programmas daļa. Mēs zinām, ka šī saimnieciskā fašisma programma ir daudz plašāka. Mēs
dzirdam, ka valdība patlaban ķeršoties
pie kāda
lauksaimniecības plāna izstrādāšanas vairāk
ga-
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diem, kas paredzēšot dažādus pabalstus un nodrošinājumus lauku buržuāzijai vairāk gadu uz priekšu.
Tāpat mēs zinām, ka pilsētas buržuāzija uzbrūk
strādnieku masām ar ļoti plašu šķiras politikas programmu. Tā grib atcelt 8 stundu darba dienu, pazemināt algas, atcelt visu sociālo likumdošanu. __ Patlaban jau projektē radīt tādu stāvokli, lai strādniekiem nebūtu iespējams dabūt atlīdzību ne par vienu
virsstundu. Ir daudz vel tamlīdzīgu projektu. Luk,
tāda ir fašistiskā saimnieciskā programma, pie kuras izvešanas Latvijas buržuāzija jau ķērusies ar
slimo kasu likuma grozīšanu un tagad_ ar maizes labības sadārdzināšanas likumu un pārējiem lauksaimniecības likumiem. Latvijas buržuāzijas fašistiskais kodols ir spraudis sev par mērķi ievest Latvijā saimniecisku diktatūru par strādājošam darba
laužu masām, nositot strādnieku algas, pagarinot
darba laiku, saceļot dzīves_ dārdzību un apgrūtinot
darba zemniecības masas vēl smagāk ar nodokļiem,
dažādām klaušām un pienākumiem. Uz šīs saimnieciskās diktatūras ievešanu ved visa buržuāzijas
politika.
Te mums jāapstājas pie viena momenta — pie
tā, kādā veidā šī saimnieciskās diktatūras politika
tiek jau tagad realizēta. Tā ir satversmes 81. panta lietošana. Satversmes 81. pantu ir lietojušas arī
citas agrākās valdības, bet tagadšī panta piemērošana, nerunājot tikai par kvantitatīvo pusi, ka tas
tiek lietots ļoti bieži, ir ieguvusi pavisam citu —
kvalitatīvu raksturu, pavisam citu, jaunu politisku
nozīmi dažādu saimnieciskās un sociālās politikas
jautājumu atrisināšanā. Tagad ar to tiek _sekmeta
fašistiska saimnieciskā politika, tiek sekmēta fašisma saimnieciskās diktatūras nodibināšanas politika. Mēs vēršam Latvijas darba ļaužu masu uzmanību uz faktu, ka ar satversmes 81. panta palīdzību
Latvijas buržuāzijas fašistiskais kodols veļ virsu
strādniecībai tās nastas, tās saimnieciskās _ krizes
grūtības, ko dažā labā zemē fašisms ir izdarījis tikai
pēc apvērsuma. Bez šaubām, saprotams, Ja buržuāzijai satversmes 81. panta kārtībā, formāli konstitucionāli — parlamentāriem līdzekļiem neizdosies
nomākt strādniecības masas, viņa ķersies pie atklātas politiskas diktatūras ievešanas, lai nodibinātu

šo savu saimnieciskās izsūkšanas diktatūru. Šādas
notis jau diezgan bieži un diezgan augsti ņem laba
spārna politiķi. Mēs zinām, ka zemnieku savienības
pēdējā konferencē tika pacelts jautājums par iešanu uz Rīgu. Mēs zinām, ka zemnieku savienības
politikai arvienu straujāki ņem laukā no buram vēju

Arveds Bergs ar saviem piekritējiem. Fašistiskais
spārns ar nacionālo bloku priekšgalā intensīvi aģitē par lauku iedzīvotāju gājienu uz Rīgu, lai ne tik
vien šinī gājienā pievilktu lauku buržuāziju, bet ari
plašākas lauku darba ļaužu masas. Tas nav nekas
cits, kā buržuāzijas politiskās diktatūras sagatavošanas darbs. Tā jau ir zināma perspektīvajā Latvijas fašisms domā realizēt šos dzīves dārdzības
likumus un milzu nodokļu programmu, ar ko tas
grib apgrūtināt darba ļaudis. Buržuāzija ir gatava
ķerties arī pie bruņota spēka palīdzības, pie stiprākas politiskās varas līdzekļiem, lai nodibinātu savai
politikai neaprobežotas diktatūras iespējamības.

Strādniecība, stādot jautājumu principiāli visā
viņa dziļumā, atbild strādnieku masām un darba
zemniecībai, ka radikāla izeja no šī krizes un izsūkšanas stāvokļa, no šīs nebeidzamās saimnieciskās
nīkuļošanas, milzīgā bezdarba un lauku darba ļaužu
posta ir tikai pareizā šīs kapitālistiskās sistēmas
likvidācijā.

Par šo izeju cīnās visas pasaules ap-

spiestās masas, pasaules proletariāts un nabadzīga
darba zemniecība. Šī izeja ir meklējama revolucionārā cīņā un uzvara par buržuāziju, kardināli pārgrozot visas tagadējās saimnieciskas un politiskas
iekārtas pamatus un tādējādi iznīcinot arī tos cēloņus, kas rada krizi un milzu postu, kas dod iespēju
atrasties pie varas kapitālistu-izsuceju šķirai. Vienīgā izeja radikāli atsist buržuāzijas saimnieciskos,
sociālos un politiskos uzbrukumus strādniecībai ir
— pašreizējās iekārtas iznīcināšana un_ strādnieku
un zemnieku valdības, strādnieku diktatūras nodibināšana. Rādot strādnieku un darba zemnieku masām viņu cīņas gala mērķi, strādnieku un zemnieku
apspiesto masu cīņas galējās perspektīvas, mes nesakām, ka jau šodien strādnieku un zemnieku masas nevarētu cīnīties par savu stāvokli, ka viņam
jau šodien nevajadzētu spert noteiktus revolucionārās cīņas soļus pret šiem buržuāzijas _ uzbrukumiem. Mēs neaprobežojamies tikai arjusu lauksaimniecības likumprojektu kritiku. Mes uzstādām
arī strādnieku un zemnieku masām skaidru pozitīvu
programmu, dodam konkrētus lozungus šīs dienas
cīņai, rādām, kā un par ko cīnīties jau šodien un rīt.
Vispirms mums jāpieiet strādnieku šķiras stāvoklim un uzdevumiem cīņā pret labības tirgus regulēšanas projektu. Strādniekus nevar apmierināt
tie līdzekli, tā programma, kas ir sociāldemokrātiem. Tie neatrisina jautājumu, tie neaizsarga
strādniekus pret buržuāzijas uzbrukumu un nenodrošina viņiem uzvaru.
Ja īsumā saņemam to, ko liek priekšā sociāldemokrāti, ja izlobām galveno saturu no viņu slavena
lauksaimniecības manifesta un rakstiem lauksaimniecības jautājumos, tad varam konstatēt sekojošo.
Pirmkārt -- sociāldemokrāti pilnīgi nodevīgi nostājas uz lauku lielburžuazijas viedokļa. Viņi principiāli deklarē, ka viņi atzīst lauksaimniecības pabalstus, un māca, ka agrārkrizes jautājumu atrisināšana nav meklējama starptautiskā plāksnē, _ kapitālisma iznīcināšanā, saimnieciskās krizes pārvarēšanā revolūcijas ceļā, bet ka vaina meklējama tanī apstāklī, ka Latvijas lauksaimniecība atrodoties uz
zema ražošanas līmeņa. Vienīgais līdzeklis esot —
lauksaimniecības racionalizācija. Ko nozīmē lauksaimniecības racionalizācija? To var tulkot tikai
tā, ka šeit ir runa par lielsaimniecību racionalizāciju, jo sīkās saimniecības, kas ir nospiestas galīga
^
postā, kur ražošanas līmenis ir uz viszemākās pakāpes, tāpēc ka tās smok zem nodokļu, kreditu un
procentu, izpirkšanas maksu un klaušu nastām, racionālizēties nevar. Racionālizēties var tikai lielās saimniecības. Tāpēc sociāldemokrātu prasība
-- racionalizēt lauku saimniecību nav nekas cits, ka
prasība atbalstīt lauku buržuāziju. Šinī ziņā viņu
projekts nav nekas cits kā konkurences proklamācija, ar ko grib izkonkurēt zemnieku savienību pie
lauku lielburžuazijas.
Turpmākais t ko sociāldemokrāti ieteic, ir labības monopols. Šis labības monopols ir uz mēles ka
sociāldemokrātiem, tā arī viņu dārgai politiskai
demokrātiskajam centram. Abas
draudzenei
šīs partijas visu laiku dažādās meldijās atkārto
dziesmiņu par labības monopolu. Strādniecībai labības monopols ne tādā veidā kā to liek priekša de^
veida, ka to izfanmokrātiskais centrs, ne arī tādā
tazējuši sociāldemokrāti, nekādā ziņā nav pieņemams. {K- Bāloša starpsauciens.) Profesora kungs,
lūdzu ievērot, ka labības monopols kapitālistiskā
valstī kardināli atšķiras no monopola sociālistiska
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valstī. (K. Bāloša starpsauciens.) Mēs uzstājamies
pret labības monopolu, jo labības monopols kapitālistiska valsti bus tikai jauns ierocis buržuāzijas rokas nemantīgo šķiru izsūkšanai. Sociāldemokrāti
grib iestāstīt, ka labības monopola pārvaldē būšot
vienādi reprezentēti gan patērētāji, gan ražotāji,
bet neslēpj, ka tur būšot arī valdības pārstāvji. Sociāldemokrāti nu grib iestāstīt, ka šis labības monopola pārvaldes aparāts aizstāvēšot patērētāju intereses. Tas ir pasaciņas, tā ir strādnieku mānīšana!
Jau tas vien, ka tur ieies no vienas puses ražotāju
un valdības pārstāvji, nodrošina pārsvaru
lauku
buržuāzijas interesēm. Spilgts piemērs ir mūsu
slimo kases, kur tagad fabrikanti ir nodrošinājuši
sev noteikšanu. Pie tagadējā Saeimas sastāva un
speķu samēra citadi_ nevar būt; labākas izredzes
nevar but arī nākošas kapitālistiskās Saeimās. Labības monopola pārvaldē var būt pārsvars tikai buržuāzijai, kas, saprotams, neievēros patērētāju intereses. Tāda veidā labības monopols izvērtīsies par
ieroci, ar ko buržuāzija pēc patikas varēs sadārdzināt labības cenas lielsaimnieku, starpnieku un dzirnavnieku intereses un turēt uz visaugstākā līmeņa.
Tapec no strādniecības viedokļa tāds labības monopols ir noraidāms. _ Strādniecībai jāieņem pret to
visasākais cīņas stāvoklis. Tas pats būtu sakāms
attiecība uz tam ierēdņu masām un vidusšķiras slāņiem, uz ko reflektē demokrātiskais centrs. Arī tiem
jabutskaidrība, ka labības monopols nav viņu intereses. Maziem ierēdņiem, maziem kalpotājiem,
intelligenta darba strādniekiem, pilsētas amatniekiem, sīkražotājiem — visiem šiem slāņiem nekādā
ziņā nav pieņemams tāds likums, kura rezultātā varētu celties maizes cenas. Ir skaidrs, ka tiklab šī
pašreizējā likumprojekta rezultātā, tāpat arī dažādu
monopola projektu rezultātā maizes cenas celsies.
Tapec vidusšķiras slāņiem katrā ziņā jāuzstājas kā
pret šo likumu, tā pret labibas monopolu.
Revolucionārai strādniecībai pret visiem šiem

dzīves sadārdzināšanas projektiem, pret labības monopola projektu, ko sludina sociāldemokrātu partija un_ demokrātiskais centrs, pret šo labības tirgus
regulēšanas likumu ir viens reāls lozungs, kas nodrošina strādniecības intereses — cīņa par algu paaugstināšanu. Uz šiem likumiem un projektiem, ko
jus gribat izdot, viņai var būt tikai viena atbilde:
streiks.

_ Šinī ziņā ar strādniecības interesēm sakrīt arī
ierēdņu un dažādu tirdzniecības un rūpniecības kalpotāju, vispār algoto intelligento darbinieku intereses, uz kuriem šī maizes sadārdzināšana un nodokļu
projekti gulsies tādā pat mērā. Arī ierēdņiem jāiet
kopā ar revolucionāro strādniecību un jānovēršas
no tām aprindām, kuras visu laiku ir piekopušas pret
viņiem visnekautrīgāko mānīšanas politiku. Demokrātiskais centrs, būdams visās valdībās, līdz ar to
iratbildīgs par nodokļu slogu, par maizes sadārdzināšanu, par visu to grūto stāvokli, kādā atrodas Inteliģentie darbinieki un strādnieki. Demokrātiskais centrs visu laiku ir krāpis vidusšķiras ar dažādiem solījumiem, kurus tas nav pildījis. Tas rāda,
ka ari šīm aprindām, kas līdz šim mānītas gāja demokrātiskā centra pavadā, ir jāmostas un skaidri
jāredz, ka viņu intereses ir līdzīgas pilsētas strādnieku interesēm un ka arī intelligento darbinieku cīņas metodēm jābūt vienādām ar strādnieku šķiras
cīņas metodēm.
Arī ierēdņiem un kalpotājiem jāsāk domāt par revolucionāru organizēšanos, par organizēšanos uz streikiem — saimnieciskiem streikiem par algas paaugstināšanu. Jāuzstājas aktīvi
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pret to dzīves dārdzības politiku, ar kādu nodarbojas kapitālistiskā valdība, lai piespiestu ievērot darba intelligences prasības.
Visiem šiem saimnieciskiem streikiem fabrikās, ierēdņu streikiem iestādēs, visai šai saimnieciskai cīņai jābūt reizē arī politiskai cīņai. Šai ziņā jāsaprot oikonomisko un politisko jautājumu sakarība. Buržuāzija saimnieciskos jautājumus atrisina ar politiskas varas līdzekļiem. Pie katras algu cīņas buržuāzija iejaucas ar
savu politisko varas aparātu. Visi šie saimnieciskie
uzbrukumi, visi šie buržuāzijas saimnieciskie likumi
ir buržuāzijas fašistiskās politikas rezultāts. Tāpēc
arī strādniekiem visi šie jautājumi nav jāstāda kā
atsevišķi kaili saimnieciski jautājumi, bet jāsaista
tiear plašākiem politiskiem jautājumiem, ar politiskam ciņam. Tāpēc saimnieciskie streiki kā fabrikas, tā iestādēs un laukos jāsaista ar politiskiem
streikiem, jāuzstājas plašā politiskā cīņā pret buržuāzijas saimnieciskiem uzbrukumiem.

Kas attiecas uz nodokļu projektiem, uz to 31
miljonu latu, ko grib uzvelt uz strādnieku, darba
intelligences un darba zemniecības pleciem, tad revolucionārai strādniecībai te atkal ir noteikts un
skaidrs cīņas lozungs -- nodokļu streiks: nemaksāt
nodokļus. Ja buržuāzija uzliek strādniekiem un
zemniekiem nodokļus, ar kuriem tiek segtas piemaksas pelēkbaroniem par eksportsviestu un bekona
cūkām un apdāvināti Zemgales bagātie labības ražotāji, tad darba masām šie nodokļi nav jāmaksā,
bet jāuzstājas pret šiem nodokļiem ar nodokļu streiku, ar noteiktu pretestību.
? Beidzot attiecībā uz darba zemniecību revolucionāra strādniecība jau šodien uzstāda noteiktu
cīņas programmu un rāda izeju no tagadējā posta
stāvokļa. Pirmkārt jāzina, ka visi šie lauksaimniecības likumi nāk par labu tikai vienai lauku lielburžuazijas saujiņai. _ Visi labības plūdi, kas tagad lielā

mēra tiek inscenēti dažādos pieņemšanas centros,
nak galvenā kārtā no bagātās lauku buržuāzijas.
^
Zināms,
ka lielākos apmēros Latvijā ražo labību
pārdošanai tirgū tikai 8000—10.000 lielsaimniecību.
Pārējās desmitīm tūkstošu saimniecību, ja ražo labību, tad tikai tikdaudz, ka pietiek pašu uzturam,
un ja pārdod, tad tikai vienu otru pudu. Ir daudz
saimniecību, kas labību vēl pērk, tāpēc droši var
teikt, ka darba zemnieku vairākuma interesēs šis

labības likums nav, tāpat tas nav to interesēs, kas
nodarbojas ar lopkopību un neražo maizes labību
tirgum. Tāpēc sīksaimniecībām šis labības tirgus
regulēšanas likums nekā nedos. Šīs saimniecības
nekā neiegūs arī no bekona un sviesta eksporta
veicināšanas likumiem, jo sīkās saimniecības, sevišķi Latgalē nevar ražot priekšzīmīgu bekonu eksportam, tāpat tās nevar ražot arī pirmā labuma
eksporta sviestu. Ievērojot to, jāatzīst, ka piemaksas nāks par labu vienīgi lauku pelēkiem baroniem
— lauku buržuāzijai, bet nodokļi, ko projektē šo piemaksu segšanai: pašvaldības nodokļi, dažādi ienākumu nodokļi un muitas, ko paredz pacelt, gulsies
desmitīm miljonu latu apmērā kā smags slogs ari uz
darba zemnieku pleciem. Tāpēc, ja arī viens otrs
sīkzemnieks vai vidējs saimnieks kādu nieku iegūtu
no šiem likumiem, viņš būs spiests atmaksāt atpakaļ divi un trīskārtīgi nodokļu veidā. Tā tad
noteikti var teikt, ka trūcīgiem darba zemniekiem un
vidējiem zemniekiem šie likumi nekā laba nedos, bet
vel vairāk tos noplicinās. Vienīgā reālā un pareizā
prasība, lai varētu atvieglot lauku darba ļaužu stāvokli, ir —' prasība atcelt nodokļus darba zemniekiem un pastiprinātā kārtā uzlikt t.QS. lieliem saim-
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niekiem. Otra prasība ir — strīpot visu to aizdevumu slogu, visu to kredīta nastu, kas gulstas uz
darba zemniecību un par ko ta maksa ārprātīgus
procentus. Visas šīs paradu un procentu nastas no
darba zemniecības jānovēl. Tāpat darba zemniecīun
ba jāatsvabina no visām izpirkšanas maksām
šie
soklaušām, kas uz viņu smagi gulstas. Vienīgi
ļi var pasargāt darba zemniecību no izputināšanas
un no ūtrupes āmura. Tāpēc par šo_ revolucionāro
pozitīvo programmu šodien ir jācīnās lauku darba
ļaudīm. Kā pilsētas strādniekiem jācīnās par savu
darba algu un pilsētas intelligencei par saviem materiāliem apstākļiem, tāpat arī darba ļaužu masām
uz laukiem jācīnās par savu eksistenci, un tas ir sekmīgi panākams tikai vienotā visu šo slāņu fronte.
Šai cīņā var gūt panākumus tikai apvienojoties kopējā strādnieku un zemnieku savienības fronte. Ap
šiem cīņas lozungiem — par streika cīņu, par algu
paaugstināšanu, par nodokļu streiku, par nodokļu
atcelšanu darba zemniekiem, par aizdevumu un viņu procentu anulēšanu, par darba zemnieku atsvabināšanu no klaušām un izpirkšanas maksām — ap
šiem lozungiem jāvienojas un jaciņas visiem darba
ļaudīm pret ^buržuāzijas saimniecisko uzbrukumu.
Ir jāievēro, ka šis buržuāzijas uzbrukums ir saimnieciskas diktatūras uzbrukums, ka tas notiek satversmes 81. panta diktatūras kartība, ka ta realizēšanai tiks izlietoti visi līdzekļi, neizņemot fašistu
gājienu uz Rīgu. Pret šo uzbrukumu strādniecībai
tāpēc jāsāk plaša politiska cīņa un blakus šai cīņai
^ noteikta cīņa pret
par saimnieciskām prasībām jāsāk
fašisma uzbrukumiem strādnieku politiskam tiesībām. Ir jāuzstājas pret prasību, ko ir izteikusi fašistiskā buržuāzija par vēlēšanu tiesību faktisku atņemšanu strādājošiem slāņiem, grozot _ satversmi,
pret visiem uzbrukumiem, kas nodoma _ fašistiskai
buržuāzijai. Šinī revolucionārā politiska un saimnieciskā cīņā jāapvienojas visai Latvijas darba tau-

tai. Politiskais streiks pilsētas un lauku strādniekiem jāizbīda kā galvenais ierocis, lai kopa ar aktīvo darba zemniecības pretestību salauztu pilsonības uzbrukumus.

Strādnieku un zemnieku frakcija, kas Saeimā
visu laiku ir neatlaidīgi cīnījusies pret šiem «lauksaimniecības aizsardzības» likumiem, turpinās šo
uzsākto cīņu, neskatoties uz terroru, kāds tiek lietots pret viņu, neskatoties uz draudiem arestēt viņas deputātus. Frakcija turpinās iesākto jriņu_ un
uzaicina visas darba masas mobilizēties šai_ cīņai.
Strādnieku un zemnieku frakcija ir pārliecināta, ka
viņa kopā ar darba masām un viņu revolucionāram
organizācijām gūs panākumus un galu gala radis to
revolucionāro pretkustību, kas atsitis ne tikai buržuāzijas pasākto saimniecisko un politisko uzbrukumu strādniecībai ar šiem lauksaimniecības likumprojektiem, bet atsitis arī visus mēģinājumus organizēt bruņotu fašisma gājienu uz Rīgu, lai darba masām uzveltu 31 miljonu lielu nodokļu mi dzīves dārdzības nastu. Uz šo cīņu mēs aicinām visu Latvijas proletariātu un darba zemniecības masas, stādot šīs dienas cīņas centrā politiskā streika lozungu
pret fašisma politisko un saimniecisko uzbrukumu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augsta saJ
pulce! Nav noslēpums Augstajam namam laucinieku tagadējais stāvoklis, tāpat nav noslēpums arī
mūsu presei, kas dienu no dienas apraksta to ļoti
drūmās krāsās. Tagadējos apstākļos arī citādi nevar būt. Ja paskatāmies uz mūsu kaimiņvalstīm,

kuras, lai pabalstītu savus lauksaimniekus, nāk pa-

par
līgā viņiem ar izvedprēmijam, kas ir piemaksa
pilnīgi
satad
ir
valstīm,
labību, ko izved uz citām
lamaizes
sevišķi
labība,
vietējā
protams, ka mūsu
jau
agrāk
esam
mestipri
lēta.
Mes
tapusi
ir
bība,
klējuši veidus, kā glābt lauksaimniecību, pie kam
ejam pa tām pašām pēdām, pa kuram ir gājušas lielās kaimiņu valstis. Saprotams, ka tas, kas kaimiņu valstīm iespējams, mums ir pilnīgi neiespējams.
Mēs redzam, ka arī Vācija, kurai ir ļoti plaša rūpniecība un tirdzniecība, nevar ilgi nest šo slogu, jo
lauksaimniecības pabalstīšanai paredzētie 'līdzekļi
ir izlietoti un jāmeklē cita izeja.
Daudz arī pie mums runā par labības pašizmaksu. Tagadējās valdības galvenais pamats, nākot
palīgā lauksaimniekiem, ir tas — ka viņa saka, —
ka vajagot lauksaimniekiem saņemt par labību vismaz pašizmaksu. Pieejot pašizmaksai, es jautāšu,
vai Latvijā ir visur vienāda pašizmaksa. Ja ta domā mūsu zemkopības ministris, tad viņš loti maldas.
Labības pašizmaksa var but ļoti dažāda, atkarība
110 lauksaimniecības stāvokļa dažādas vietas un no
saimniekošanas veida. Piemēram, ir saimniecības,
kur lieto papuves veidu, atstājot ziemas labībai lauku divus gadus, bet ir arī tādas, kur _ saimnieko racionālāki. Tā tad pašizmaksa ir dažāda.

Man šķiet, ka mūsu valdības pirmais solis, lai
palīdzētu lauksaimniekiem, būtu rup_ēties par to, lai
lauksaimnieki varētu pēc iespējas letak ražot. Sis
jautājums ir ļoti plašs, un es tam nevaru tuvāk pieskarties, bet man jāsaka, ka šinī jautājuma valdība
varētu daudz darīt, lai gan līdz šim_ viņa ir ļoti maz
darījusi. Tanī pašā laika, kad mušu graudkopju
stāvoklis ir grūts, saprotams, nav viegls arī lopkopju stāvoklis. Ja mes lauksaimniekus pabalstīsim tādā veidā, kā to dara tagadēja valdība, tad
smagi cietīs mūsu lopkopji, jo labības sadārdzināšanās stiprā mērā atsaucas uz lopkopību. Ta lauksaimniecības nozare, kurai ir vislielākās izredzes
nākotnē, tagad netiks veicināta, bet gan bremzēta,
un tikai dažu atsevišķu lielsaimnieku interesēs. Es
negribu teikt, ka labības ražošana nebutuarī dažu
sīksaimnieku galvenais ienākums. Tas_ ta ir, bet
turpmāk var būt arī citādi. Ar tagadējo valdības
izstrādāto likumu ražošanas pašizmaksa nesamazināsies, bet gan paaugstināsies, kas nekāda Ziņa nenāks par labu ražotājiem.
Ir runāts par dažādiem glābšanas veidiem, un
man progresīvo jaunsaimnieku, progresīvas apvienības vārdā ne vienu reizi vien ir bijusi iespēja izteikties, kā mēs skatāmies uz lauksaimniecības stāvokli. To es varu ari vēl šoreiz atkārtot. Mes atzīstam lauksaimniecības grūto stāvokli un saprotam, ka te jānāk palīgā. Lielāka lauksaimnieku daļa nevar palikt patreizējā stāvoklī. Jau vairākkārt
esmu aizrādījis, ka viens no glābšanas veidiem būtu — ievedamās maizes labības monopols. Ja
mums būtu šāds monopols, tad prēmijas, ko izmaksa
kaimiņu valstis saviem zemkopjiem, naktu par labu
mums Pēc dažu zinātnieku aprēķiniem šīs prēmijas varētu sniegties pie 6000 latu, un to mes varētu
sniegt kā pabalstu lopkopjiem, dārzkopjiem un citam
lauksaimniecības nozarēm, nemaz neprasot līdzekļus no pārējiem valsts iedzīvotājiem.
Tanī pašā laikā-būtu iespējams regulēt mūsu tirgu, jo tas ir vislielākais ļaunums mušu valstī. Ja
mēs nostādām aci pret aci_ divas mūsu pretējas šķiras, t. i. ražotājus un patērētājus, tad redzam, ka
neapmierinātas ir viņas abas. Ražotājs ir neapmierināts ar zemām cenām, un patērētājs sūdzas par
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ārkārtīgi augstam cenām, bet kāds trešais pa toJaiku izmanto i vienu, i otru. Tāpēc valdībai vajadzēja but drosmei ķerties klāt šai grupai, šiem starpniekiem un izlemt jautājumu citādi, bet diemžēl, valdībai šīs drosmes nav bijis. Kāpēc nav bijis? Tas
visiem mums skaidri zināms. Visu diriģē Dubina
kungs. Ja Dubina kungs saka: mēs par jums nobalsosim valdībai jāpiekāpjas. Dažu lieldzirnavnieku laba šoreiz tiek nodotas mūsu lauksaimnieku,
tāpat ari mūsu patērētāju intereses. To neviens
nevarēs noliegt, tas ir nenoliedzami skaidrs katram
Latvijas iedzīvotājam, kas skatās vaļējām acīm uz
tagadējo stāvokli.
Mēs zinām, ka tagadējais valdības izstrādātais
likums nekā nedos lauksaimniekiem, kaut gan acumirklī daži lauksaimnieki par to ir sajūsmināti; bet
musutālredzīgākie laucinieki, mūsu lauksaimnieku
lielākā daļa — un, es gribētu teikt, arī mūsu zemniekusavienības biedri — piekrīt nevis valdības
tagadējai politikai, bet piekrīt ievedamās maizes labības monopolam, jo viņi saprot, ka vienīgi tas ir
līdzeklis, kā izlīdzināt naidu starp mūsu valsts iedzīvotajiem. Bet ja tagad mūsu valdība to nedara,
tad tas mus nemaz nepārsteidz; pārsteigums būtu
gan tad, ja valdība to būtu darījusi.
Atcerēsimies, kungi, mūsu tagadējā finanču ministra runu no šīs vietas. Viņš toreiz pateica, ka jāgādā par to, lai mūsu valstī būtu vairāk atsevišķu
bagātnieku. Tā tad viņš nebūt neaizstāv to, lai mūsu valstī visi iedzīvotāji būtu apmierināti un pārtikuši, bet gan aizstāv to, lai Latvijas valstī būtu vairāk atsevišķu bagātnieku. Un šī politika, kungi,
velkas cauri valdības darbībai kā sarkans pavediens. _ Jāsaka, kamēr šis sarkanais pavediens nebūs pārrauts, tikmēr mēs nekādu citādu rīcību no
valdības nevaram sagaidīt. Es esmu pārliecināts,
ka tikmēr, kamēr Saeima darbosies tanī sastāvā,
kādā tā pašreiz darbojas, šis pavediens netiks pārrauts. Ja šādas izredzes nav bijušas visā šīs Saeimas 2 gadu pastāvēšanas laikā, tad arī trešajā gadā
stāvoklis nelabosies.
Es jau aizrādīju, ka mūsu lauksaimnieku prātīgākā un lielākā daļa, neskatoties uz partijas piederību, ir neapmierināta ar tagadējo politiku un prasa labības monopola ievešanu. Kāpēc tā ir neapmierināta? Tāpēc, ka mēs redzam skatus, kas
mums no atmiņas bija jau gandrīz izgaisuši. Izbrauciet uz pieņemšanas punktiem, tad jūs redzēsit, ka
tur, tāpat kā 1914. gadā, kad mums bija jāguļ lielākas stacijās dienām, kamēr dabūjām nodot savu īpašumu, savus lopus, arī tagad zemnieki lielākās stacijās gaida dienām, lai varētu nodot savu labību.
Tanī pat laikā lauksaimniekiem nav noslēpums, viņi itin labi redz. ko maksā lielās labības
pieņemšanas kommisijas.
Tāpat mūsu lauksaimniekiem nav noslēpums, cik maksā labības pārvadāšana un uzglabāšana. Mūsu lauksaimnieki, kuri saprot stāvokli, arī zina, kas samaksās šīs kommisijas,
pārvadājumus u. t. t. Mūsu lauksaimniekiem nav
noslēpums, ka tagadējā likuma dēļ valsts cietīs ļoti
smagus zaudējumus. Tanī pašā laikā mūsu lauksaimniekiem tas. ko viņi ar vienu roku būs saņēmuši, ar otru būs jāatdod.
Ja dod brīvību tirgotājiem, piegādāt ārzemju
labību, cik grib, bet pasaka, ka ārzemju labībai jāpiemaļ 50% vietējās labības, tad jājautā, kā jūs to
izdarīsit.
Kur jūs dabūsit tādus kontrolierus, kam
to varēsit uzticēt? Kur jūs ņemsit cilvēkus, kas šo
ārkārtīgi smago un sarežģīto jautājumu varētu iznest uz saviem pleciem? — Man šķiet, ka tā būtu
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

pašapmānīšanās, ja ticētu, ka to būs iespējams
veikt? Mūsu lauksaimnieki, kas tagad dzīvo zem
smagās nastas, grūtos apstākļos, jau tagad par e to
tikai smīn. Iznāks tā, ka valdības iepirktā labība
atliks un vēlāk būs jāpārdod par smiekla cenu.
Es negribu būt nekāds pareģis, bet skaidri un
noteikti pasaku, ka nebūs citādi, kā es patlaban pareģoju.
Bez tam — vai tad mūsu lauksaimnieki dzīvo
vieni paši, atšķirtu dzīvi? Vai tad viņi nedzīvo tā,
ka viņu dzīve un izdevumi ir saistīti ar pārējiem
valsts iedzīvotājiem? - - Protams, mūsu lauksaimnieki nav atšķirti, viņi arī nevar būt atšķirti no pārējiem iedzīvotājiem, viņi ir saistīti ar pārējo pilsoņu labklājību un nevar būt pret to vienaldzīgi. Es
negribu atkārtot jau iepriekšējo runātāju izteiktos
vārdus, negribu minēt skaitļus, ko minēja jau_ iepriekšējie runātāji, sevišķi Lorenča kungs, aizrādot,
kādas maizes cenas bijušas agrāk un kādas ir tagad.
To zina arī mūsu pašu patērētāji. Ja maizes labības
cena celsies arī uz laukiem, ja sadārdzināsies maize
amatniekiem, strādniekiem, rokpeļņiem, tad līdz ar
to celsies arī darba algas. Tās būs neizbēgamas
sekas. Ko lauksaimnieki ar vienu roku saņems, ar
otru roku atkal atdos. Vai nu tas patīk vienam otram, vai nē, es esmu pārliecināts, ja tā turpināsies,
kā tagad ir iesācies, tad pēc neilga laika mums būs
jāredz mūsu pilsētas ielās demonstrācijas, kas brēks
pēc maizes. Ierēdņi prasīs paaugstināt algas, un šī
viņu prasība būs jāizpilda. ' Kur mēs to visu ņemsim? Ņemsim atkal no tā paša lauksaimnieka, kas
tagad domā kaut ko saņēmis. Tāds būs gala iznākums. Katram apzinīgam lauksaimniekam taču ir
skaidrs, ka viņš nav kāda atsevišķa persona valstī,
nav atsevišķs cilvēks, bet ka viņa labklājība ir saistīta ar pārējo iedzīvotāju labklājību. Bet tagad ir
izstrādāts tik nejēdzīgs likums, kas atļauj, lai viena
neliela grupa mūsu valstī — lieldzirnavnieki ?— iedzīvotos, ir izstrādāts likums, lai radītu vienu nelielu grupiņu bagātnieku.
Bez tam es vēl gribu atgādināt labajam spārnam, ka man ir bijis jau tamlīdzīgi no šīs vietas jārunā. Atminieties, kā bija ar izvedlēsēm, uz kurām
jūs likāt lielas cerības! Jūs teicāt: labības cena celsies. Bet tagad paprasait zemniekam, vai viņš ir
par santīmu no tā ko jutis. Šis likums par izvedlēsēm, ko toreiz pieņēma, nāca par labu tikai tirgotājiem, tie iebāza sev to kabatā. Bet, diemžēl, šo

stāvokli nemaz nedomā likvidēt, lai tas būtu cik nejēdzīgs būdams.
Ņemsim vēl vienu otru gadījumu, kam jūs ar sajūsmu gājāt klāt. Tā bija sēklas atbēršana graudā.
Ko tā ir padarījusi? Tā ir izpostījusi mūsu labības
fondu. Es domāju, ka pie tiem 8 miljoniem, ko esam
zaudējuši, jūs prasīsit vēl dažus miljonus klāt; no
23 miljoniem sēklas fonda būs atlikusi tikai puse, un
nākošā gadā jūs sēklas fondu pavisam izputināsit.
Tanī pat laikā mums bija priekšlikums, dzēst pārmaksāto daļu par sēklu, pārējo daļu iemaksāt pagastiem un nodibināt sēklas fondu uz vietām. Nav jāaizmirst, ka mūsu lauksaimnieki nav vairs bērni;
viņi prot valdīt par kapitāliem, viņi prot rīkoties, bet
vajadzīgās pretimnākšanas nebija. Bet parunājiet

ar lauksaimniekiem, ko paši 'lauksaimnieki saka
par sēklas atbēršanu! Lielākā daļa laucinieku ir sašutuši par to, kas ir noticis. Mēs vēl tagad redzam,
ka Zemkopības ministrijas spīķeros guļ
gada labība.

pagājušā

Ir arī vēl citi jautājumi. Piemēram, savā laikā
tagadējā valdība ļoti plaši reklamējās, ka šogad vi2
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ņa apgādāšot lauksaimniekus ar ziemāju seklu; pagastos gāja apkārt raksts ar norādījumu, ka varēs
saņemt ziemāju sēklu, ka seklu varēs apmainīt. Bet
kāds ir iznākums? Dažas nedēļas velak pienesa
pagasta valdes apkārtrakstu, ka visiemtiem, kas
pierakstījušies uz sēklas labību, nekavējoties jāierodas tādā un tādā datumā pagasta valde. Bet kāds
brīnums visus sagaidīja! Bija paziņojums: jus nedabūsit visu labību, uz ko esat pierakstījušies, bet
tikai 15%, un, lai to pašu dabūtu, jums jagada divi
galvinieki. Ja tas viss nebūtu nopietni rakstīts, tad
tas izliktos kā komēdija. Ja vienam saimniekam
vajadzīgi 15 pudi labības, un viņam sola tikai 15%,
tad, lai viņš saņemtu tos dažus pudus labības, viņam jāņem līdz uz pagasta namu divi kaimiņi, kas
galvotu par šo sēklu, un rezultātā viņš dabūs tikai
1 pudu ziemāju sēklas. Vai lielāku absurdu jūs varējāt sagaidīt? Tas ir fakts. Tanī pašā laikā «Brīvā Zeme» raksta: mēs esam apgādājuši pirmklasīgu
sēklu — sējiet viņu savos laukos, tad jums būs droša
nākošā raža! Ja Zemkopības ministrijai nav līdzekļu šim nolūkam, tad nevajaga solīt. Nevajaga domāt, ka lauksaimnieki ir tādi bērni, ka viņi pēc viena puda labības sēklas brauks ar diviem kaimiņiem,
kavēdami dienu, desmit kilometru. Tā ir neapdomāta rīcība, kas ir novedusi lauksaimniekus vislielākā sašutumā.
Vai tad tiešām nav iespējams nokārtot sēklas
jautājumu? Es no šīs katedras piecus gadus esmu
uz to aizrādījis, iesniegdams priekšlikumus, kurus
neviens nevarēja apstrīdēt. Mūsu valdībai ir iespējams ražot pirmklasīgu sēklu, jo viņas rīcībā ir
valsts apsaimniekotās un valsts izrentētās muižas,
kur līgumos ir noteikums par pirmklasīgas sēklas
ražošanu. Nopietniem aizrādījumiem mēs paejam
garām, bet klausāmies uz skanošām frāzēm, ar kurām gūst efektu. Mūsu tauta ir nogājusi tik tālu,
ka viņa vairs neskatās uz darbiem, bet uz skaļām
frāzēm. Šī skatīšanās tikai uz frāzēm ir novedusi
pie tā, ka iedrošinās smieties par tautas vajadzībām.
Mēs nevaram piekrist šim likumam, kas izdots
satversmes 8L panta kārtībā. Mēs atzīstam, ka tas
ir nepiemērots. Izstrādāt šodien citu likumu nav
iespējams. Lai lietu neapturētu, mēs esam spiesti
balsot par šī likuma nodošanu kommisijai. Mēs ceram, lai gan ļoti vāji, ka pēc tam, kad laucinieki būs
izteikuši savas domas, Augstā nama kommisijā izstrādās tādu likumu, kas lauciniekiem dos iespēju
izkļūt no krizes.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
putātam Kārlim Balodim.

?I
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K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Aizvien esmu uzstājies par izlīdzinošu taisnību
starp lauku-un pilsētu iedzīvotājiem. Šai nolūkā,
sākot ar 1923. gadu, esmu «Jaunākās Ziņās» atkārtoti, rakstījis par augstāku labības cenu un lētu maizi. Esmu mēģinājis aizrādīt, ka ir pilnīgi savienojamas augstas labības cenas un samērā nedārga
maize. Esmu aizrādījis arī uz to, ka starpību starp
labības un maizes cenām spekulanti sadzen pārāk
augstu. Zemnieku savienības mutē visu laiku ir
bijusi tikai labības ievedmuita. Ievedmuitas iznākums ir zināms. Tas ir maizes sadārdzināšana un
ne tikai par tik, cik liela ir ievedmuita, bet vēl klāt
tirgotāju risks un peļņa. Tagad nu labās puses noteicošie kungi ir pārliecinājušies, ka labības cenas
jāregulē, un ir arī to izdarījuši; bet viņi ir aizmirsuši otru pusi, kas, varbūt, ir vēl svarīgāka — maizes cenas regulēšanu.

Savas domas šai lietā izteica arī strādnieku un,
ja tā varētu izteikties, pseidozemnieku pārstāvis
Jankus kungs. Man, gribot negribot, te jāvēršas
pret Jankus kungu, kuram es dotu nopietnu padomu
papriekš izsēdēt 3 bikses un tad nākt uz Saeimu un
dot citiem padomus. Vispirms viņam būtu jāiepazīstas ar finanču zinātni un tautsaimniecības vēsturi; tad viņš zinātu, ka arī konservatīvas valstis
piemēram Anglija 18. gadsimta beigas un 19. gadsimta sākumā -- ir pratušas regulēt maizes un labības
cenas, ka tās ir noteikušas, ka rupjas maizes cena
nedrīkst būt augstāka par labības cenu. Es ieteicu
Jankus kungam izstudēt Fridricha Liela labības ceAizrādījums, ka labības monopols
nu polītiku.
kommūnistiskā valsti ir pavisam kas cits, neka pilsoniskā valstī, rāda tikai pilnīgu tautsaimniecības

nepazīšanu.
Te runāja par aizmuguri; mums neesot aizmugures, un vajagot par to parūpēties. Es, kungi, domāju, ka tagad varu atsaukties uz pilnīgi neapšauuz
bāmu liecinieku — sociāldemokrātu Richteri.
viņa ceļojuma piezīmēm pa Krieviju. To jūs, ta
sauktie zemnieku un strādnieku deputātu kungi, nevarēsit! apstrīdēt, ka strādnieka maizes rācija ir 1
mārciņa dienā, ka tauku vai speķa rācija ir 1 mārciņa mēnesī un sviesta rācija arī 1 mārciņa mēnesī.
Tā tad, ja strādnieks grib cilvēcīgi paēst, ja viņš
grib paēst tā, kā ēd tanī pašā jūsu nosumta, pilsoniskā Latvijā, viņam tas viss jāpērk par paaugstinātu — 15-kārtīgu un pat _ 30-kartīgu cenu, jo
tas sviests, ko var pirkt tirgū Padomija maksa līdz
30 rubļu mārciņa. Sakait, cik vienam Padomijas
strādniekam, ar kādiem 50—60 rubļiem algas mēnesī, no kuriem viņam vēl iet nost tas, ko viņš saņem
uz kartiņas, cik viņam paliek pāri, ar ko pirkt to
papildu rāciju! (Sauciens pa labi: «Laicens jau aizbrauca to porciju ēst!») Es nezinu, ko teiktu dāņi.
kuru saimnieciskie apstākli ir sliktāki, kuriem nav
mežu. kuriem nav ūdensspēka, ja viņiem ieteiktu
griezties pie Padomijas aizmugures. Viņi paļaujas
paši uz saviem spēkiem un ir panākuši tautas labklājību, kas ir ne tik vien divi un trīs_ reizes augstāka kā Padomija, bet arī daudz augstāka ka Latvija.
Tā tad viss jautājums ir par to, vai tiešām ari
pilsoniskā valstī nav iespējams rast izlīdzinošu taisnību vismaz līdz zināmam mēram, jo pilnīgu taisnību atrast, kā zināms, nav iespējams; bet vismazāk to var atrast Padomija. (Sauciens pa kreisi:
«Jums, bez šaubām, tās tur nav!»)
Kas attiecas uz jautājumu par maizes cenu regulēšanu, vai tas izdarāms — man jāteic Jankus
kungam, ka visa viņa gudrība ir tikai tas. ka strādniekiem jācīnās par algu paaugstināšanu. Katrs ,
kas daudzmaz zina Vācijas saimniecisko vēsturi inflācijas laikā, zinās, ka uzņēmēji ar prieku maksāja
vielu
augstākas algas, bet tanī pat laikā pārtikas
pārdevēji vēl ātrāk paaugstināja pārtikas vielu cenas. Katrā ziņā Jankus kungs gan varētu pamācīties, ka jau pirms pusotra tūkstoša gadu lielais romiešu ķeizars Dioklecians izdeva cenu tabeli, un
taisni pateicoties tam Romas valsts — vai tā nu bija
slikta, vai laba, par to nerunāsim —, varēja pastāvēt vēl kādus pusotra simta gadus ilgāk.
Attiecībā uz cenu izlīdzināšanu gribu aizrādīt,
ka pastāvošā koalīcija ir gan nolēmusi, ka labību
katrs var ievest svabadi, bet pie rudzu miltiem jābūt 50% vietējo rudzu un pie kviešu miltiem 20%
vietējo kviešu piemalumam. Es gribētu jautāt zemkopības ministra kungam, kā viņš zina, ka ar tiem
50% un 20% iztiks. Nupat šinīs dienās ir publicēts
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— man liekas vispirms tas parādījās taisni «Brīvā
Zemē» — pārskats par šī gada ražu. Ja šī statistika
ir pareiza, tad iznāk, ka šogad ražots 90.000 tonnu
rudzu vairāk nekā pērn. Tā nu iznāk, ka šogad
mūsu raža ir bijusi tāda, ka ievest labību nemaz nav
vajadzīgs. Kā to aizkavēt? — To var aizkavēt tikai tad, ja valdībai ir labības monopols, bet nevis ar
kādiem piemaluma procentiem. Kas tagad iznāks?
Vai valdība pirks labību no zemniekiem? — Valdībai šimbrīžam, zemkopības ministra kungam ir laikam kādi 6 miljoni vai pat tikai 5 miljoni latu.
(Starpsaucieni.) Es domāju, ka tie būs jau izkroģēti. Kā tad nu būs turpmāk? Steigšus būs vaja60.000
dzīgs vairāk naudas! Bija domāts iepirkt
tonnas rudzu, kas maksātu gandrīz 15.000.000 latu.
Ja nu jāpērk vēl 20000 tonnas kviešu, tie maksātu
6.000.000 latu. Kopā iznāk 21.000.000 latu. Šīs naudas jums vēl nav, tā vēl nav atvēlēta, un jūs arī
neesat domājuši to pieprasīt.
Varbūt zemkopības
ministra kungs domā, ka labību ātri izpirks lieldzirnavnieki un ka tādā kārtā nauda atkal radīsies? —
Bet lieldzirnavnieki ir gudri kungi: viņi nepērk labību, vai arī prasa, lai dod uz krēdita! Kāpēc tad
viņi pirks, ja viņiem ir tik daudz labības, ko malt
miltos, ka var pelnīt pusi uz pusi! Nevienam taču
nav noslēpums, ka tagad var dabūt no Padomijas
rudzus par apmēram 100 rubļu pudu, no Amerikas
— par apmēram 110 līdz 115 rubļiem pudu; Polijas
rudzi arī laikam daudz vairāk par 100 rubļu puds
nemaksā. Kas nu iznāk? — Iekšzemes labības trūkuma dēļ un tāpēc, ka Zemkopības ministrija nevaidot krēditu, maļ tos pašus ārzemju rudzus, kas
maksā 100 rubļus puds. Tādā kārtā iznāk 15 santimi par kilogrammu, bet to tiesu par miltiem pelnī
pusi uz pusi. Par taisnošanos dažās avīzēs aizrāda,
ka rudzu milti maksājot tikai 23 santimi kilogramms.
Te taisni ir tas jautājums, ka lieldzirnavnieki pelnī
pusi uz pusi.
Gribu pieiet arī jautājumam, vai ir iespējams
realizēt to, ko agrākās gudrās valdības prasīja, proti— lai rupjas maizes cena nebūtu dārgāka par rudzu cenu. Šī tēze ir apstrīdēta no divām pusēm —
no kreisās un no labās puses. Ir aizrādīts, ka viss
atkarājoties no miltu cenas u. t. t. Es varu atsaukties uz vienu ļoti labu liecinieku man par labu, proti — vienu sīko maiznieku pārstāvi Norberta kungu,
kurš «Jaunāko Ziņu» 20. augusta numurā ir publicējis aizrādījumu par sīko maiznieku izdevumiem, kas
strādā pa. lielākai daļai paši bez liekiem strādniekiem, vai ar saviem ģimenes locekļiem. Viņa rēķins ir tāds, ka 100 kg. miltu var dot 140 kg. maizes, ka izdevumi ir — 1 lats par malku, 2,2 lati algas meistaram, 0,5 lati — zēnam, 0,16 — elektrība
motoram, 30 santimu — telpu īre, 40 santimu — piegādāšana. Tā tad viņš aprēķina, ka pašam maizniekam 100 kg. pārstrādāšana izmaksā 4,36 lati.
Viņš rēķina, ka pārdot tos varētu par 5 latiem, tā ka
sīkā maiznieka peļņa būtu 64 santimi par 100 kg.
Aizrādīts gan, ka izstrādājot plucināto vai, kā rīdzinieki to sauc, «breijāto» maizi, izdevumi esot 1%—2
lati lielāki.
Ja nu salīdzinām, tad, pastāvot ļoti
zemām miltu un ļoti zemām rudzu cenām, iznāk, ka
šī tēze, ka maizes cena nedrīkst būt augstāka nevis
tikai par miltu, bet arī par rudzu graudu cenu, pilnīgi attaisnojas, jo—ja rēķina miltu cenu 18 santīmus
par kg., izcepjot 140 kg. maizes, ieņēmuma iznāk apmēram 25,2 lati, t. i. pat 7,20 latu vairāk un ne tikai 5 lati vairāk. Tā tad tas ir pilnīgi iespējams. Ja
rupjas maizes cena visus pēdējos gadus ir pārsniegusi graudu cenas par 20% un pat 30%, tad iemesls
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ir nevis tas, ka sīkie maiznieki būtu nezin kā spekulējuši vai plēsuši, bet ka to pelņu paņēma lieldzirnavnieki, no kuriem viņi bija spiesti ņemt miltus pa
lielākai daļai uz krēdita. Te nu būtu bijis gudras
valdības uzdevums taisni par to gādāt, lai starpība
starp to, ko dabū zemnieki, un starp to cenu, kāda
jāmaksā pircējiem, nesakāptu neattaisnojamā_ augstumā. Taisni par to līdzšinējā likumā nav gādāts;
par to varēs gādāt, ja būs pilnīgs labības monopols.
Ievērojot to, ka mūsu raža šogad ir tik liela, mums
nemaz daudz ārzemes labības nevajadzētu. Ja robeža būs «aizklapēta», tad jaunu labību ielaidīs iekšā tikai tad, kad vecā būs patērēta. Tādu stāvokli
mēs jau drīz varētu radīt.
Par visām lietām jau laikus vajadzētu anjautāties,
kādi
apstākļi
ir
Latgalē,
vai
arī
Latgalē
šogad
tomēr
nebūtu
labības pietielatgalieTādā
gadījumā
arī
mūsu
koši.
ši celtu dumpi, ja no viņiem tāpat prasītu tos 24
santīmus par kilogrammu, ko mēs maksājam zemniekiem.
Ja, piemēram, tur būtu jāieved un jāpiemaļ, kā tas valdības noteikumos paredzēts, pusi uz
pusi un ja būtu jāmaksā zemniekiem izsniedzama
cena — 24 santimi, tad šeit būtu gan jāpadomā. Es
domāju, to valdība varētu ļoti labi uzņemties. Ja
ir runa par zemniecības pabalstīšanu, viņa varētu
uzņemties transporta un samalšanas izdevumus un
tā dot darbu un maizi arī mūsu lauku melderiem, kas
tagad ir atstāti novārtā. Labība, lūk, nāk uz pilsētām, un tāpēc to saņems tikai lieldzirnavnieki. Ir
jau sen pazīstama lieta, ka mūsu lauku melderi maļ
lētāk nekā pilsētnieki, jo viņi ūdens speķu nerēķina,
bet pilsētā jākurina tvaika mašina vai_ eļļas motors,
lai dzirnavu akmeni kustinātu. Ir zināms, ka lauku
melderi maļ rupjos miltus par 4, lielākais — 5 rubļiem pudu un bīdelētos — par 20 rubļiem pudu. Pilsētu melderi rēķina vismaz 50% vairāk.
Kreisais spārns aizrāda, ka zemkopjiem vajadzētu maksāt par labību ne vairāk par pasaules tirgus cenu, pieskaitot transporta un citus liekus izdevumus. Es domāju, ka šāds viedoklis nav pieņemams, jo tas atstātu ļoti smagu iespaidu uz zemkopjiem. Pasaules tirgū mēs varam dabūt labību par
100—110 rubļiem pudu. Mūsu zemkopjus šāda cena izpostītu.
Kā tas notiek, ka pasaules tirgū var dabūt tik
lētu'labību? Pirmais iemesls ir tas, ka no Amerikas, kur laukus nevajag mēslot, jo tur ir laba melnzeme, — sevišķi no Amerikas savienotām valstīm—
izved rudzus, tāpat no Kanādas un bez tam vel labību no Padomijas. Interesanti, ka tur valda tas
pats cara valdības ministra Višņegradska gudrības
likums: paši neēdīsim, bet izvest vajaga. Padomija
izsviež Eiropas tirgū labību par smieklīgi Ietam cenām, nositot cenas, izsviež arī linus, tikai lai dabūtu
daudzmaz valūtas. Labības tagadējās tirgus cenas
ir tik zemas, cik zemas tās bija pagājuša gadsimta
80-tos un 90-tos gados, kad visa Eiropa žēlojas par
lauksaimniecības krizi. Arī slavenajā Anglijā bija
ārkārtīga lauksaimniecības krize. Tur zemkopji glabās tā, ka viņiem uz pusi pazemināja nomas. Tas bija iespējams tāpēc, ka Anglijas zemkopji bija rentnieki un zemes īpašnieki, bagātie lordi, kam piederēja vēl ogļu raktuves un īpašumi pilsētās, varēja
to darīt. Saprotams, vēlāk varbūt mēs varētu pazemināt tagadējās cenas, bet tagad, pastāvot tagadējiem ražošanas izdevumiem, 4 latus par pudu t. i.
24 santīmus par kilogrammu rudzu es uzskatu par
piemērotu cenu. Te jāteic labajam spārnam, ka
ražošanas izdevumus būtu gan iespējams stipri sa2*
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ja ievestu šīs
mazināt, kas līdz šim nav noticis. To liecina jau kviešu maize ir greznības lieta, un iznāktu,
ka uz
tad
pilnu
monopolu,
maizes
labības
tas, ka pie mums, kas esam agrāra valsts, valda
pelnīt
30
santīmus
no
varētu
kviešu
miltiem
valsts
lielus
labības
tāds absurds, ka gadu no gada ieved
piemakpusi
kilogramma;
ja
šīs
summas
nu
tikai
un
tomēr
iegads
bija
labs
kvantumus. Pērn taču
sātu par rudziem, tad tūliņ par iekšzemes rudziem
veda lielu vairumu labības, pāri par 150.000 tonvarētu maksāt zemniekiem 24 santīmus par kilonām. Ražošanas izdevumi ir augsti, bet vai bus līgrammu;
arī tad, ja iekšzemes patēriņu varētu segt
dzēts, ja paaugstināsim labības cenas? Kas tas savienīgi
labības
cear
pašu labību, rupju rudzu maize maksātu
ir
pilsētnieku? Ja
maksās? Cik mums
20—21 santimu kilogramms.
Vānas paaugstina rūpniecības valsts, piemēram
ll
cija, kur ar zemkopību nodarbojas nepilna /4 ieTālāk man vēl jāsaka — to es jau iepriekš aizdzīvotāju, tikai 22,5%, bet pārējie 87,5% nodarbinārādīju —, ka labā puse nemaz nav domājusi par rati rūpniecībā, tad vel ir iespējams ko panākt; bet
žošanas līdzekļu palētināšanu, ka ir domāts tikai
apgalvo,
kungi
zempuses
mums,
kā
labās
pie
kur,
par prēmijām. Mums ir prēmijas par sviestu, arī
kopju ir 2/3 iedzīvotāju, mēs nekā nepanāksim. Ka
par bekonu. Es varētu aizrādīt, kāds absurds patad lai tiek cauri pilsētnieki, kuriem būs jāpārmakstāv piemēram ar bekona cenām. Latvija bekona
sā? Daudz vienkāršāk būtu samazināt ražošanas
cena ir tagad apmēram 100 santimi par kilogrammu
izdevumus.
dzīvsvarā. Londonā cena ir tāda, ka tur iznāk 74
šiliņi par centneru, kādēļ var teikt, ka varētu makTagad beidzot pēdējā laikā arī labā spārna kungi ir atzinuši, par spīti Arvedam Berga kungam, ka
sāt 138 santīmus par kilogrammu, ja valdība uzņemtos pārstrādāšanu un transporta izdevumus līdz
jāpazemina mākslīgo mēslu cenas un jādomā par
Anglijai. Dānijas bekons, vispār ņemot, nav lalauksaimniecības mašīnu un darba rīku cenu pazebāks, bet tā kā dāņi ir mazliet izveicīgāki un mazmināšanu. Mākslīgie mēsli pie mums ir par 25%
liet labāk prot barot cūkas, viņu bekona cena sadārgāki nekā Vācijā. Ari spēka barība pie mums ir
sniedz 1 latu 56 santīmus. Mēs gribam maksāt prēdārgāka. Cik milzīga starpība ir starp lauksaimniemijas, bet arī bez prēmijām, tikai racionālāk rīkojocības mašinu un darba rīku cenām pie mums un cities, mēs varētu zemkopjiem maksāt daudz vairāk.
tās valstīs, par to liecina zinātnieki, kas ir apceļoTāpat ir ar sviestu. Tagad par Latvijas eksporta
juši Ameriku un kas zin, ka Amerikā darba rīku un
sviestu maksā Ls 3,50, bet zemnieks nedabū vairāk
mašinu cenas ir pus tik augstas kā Vācijā; bet mēs
par Ls 2,30 līdz 2,40 par kilogrammu. Mūsu kopjau turamies pie Vācijas, lai gan mūsu zemkopjiem
moderniecības pārstrādāšanas izdevumi ir par lienav tik lieli ienākumi, kā Vācijā. Esmu jau aizrāliem, šinī ziņā valdība varētu palīdzēt, vienkārši
dījis, ka mums pašiem vajadzētu nodibināt lauksaimievedot kopmoderniecību kontroli, no otras puses,
niecības mašinu fabriku, bet tas līdz šim vēl nav atradis dzirdīgas ausis. Amerikā pļaujmašīna maksā 22 uzņemoties, manis dēļ, visus kopmoderniecību parā-:
dollarus. Zirgu grābekļa cena bija 10dollari, bet mūdus, aizņēmumu procentus, kā arī amortizācijas daļu. Dānijas sviestu Londonā kotē Ls 3,72 par kisu zemkopjiem prasa 200 un 600 latu par zirgu grābekli. Bet par to mūsu kungi nav padomājuši.
logrammu. Redziet, Latvijā mēs varētu maksāt
zemniekiem Ls 3,20, t. i. 80 santimu par kilogrammu
Kas attiecas uz cenām, es pat domāju, ka trūvairāk, ja mēs gādātu par to —un tas ir iespējams
cīgākām pilsētnieku šķirām par labu maizes cena
—, lai mūsu sviesta kvalitāti uzlabotu līdz Dānijas
varētu būt pat mazliet zemāka par graudu cenu, t. i. sviesta labumam. Man ir stāstīts, ka pie mums kāpar to caurmēra graudu cenu, kas iznāk, ja maļ
das 7 kuģu biedrības vai kuģi nodarbojas ar sVlesta
pusi ārzemes un pusi iekšzemes rudzu; ja pietiktu
transportu. Gadās, ka sviests, kas iznācis'no īrnlšu
tikai iekšzemes rudzu, tad maizei vajadzētu būt lēvalsts saldētavas un bijis ļoti labas kvalitātes, Stetākai par graudiem. Ja ievestu maizes labības motinā
vai Londonā ir stāvējis dažas stundas uz klaja
nopolu, varētu arī mazliet piemaksāt rudzu maizes
lauka saulē un sabojājies. Ar to varbūt pa daļai
palētināšanas nolūkā. Pie mums pastāv tāds abizskaidrojamas mūsu sviesta zemās cenas.
surds, ka kviešu graudu ievedmuita ir 7 santimi par
Valdībai vajadzētu rūpēties par pamatīgu stakilogrammu, bet par kviešu miltiem — 25 -santimi.
tistiku. Mums taču ir pagastos darbinieki! Kam
Visās kulturālās valstīs, pat slavētā fašistiskā Itālitad ir šie vietnieki un citi darbinieki, ja viņi nevar
jā šī muita ir 7 un 11 un pat 7 un 10; citiem vārdiem
— tā ir tā techniskā starpība, ievērojot to, ka no 100 pamatīgi apjautāties un konstatēt, kādiem zemkopjiem ir, un kādiem nav ko pārdot. Es zinu, ir vemārciņām graudu iznāk kādas 100 mārciņas bīdesela rinda pagastu, kas par to sūdzas. Piemēram
lētu miltu. Mūsu lieldzirnavnieki apgalvo, ka viņi
Tirzā, pa daļai arī piebaldzēni žēlojas, ka viņiem nešo starpību nemaz neizmantojot, viņi pārdodot piresot rudzu, ko pārdot. (Starpsaucieni.) Es domāmās šķiras kviešu miltus par 53 santīmiem, otrās
ju, to varēs pateikt arī Breikša kungs! -7- Man taisni
šķiras par 40 un trešās šķiras par 20 santīmiem mārpiebaldzēni ir žēlojušies, ka viņiem neesot, rudzu,
ciņu. Es šinīs dienās apjautājos Armijas ekonomiko pārdot, un tāpēc rudzu cenas viņus neinteresēskajā veikalā, kur pārdod vislētāk!, un dabūju dzirdēt, ka pirmās šķiras kviešu milti maksā 65 santījot. Es domāju, ka 110 valsts valūtas politikas viedokļa ir ļoti liela nozīme tam, ka mēs tiktu tik tālu,
mus un otrās šķiras — 60 santīmus kilogramms.
Amerikas vislabākos kviešu miltus šimbrīžam var ka mums nebūtu jāieved labība. Jr taču absurds, ka
mēs, agrāra valsts, pat normālos gados ievedām par
dabūt par 33 šiliņiem, t. i. 1 kilogrammu kviešu var
dabūt par 27 santīmiem un 1kilogramins kviešu miltu
30.000.000 līdz 40.000.000 latu_ maizes labības.. Un
ar ko lai mēs to maksājam? Mēs pagaidām to maknemaksā vairāk par 30—38 santīmiem. Vēl lētāk
sājam pa lielākai daļai ar mūsu zaļo zeltu — ar mūsu
neka amerikāņi pārdod savus augstvērtīgos, ar augmežiem. Bet te jau ir tas bīstamais! Cik ilgi tad
stu olbaltuma procentu kviešus Padomija. Padomija izsviež Dienvidkrievijas kviešus līdz Londonai
mēs tā varēsim saimniekot!
par 30 šiliņiem kvoteri; tie ir tikpat labi kā ManitoZemkopības ministra kungam es gan liktu pie
bas kvieši Ar visu muitu šie Dienvidkrievijas kviesirds parūpēties uzzināt, kas īsti labību pārdod. Tas
ši izmaksā ne vairāk par 33—35 santīmiem kilodarbs butu_ ļoti svētīgs un ļoti labi atmaksātos; Par
gramms. Kungi, ja nu pieturētos pie tādas teorijas, ka
visam lietam — ko mušu valdība domā iesākt, ja
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viņa ir iepirkusi labību par 20—25 miljoniem un nevarēs to patērēt. Kur viņu tad likt? Saka, ka pa
lielākai daļai šī labība esot žāvēta. Bet te būtu vajadzīga statistika, cik tonnu ir iepirkts žāvētas labības, ko var, ja vajadzīgs, uzglabāt pat pāris gadu,
un cik ir iegādāts nežāvētas labības, ko var uzglabāt tikai pāris nedēļas. Es domāju, ka katrs, kas
uz laukiem ir dzīvojis, zinās, ka labība, ja to ber
klētīs, allaž «jāpāršķipelē.» Ja to ber 3—4 un 5
pēdu augstumā, tad tā var ātri sakarst un bojāties.
Te mums Rīgā ir elevatori. Tas ir taisni brīnums —
mums ir 2 lieli elevatori: viens ir Centrālās savienības Bissenieka elevators un otrs — pilsētas valdes elevators, bet abi viņi ir tukši. Ja labība būtu
sabērta šinīs elevatoros; arī tad, ja viņa būtu drēgna,
tā nebojātos. Piemēram, ja mums būtu 20.000 tonnas
sauso Dienvidkrievijas, vai Kanādas, vai Ziemeļamerikas savienoto valstu rudzu, kas satur 2% drēgnuma, tad tos varētu maisīt pat ar Latvijas nekaltētiem rudziem un tādā kārtā tos uzturēt nebojātus.
Bet tas nu nav noticis, šie elevatori ir tukši. Mūsu
kara resoram labības pašreiz esot kādas 1000 vai
2000 tonnas. Par visām tādām lietām tagadēja valdība nemaz nav padomājusi. Tur ir arī kaltētava,
bet tā, diemžēl, strādā tik gausi, ka dienā var
izkaltēt tikai 50 tonnas rudzu. Kad nu mums tagad
rudzu ieplūdums ir kādas 1000 tonnas dienā, tad nemaz nav zināms, kā mēs tiksim ar šo lietu galā. Es
šos skaitļus galīgi nezinu, bet jādomā, ka zemkopības ministrim tie ir zināmi pilnīgāki. Ja nebūtu šīs
pārsteigtās labības nodošanas, bet ja būtu ievests
labības monopols, tad zemnieki zinātu, ka viņi labību var nodot cauru ziemu, un nevarētu pārmest
tādas lietas kā tagad, ka daži spekulanti slepeni uzpērk ārzemju labību un pārdod par Latvijas. «Brīva Zeme» ir gan šo apgalvojumu apstrīdējusi, bet es
no trim vai četrām pusēm esmu dzirdējis, sevišķi
par pierobežas apgabaliem, Lietuvas un Padomijas
robežām, ka tur tādas lietas notiekot. Te nu vajadzētu gaņrobežas stingrāk apsargāt, bet tā ir mūsu
iekšlietu resora, darīšana. Pastāvot monopolam to
varētu vieglāk regulēt.
Visā visumā es gan domāju, ka mums nekas
neatliks, kā šogad tās cenas, kādas ir noteiktas, paturēt; bet gan katrā ziņā likums jāpaplašina ar labības pilnu monopolu — vismaz maizes labības mo-

nopolu, t. i. rudzu un kviešu monopolu, un
ar
stingru
maizes
cenu
regulēšanu
pilsētās, nosakot, ka rupjas maizes cena nedrīkst pārsniegt rudzu graudu cenu. Vēl labāk būtu, ja piemaksātu mazliet klāt no kviešu monopola, tā dodot
trūcīgiem iedzīvotājiem iespēju saņemt rupjo maizi
par pieņemīgu cenu.
Vārds de_ Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
putātam Alberingam.
y A. Alberings (zemnieku savienība): Augsti godātie deputātu kungi! Mums jau ir parasta lieta, ka
tiklīdz Saeimā nāk apspriešanā kāds likumprojekts,
kas grib uzlabot lauksaimnieku stāvokli, tas izsauc
garas debates. Bet šoreiz jākonstatē, ka neviens
no līdz šim izdotiem valdības likumiem nav radījis
tik daudz debašu un pārrunu presē kā šis. Tas rāda, ka šis likums interesē plašas aprindas. Tiešām
tas ta ir, jo mūsu lauksaimnieki ir nonākuši kritiskā
stāvoklī, un tāpēc kaut kas nopietns ir jādara. Ne tikai deputāti, bet arī prese un lauksaimnieki ļoti interesējas un gaida šī likuma iznākšanu.
Par šo likumu šodien te izrunājās daudzi un, domāju, runās vēl. Starp runātājiem bija tādi, kas
lietu pārzina, bet bija arī tādi, kas laukus nav redzējuši un ļoti maz zin par labības nodošanu Zemko-
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pības ministrijai. Ja līdz šim prese stipri nosodīja
šo likumu, pat šodien vēl «Jaunākās Ziņās» lasām,
ka apzinīgie lauksaimnieki pret to protestējot, tad

tomēr no šīs katedras šodien tādas balsis maz dzirdējām. Mēs dzirdējām, ka lauki labību grib nodot ar sajūsmu un grib dabūt pienācīgu cenu. Te
aizrādīja, ka notiekot spekulācija, maizes sadārdzināšana u. t. t. Tomēr jākonstatē, ka visi deputāti,
kas šodien runāja par šo likumu, bija palikuši daudz
mīkstāki. Jāpriecājas par to. Izņemot sociāldemokrātus un galējo kreiso partiju, laikam visi būs
par šī likuma nodošanu kommisijai. Pārējās partijas, kaut arī opozīcijas partijas, izsacījās, ka viņas
būšot par šī likuma nodošanu kommisijai.
Jākonstatē, ka šodien kā pozicijas, tā opozici- .
jas runātāji runāja par lauksaimniecības smago stāvokli. Pat Lorenča kungs nenoliedza, ka lauksaimniecība pārdzīvo krizi. Kad 1928. gadā, plūdu laikā,
lauksaimnieki pārdzīvoja grūtus brīžus, daži sacīja, ka vilks neesot tik bīstams, kā brēcot. Tagad
neviens tā neteica, visi, pat Lorenča kungs, atzina
grūto stāvokli.
Te — galvenā kārtā Lorenča kungs un arī pārējie — aizrādīja, ka šis neesot īstais ceļš, kā lauciniekiem palīdzēt. Starp citu, aizrādīja, ka Latvija
esot lopkopības zeme un ka tāpēc labībai te nebūtu
tik liela nozīme, kā pārējās valstīs. Man jāaizrāda,
tāpat kā jau agrāk to esmu darījis, ka lopkopības
uzplaukšana nav par šķērsli graudkopības attīstībai.
Visiem labi zināms, ka mūsu tuvākās kaimiņu —
lopkopju valstis ir Zviedrija, Dānija un Vācija. Mēs
zinām, ka šinīs valstīs lopkopība ir uz augstas pakāpes. Kad mūsu valsts pastāvēšanas pirmos gados mums bija vajadzīgi augstvērtīgi sugas lopi, tad
mūsu lopkopji vērsa savus skatus uz Zviedriju, Dāniju un Vāciju. Sevišķi augstu lopkopība ir attīstīta Dānijā. Kad 1929. gadā valdībai bija vajadzīga
laba augstvērtīga sēkla, tad vislabāko sēklu mēs
guvām Zviedrijā, pēc tam Dānijā un arī Vācijā. Tā
tad tur, kur ir augsti attīstīta lopkopība, ir arī labi

attīstīta graudkopība.
Ja piegriežamies graudkopībai, tad redzam, ka
Latvija rudzu ražas ziņā ieņem 23. vietu Eiropas
valstu starpā. Dānija rudzu ražas ziņā ieņem 9. vie-

tu Eiropas valstu starpā, Vācija -- 10. un Latvija,
kā jau teicu, tikai 23. vietu. Lopkopības ziņā Dānija ieņem pirmo vietu. Kviešu ražas ziņā Dānija
ieņem 2. vietu, Vācija — 8. un Latvija — 19. Tāpat,
ja salīdzinām šīs valstis graudkopības ražojumu ziņā procentuāli, tad redzam, ka Dānijai ir 61,1%, Vācijai — 41,8% un Latvijai — tikai 2%. Kā jau teicu, lopkopības ziņā Dānija ieņem pirmo vietu, Vācija — 7., bet Latvija tikai 12. Tā tad jūs redzat,
ka valstīs, kur ir attīstīta lopkopība, ir attīstīta arī
graudkopība. — Bet es negribu aizkavēt Augsto
namu ar tīri teorētiskiem un agronomiskiem aizrā-

dījumiem.
Te aizrādīja, sevišķi kreisās puses runātāji, ka

līdz šim maz vērības piegriezts jautājumam, kā
paglābt lauksaimniecību no tagadējā krizes stāvokļa. Ka lauksaimniecības ražība paceļama, tam neviens nekad nav pretojies, vismaz no tiem, kas pazīst lauku apstākļus. Zemnieku savienība vienmēr
ir stāvējusi par to un vairāk gadu cīnījusies par
lauksaimniecības aizsardzības likumiem; viņa ne
vienreiz vien ir nākusi ar priekšlikumiem, kā veicināt lauksaimniecības uzzelšanu.
Tāpat te aizrādīja, ka maz darīts meliorācijas
ziņā. Jūs zināt, ka pēdējā gadā šinī ziņā darīts sevišķi daudz. Pēdējā, 1929. gadā meliorācijai ir izlietots tik daudz līdzekļu, cik pa visiem aprākiem
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gadiem kopā, skaitot no 1923. līdz 1929. gadam. Arī
tagad mums ir priekšā likums par meliorācijas fondu, kas paredz noteiktus līdzekļus'meliorācijas vajadzībām.
Tāpat ir paredzēta vesela rinda citu līdzekļu, ar
ko atbalstīt lauksaimniecību. Uzskaitīt visus šos
priekšlikumus un likumus, kas domāti lauksaimniecības pacelšanai, nav mans nolūks, un pie tiem es
šodien negribu apstāties. Es tikai gribu konstatēt,
ka mēs stāvam un stāvēsim par katru soli, kas veicina lauku ražības pacelšanu ne tikai vairuma ziņa,
bet arī labuma ziņā. Šinī ziņā pagājušā gadā ir izdota vesela virkne likumu par nezaļu izskaušanu
u. t. t.; bet mēs varam konstatēt, ka, šos likumus
apspriežot, mēs vienmēr dzirdējām dažādus iebildumus un aizrādījumus, ka tie nāk par labu tikai lieliem saimniekiem, bet ne sīkai zemniecībai, un vienmēr šos likumus varēja pieņemt tikai ar lielām grūtībām.
Bet lai nu kā, viens faktors noteic lauksaimniecības attīstību — tas ir jautājums par lauksaimniecības atmaksāšanos. Bez šaubām, samazinot izdevumus, samazinot pašizmaksu, pacelsies lauksaimniecības ienesība; tomēr ar to vien īsā laikā,
nedaudz gados no ekstensīvā stāvokļa pāriet intensīvā un cienīgi nostāties blakus kulturālām lauksaimniecības zemēm nekādā ziņā nav iespējams.
Tur jālieto citi paņēmieni. Ja tagad Eiropas valstis,
kuru lauksaimniecība pārdzīvo smagu lauksaimniecības krizi, sāk lietot dažādus lauksaimniecības aizsardzības likumus, paredzot izvedprēmijas un vēl
daudz citus aizsardzības līdzekļus -- blakus minot,
varu teikt, ka to dara jau arī mūsu kaimiņvalsts
Igaunija —, tad viņas, bez šaubām, atzīst, ka samazināt lauksaimniekiem ražojumu pašizmaksu ir viņu
galvenais nolūks. Tas, bez šaubām, nav sasniedzams ātri, sevišķi vēl ievērojot labības pārprodukciju.
Tagad Eiropas valstis cenšas tikt pie tāda stā-

vokļa, kad uz vietas var ražot visu to, ko zeme spēj
dot. Tā tad — izmantot visu līdz pēdējam! Tā
Anglija cenšas pavairot savu linu kultūru, jo viņa
grib tikt vaļā no linu ievešanas no ārzemēm. Arī
Vācija ar katru gadu vairāk pati cenšas segt savu
iekšējo patēriņu, cenšas ražot visu savā zemē. Tā
Vācija ir pārliecināta, ka pēc diviem gadiem viņa

ražos sviesta daudz vairāk nekā viņai līdz šim bija
nepieciešams ievest no ārzemēm.
ņa interesējas par ārzemju tirgu.

Sakarā ar to vi-

Arī Latvijai ir pienācis laiks iztikt pašai ar savu ražu, arī Latvija, kas dibināti un pamatoti skaitās par lauksaimniecības zemi, nevar paļauties uz
ārzemju ievedumiem; Latvijai, bez šaubām, jāiztiek pašai ar savu maizi un pārējiem lauksaimniecības ražojumiem, kā piena, tā arī gaļas produktiem.
Tāpēc arī šo likumu nolūks ir — pacelt Latvijas
valstī graudkopību. Un ka to ir iespējams panākt,
to rāda pagājušais 1929. gads, kad ražots ir daudz
vairāk nekā iepriekšējos gados. Tas, protams, ir
noticis galvenā kārtā pateicoties tam, ka bija izdevīgi laika apstākļi, ka tika izsniegta uzlabota sēkla.
Tā tad galvenais ir — pacelt mūsu graudkopību.
Šogad varam konstatēt, ka šis gads rudzu ražas ziņā ir bijis tāds, kāds Latvijā ilgi nav piedzīvots. Ir vesela rinda attiecīgu datu par to, kādā
stāvoklī atradās mūsu graudkopība iepriekšējos gados, un kādas izredzes ir tagad. Līdz šim — es
negribu šeit plaši runāt, bet tikai īsumā, dažus vārdus — mēs esam bijuši spiesti ievest ievērojamu vai-
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rumu labības no ārzemēm. Katru gadu mums bija
jāieved kvieši, tāpat arī rudzi. Rudzu sējumu platība pēc kara mums ir samazinājusies, tāpat ir samazinājusies arī rudzu raža; bet raža no katra hektāra ir pavairojusies. No nepilnām 10 tonnām iepriekšējos gados, 1929. gadā bija 10,2 tonnas; tagad
rudzu raža būs 13 tonnas, un mana dziļākā pārliecība ir tāda, ka tā būs vēl augstāka _— ies līdz 15
tonnām. Es esmu pārliecināts, ka mēs ražosim kādas 116 vai pat 120 tonnas vairāk kā līdz šim. Es
neuzkavēšos un neminēšu skaitļus, bet es esmu pārliecināts, ka mēs varam noliegt ievest rudzus no
ārzemēm, jo mums ' pašiem to pietiks. Ar kviešiem
gluži tā nav. Neliels kviešu ievedums mums, varbūt, būs vajadzīgs. Mūsu kviešu sējumu platība ir
mums ir
diezgan maza. Rudzu sējumu platība
238.000 hektāru, bet kviešu — tikai 58.000. Kviešu
raža 63.000 tonnu vietā mums dos 87.000 tonnu, t. i.
apmēram 24.000 tonnu vairāk, bet iztrūkums līdz
šim mums arvien ir bijis lielāks. Kviešus nelielā
daudzumā mums vajadzēs ievest. Protams, valdība
nevar riskēt izdarīt to uzreiz. (Starpsaucieni.)
Par šo jautājumu bija plašas debates jau 1929.
gadā lauksaimniecības un arī citās Saeimas kommisijas. Zemnieku savienība toreiz lika priekšā ierobežot maizes labības, galvenā kārtā rudzu ievešanu. Bet tā kā no visām aprindām tika aizrādīts,
ka to nevajagot darīt, nevajagot aizliegt labības ievešanu, tad šis priekšlikums tika noraidīts. Noraidītāji aizrādīja, ka maizes labības ievešana Latvijā
nebūtu noliedzama nekādā ziņā, jo Latvija ir galvenā kārtā lopkopības zeme. Toreiz to neizdevās sasniegt. Tāpēc itin dibināti valdība nevarēja aizliegt
labības ievešanu pavisam, bet gan valdībai tika atļauts regulēt labības ievešanas daudzumu. Ja tagad ikvienam rudzu jāpērk kvintāls pret kvintālu,
t. i. uz 100 kvintāliem, ko grib izlietot, vajaga būt
50 kvintāliem iekšzemes rudzu un 50 kvintāliem ārzemju rudzu, tad šis noteikums nav uz ilgu laiku;
tāpat, ja valdība ieveda noteikumu par kviešu piemalumu, ka ik uz 50 kvintāliem iekšzemes labības
var būt 50 kvintāli ārzemju labības, tad arī tas nav
uz visiem laikiem. Ja redzēs, ka valdība nevar sakrāt tik daudz labības, tad iekšzemes labības piemalumu varēs samazināt; bet ja mums būs tik lielas
ražas, ka izrādīsies, ka labības ir vairāk, tad valdība varēs pateikt, ka no katriem 100 kvintāliem 99
kvintāliem vajaga būt iekšzemes labības, un tikai
1 kvintāls drīkst būt ārzemju labības. Tāpat tas ir
ar kviešiem. Šī piemaluma norma nav noteikta ilgam laikam, bet var grozīties saskaņā ar apstākļiem.
Tā ir iespējams grozīt ārzemju labības ievedumu.
Es esmu pārliecināts, ka norma, kas te paredzēta, ir
par mazu, un to vajadzētu lielāku. Mana pārliecība
ir, ka mēs varam iztikt pilnīgi bez ārzemju rudziem.
Galvenais, kas ar šo likumu ir panākts, ir tas, ka
vietējie dzirnavnieki ir spiesti lietot plašos apmēros mūsu vietējo labību. (Starpsauciens.) Ja viņi
pašlaik to vēl nepērk, tad tas ir saprotams.
Zemkopības ministrijas aktos ir atzīmēts, ka labības ievests: rudzu 16.671 tonna un kviešu — 17.194
tonnas, vai, pavisam kopā — 33.865 tonnas. Tas
ievests no 1. jūnija līdz 15. augustam. Turpretim
8. augustā, kad notika maizes labības reģistrēšana
— to daudzumu, kas pārsniedza 10 tonnas —, izrādījās, ka ārzemes labības bijis: rudzu — 8003 tonnas un kviešu — 7962 tonnas, vai pavisam graudu
15.965 tonnas. Toreiz rudzu un kviešu miltu ir bijis
4652 tonnas, vai pavisam kopā apmēram 20.000 tonnas labības un miltu. Tas jau ir diezgan liels kvan-
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tums. (Starpsaucieni.) Šie man ir dati, kas sakopoti Zemkopības ministrijā un kas, bez šaubām, ir
ļoti pareizi. Šī labības daudzuma pietiek ilgāku laiku.
(Starpsaucieni.)
Vēlākā reģistrācija uzrāda
jau drusku mazākus skaitļus; bet, kungi, jums nav
jāaizmirst, ka no 8. augusta līdz 15. septembrim ir
pagājis vairāk kā mēnesis, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka daļa labības ir izlietota. Lai tas būtu kā
būdams, tomēr neapstrīdams ir fakts, ka tikdaudz
labības ir ievests un viena daļa, bez šaubām, nav
vēl izlietota.
Es, protams, negribu pilnīgi noliegt jūsu iebildumus. Itin nevienu likumu nevar izdot tik ideālu,
ka vienā otrā vietā sīkumos tam nevarētu paiet garām ar līkumu. Varbūt būs vairāk tādu, kuru rīcībā ir 9 tonnas. Ievedumu ir bijis 30.000 tonnu, bet
vajaga nesalīdzināmi vairāk. Kad šis kvantums
būs izlietots, tad lielā vairumā iepirks iekšzemes labību, un tirgotāji gribot negribot būs spiesti griezties pie Zemkopības ministrijas, lai iepirktu mūsu
lauksaimnieku labību.
Te aizrādīja, ka 4 lati par pudu rudzu un 5 lati
par pudu kviešu, ko maksājot Zemkopības ministrija, iepirkdama iekšzemes maizes labību, esot par
daudz. Pamatojas uz to, ka pašizmaksa, par ko ir
runa un ko konstatē statistiskā pārvalde, neesot noteikta. Es ticu, ka noteikt pašizmaksu uz santīmiem
nav iespējams. Es nevaru piekrist Šterna kungam,
kurš aizrādīja, ka tur, kur ziemas labības lauku atstāj divus gadus papuvē, ražošanas pašizmaksa būs
lielāka nekā tur, kur atstāj vienu gadu. Piemēram
Valmieras apriņķī ir tāda raža, ka Zemgales apriņķi nevar līdzi tikt — līdz 8.0 pudu, kamēr normālā
raža ir 60 pudu. Saimniecības, kuras agrāk nekad
rudzus nenodeva, tagad nodod tos lielā vairumā.
Es runāju to, ko pats kā laucinieks, visu vasaru novērodams un klāt būdams, zinu. Es nekad neesmu
pārdevis vairāk par 200 pudu, bet šogad pārdevu pāri par 400. Tā tad ražas ir dažādas. Valdības cena
par rudziem ir 24 lati, bet Centrālbiedrības — 23—
24 lati par kvintālu. Par kviešiem valdība maksā
30 latu par kvintālu, bet Centrālbiedrība — 24—26
latus. Statistiskās pārvaldes dati, kurus laikam jūs
neapšaubīsit, ir savākti par visu plašo Latviju.
Es piekrītu, ka šogad lauksaimnieki, varbūt, varētu mazāk zaudēt. Es nerunāju par peļņu, kuras,
varbūt, mūsu lauksaimniekiem šogad nebūs. Vai jūs
gribat nolikt lauksaimnieku stāvokli uz svariem:
tiklīdz viņiem labāka raža, tad tūlīt jāatņem. Mūsu
lauksaimnieki līdz šim ir ļoti daudz cietuši un tāpēc
ir nonākuši, var teikt, bezizejas stāvoklī. Visgrūtākais viņiem bija 1928. gads. Kādu pretimnākšanu
jūs sniedzāt tiem, kas nebija galīgi izpostīti, kam
ražas bija tādas, ka varēja sēklu ievākt? Tiem jus
nekā nedevāt. Tikai ar Augsta nama piekrišanu bija iespējams ko dot. Es domāju, ka arī jus sapratīsit, ka šiem cilvēkiem jākļūst ražot spējīgiem. Kungi, jūs maldāties, ja domājat, ka lauksaimniecības
veicināšana ir nevajadzīga lieta. Esgribu aizrādīt
tām aprindām, kas šeit Augstā namā aizstāv bezzemniekus, un tāpat arī tām aprindām, kas aizstāv
tirgotājus un rūpniekus, ka viņu stāvoklis ir atkarīgs no lauksaimnieku stāvokļa. Citas valstis to ta
ir sapratušas. Man bija izdevība novērot, ko ir darījusi kāda mūsu kaimiņu valsts sakarā ar Vācijas
sviesta muitas pacelšanu. Šī valsts bija nolēmusi
piemaksāt lauksaimniekiem starpību, par cik Vācija
bija pacēlusi savu sviesta muitu. Mūsu kaimiņi saprata, ka tā lauksaimnieki nezaudēs savas maksāšanas spējas, ka tad necietīs rūpniecība, jo viens no
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galveniem noņēmējiem ir lauksaimnieks, un ja ta arī
ir rūpniecības zeme, tad tomēr lauksaimnieks ir vienīgais, kura dēļ var plaukt rūpniecība. Ja lauksaimnieki būs spējīgi maksāt, tad viņi segs laika
visus savus maksājumus un nodokļus, kas valstij,
saprotama lieta, ir ļoti svarīgi. Tāpēc ik solis, ko
jūs sperat lauksaimniecības labā, ir sperts arī tirdzniecības, rūpniecības un tāpat bezzemnieku laba.
Mūsu tautsaimnieciskās bagātības nāk galvenā kārtā tikai no lauksaimniecības. Tāpēc mums arī nopietni jāvēlas, lai tā valsts saimnieciskā politika,
kas pēdējā laikā ir ņēmusi lauksaimniekiem labvēlīgu virzienu, turpinātos tālāk.
Te vēl aizrādīja, ka lauksaimniekiem, labību
nododot, esot dažādas neērtības, notiekot dažādas
spekulācijas u. t. t. Es jau aizrādīju, ka ir iespējams, ka vienā otrā pierobežas apgabalā ir notikusi
viena otra neliela nelikumība, es uzsveru — neliela,
pat, varbūt, spekulācija, ja jums tā patīk; bet es negribu domāt, ka mūsu lauksaimnieki ir tīši to darījuši. Tāpat kā starp graudiem iekļūst nezāles, nelikumības var gadīties arī te. Bet ja kāds lauksaimnieks ir noziedzies, tad par to nav jācieš visiem
lauksaimniekiem. Tagad ir pieņemts noteikums, ka
tam, kas vēlas ievest labību no ārzemēm, jāuzrāda
apliecība, ka viņš ir nopircis tik un tik daudz vietējās labības; tāpēc runāt par to, ka ievedīs par daudz
labības un ka vietējā labība paliks neizlietota, ir nevietā. Te aizrādīja, ka labība nāk iekšā arī tagad
no Lietuvas un Krievijas. Es negribu ticēt, ka tā
kontrabandas ceļā te varētu iekļūt; bet ja tas tā
būtu, tad atliek tikai viens — griezties pie Iekšlietu
ministrijas un lūgt pastiprināt uzraudzību pierobežas joslā vēl vairāk, nekā tas līdz šim ir bijis. Tika
aizrādīts arī, ka kommisijas nespējot pieņemt visu
labību, ka jānodibinot vairāk pieņemšanas punktu.
Jūs sakāt, ka «Brīvā Zeme» kūdot lauksaimniekus u. t. t. Tas nav taisnība! Tās balsis, kas paceļas pārējā presē par to, ka šis likums ir nejēdzīgs,
ka lauksaimnieki to nosoda, tās gan mudina lauksaimniekus jo drīz izmantot šo likumu, jo — kas zin,
kā būs vēlāk. Ja jūs šodien te sakāt, ka šis likums
jāatceļ vai jāgroza, tad jūs piespiežat lauksaimniekus vēl vairāk steigties ar labības nodošanu. Ja
turpretim labības nodošana notiktu pakāpeniski, tās
pieņemšana varētu turpināties visu ziemu, nevienam nesteidzoties. Tagad turpretim stāvoklis ir citāds. Lai atļauts minēt dažus piemērus no Valmieras apriņķa.
Tur lauksaimnieki maksā kūlējam divkārtīgi, lai tikai ātrāk varētu nokult un labību nodot. Tur, lūk, ir tā nelaime! Bet lieta varēja iet
normālu gaitu; tad nebūtu nekādu sarežģījumu un

trūkumu visā šinī lietā.
Par labības pieņemšanu man vēl jāsaka, ka tā
ir sākusies par vēlu, diemžēl, jāsaka, stipri vēlu, bet
tur nu nav vainojama valdība. Likumu par maizes
labības tirgus regulēšanu mēs ierosinājām jau 1929.
gadā, bet tad šis likums tika noraidīts. Kad šo likumu pavasari apsprieda lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības'un budžeta kommisijas, mēs
pateicām, ka mēs ātrāk nešķirsimies, kamēr šis likums nebūs pieņemts. Bet jāsaka, diemžēl, likuma
pieņemšana tika kavēta ar garām runām, obstrukcijām, šo likumu atbīdīja nost, tā ka mums nekādi
nebija iespējams tikt pie tā apspriešanas un pieņemšanas. Tāpēc tagad jāpateicas valdībai, ka tā ir uzņēmusies šī likuma izdošanu un ir stājusies pie tā
izpildīšanas, jo ilgāk gaidīt vairs nevarēja. Šeit aizrāda, ka vajadzējis nogaidīt ar likuma izdošanu tik
ilgi, kamēr sanāks Saeima; bet tad tas, kungi, būtu
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tikpat daudz — tas nozīmētu, ka suni baro nevis tad,
kad vilks vēl ir pie durvīm, bet tad, kad vilks to suni ir jau apēdis. Valdība bija spiesta ķerties pie ša
likuma ātrākas pieņemšanas un izpildīšanas.
Pēc pašreizējiem datiem rudzu ir nodots līdz
15. septembrim 3200 tonnas, kviešu — 1651 tonna,
kas kopā būtu apmēram 5000 tonnu. Bez šaubām,
šis skaitlis vēl nav galīgs, jo Zemkopības ministrijai vēl trūkst datu par ļoti daudz apriņķiem, kas
līdz 14. septembrim vēl nav iesnieguši vajadzīgās

ziņas; tāpēc var teikt, ka šis skaitlis būs daudz lielāks. Pēdējā laikā ir sākušas darboties vairāk labības pieņemšanas kommisijas; arī Latgalē tāda ir
jau sākusi darboties, tā ka pieņemšana notiek straujā gaitā. Bez šaubām, straujums šai lietā nav vēlams, bet ir noteikti jāparedz, ka lauksaimnieki va-

rēs pārdot visu to labību, kas tiem pārdodama, lai
varētu segt savus kārtējos nepieciešamos maksājumus. Tāpēc šinī ziņā likuma realizēšana ir ļoti
apsveicama un ļoti nepieciešama.
Šodien mums jāizšķir viens jautājums: ir skaidri un gaiši jāpasaka, tā, lai visa valsts dzirdētu, lai
visi lauksaimnieki dzirdētu, ka tās cenas, kādas
maksā
par
labību
pašreiz, grozītas
netiks.
Mums tas jādara, lai lauksaimnieks droši zina, ka
viņš saņems Ls 4.— par pudu rudzu un Ls 5.— par
pudu kviešu. Ja to nepateiksim, bet pateiksim tikai, ka 3 vai 4 nedēļās šo likumu pārstrādāsim un
tad izdosim atkal citādā veidā, lauksaimniekiem nebūs drošības, un pieņemšanas kommisijas «sturmēs»
ta, ka radīsies sastrēgums un nebūs iespējams kār-

tīgi veikt darbu.
Aizrāda, ka šī likuma dēļ pacēlušās maizes ce-

nas. Tas šeit ir pilnīgi nevietā. Es neko neiebilstu,
ja attiecīgas frakcijas, kas jūtas spējīgas, ja speciālisti iesniegtu zināmu ierosinājumu, kā sasniegt to,
lai labības cenas mākslīgi nesaceltu. Ja cenas paceļ mākslīgi protams, tā ir nenormāla parādība,
^
kam nav nekāda
pamata. 1929. gadā mums maizes
cenas bija daudz augstākas nekā tagad. Tad puds
miltu maksāja apmēram Ls 4,50, bet maize — apmēram 31 santimu kilogramms. Ja salīdzinām tagadējas maizes cenas ar agrākām cenām, tad redzam, ka tagad ta ir lētāka._ (Starpsaucieni.) 1924.
gada (starpsaucieni) — es ņēmu ziņas no statistiskiem datiem — puds labības maksāja apmēram
Ls 3.—. (Starpsaucieni.) Ja nu uz katru pudu ievesto rudzu jāizlieto otrs puds vietējo rudzu, par ko
Zemkopības ministrijai jāmaksā Ls 4.— pudā, bet

ievestie rudzi maksā Ls 2.— pudā, tad par diviem

pudierm ko samaļ, jāmaksā Ls 6.—; tādā kārtā puds
izmaksa Ls 3.—. Ta tad maizes labība Latvijā acumirklī — ja izpilda noteikumus, ka jāmaļ puse uz
pusi_ vietējie un ārzemju rudzi — maksā Ls 3.—
puda. Ta nav tāda cena, kas dotu iemeslu maizes
cenas pacelšanai. (Starpsaucieni; K. Balo&a starpsauciens.) Tas ir galīgi noteikts, profesora kungs,
ka katrskas grib ievest no ārzemēm labību par Ls
2— puda, ir spiests ņemt vietējo labību par Ls 4 —
puda. (Starpsaucieni.) Tūlīt es to pateikšu. 1924.
gada maizes cena ir bijusi 31 santims par
kilogrammu, 1925. gada — 30 santimu, 1926. gadā 30 santimu, 1927. gada — 32 santimi, 1928. gadā —
34 santimi, 1929. gadā — 31 santims, 1931. gada 1.
janvārī — 30 santimu, februārī un aprīlī — 25 santimi, maijā — 23 santimi, jūnijā un jūlijā — 19 santimi un septembrī 22 un 24 santimi. Tas nozīmē, ka
septembrī, kad stājās spēkā likums, ko izdeva 30.' jūlijā, maizes zenas ir cēlušās par 3 vai 5 santīmiem
kilogrammā. Bet nu ir jautājums, vai tam ir kāds
pamats. Ja tas ir cēlušās, tad ir skaidrs, ka iemesls
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meklējams tanī apstāklī, ka katrs grib vairāk pelnīt, un tikai tā tas ir radies. Ir skaidrs, ka tagadējā rudzu cena --3 lati par pudu nevarēja pacelt
maizes cenas par 5 santīmiem kilogrammā. (Starpsaucieni.) Te nevar izrēķināt nekā cita, kā tikai to,
ka te nav nekāda pamata maizes cenu pacelšanai.

Un ja arī maizes cena būtu cēlusies par 3—5 santīmiem, tad tā nav tik graujoša tagadējos apstākļos,
jo, kā jau sacīju, iepriekšējos gados šī cena nav bijusi zem 30 santīmiem. Tā tad šogad tomēr ir vislētākā maizes labība. Tas ir konstatēts.
Atļaujiet man, kungi, aizrādīt vēl uz vienu, ko
mēs te daudz dzirdējām. — Es te negribu atbildēt
kreiso pseido-strādnieku frakcijai, bet gribu tikai
aizrādīt, ka ja viņi saka, ka šis likums dod priekšrocības tikai lielākiem saimniekiem, ka labumu saņem tikai lielsaimnieki, tad, man liekas, par to nav
gari ko runāt. Nevienu reizi vien jādzird, ka sīksaimniekiem neesot ko pārdot, bekona neesot jaunsaimniekiem — labi, ja uz svētkiem esot uz pannas
ko pačurkstināt; sviesta ari neesot. Bekona likums
neesot vajadzīgs. To pašu dzird arī tagad, ka jaunsaimniekiem neesot labības, ko dot. Arī tiem, kas
nodarbojoties ar lopkopību, neesot no šī likuma nekāda labuma. Tanī apkārtnē, kur es dzīvoju, ir
daudz lopkopju ar 20 līdz 30 govīm, bet man jāsaka, ka taisni viņi ir tie lielākie graudu nodevēji. Viņu saimniecības _ ir labi uzkoptas, zeme ir labi samēslota, un tāpēc arī viņu ražas ir pietiekošas un
viņiem vel atliek ko pārdot. Viņi nodod ne mazāk
ka pārejas saimniecības. Arī jaunsaimniecībām, ja
viņas grib tikt uz zaļa zara, jācenšas ražot tirgum.
Un ko mes redzam dažos apvidos? Mēs redzam, ka
jaunsaimnieki nodod pat vairāk labības nekā vecsaimnieki. Kommisijas, kas sniedz ziņas par to, cik
un kādos apvidos labību nodod, ziņo, ka daudz ga-

dījumos jaunsaimnieki nodod ne tikai līdzīgi ar vecsaimniekiem bet pat vairāk labības. Pēdējā laikā
^
prese ir parādījies,
ka neesot vajadzīga šāda ziņu
ievākšana, ka veltīga esot šī šķirošana — vajagot
ļaut iespēju visiem nodot. Man jāaizrāda, ka tas tā
nav, un mums taisni jāzin, kam šī pretimnākšana
notiek, kādas grupas interese šī likuma realizēšana.
Tāpēc šie statistiskie dati arī ir vajadzīgi.
Beidzot savu runu, es gribētu atzīmēt, ka taisni
šodien, 16. septembrī, 10 gadus atpakaļ, pirmajam
Latvijas valsts saimniekam — Satversmes Sapulcei
bija izdevība pieņemt pirmo agrārās reformas likuma daļu, ar ko daudz zemes gribētājiem bija dota
iespēja tikt pie sava zemes stūrīša. Agrārās reformas 10 gadu laika mēs esam piešķīruši 167.000 dažādu objektu, un tagad, kad pēc 10 gadiem agrārā
reforma tuvojas savam noslēgumam, vienosimies šinī diena, lai turpinātu ievadīto mūsu zemes attīstības politiku, lai stiprinātu šīs jaunās saimniecības
un līdz ar to neaizmirstu jau pastāvošās vecās saimniecības. Mums jārūpējas, cik mūsu spēkos stāv, un
taisni mušu likumdošanas iestādei šis darbs jāveicina, jagada, lai laucinieka darbs atmaksātos. Ja šīs
jaunas saimniecības būs dzīves spējīgas, tad tas
nāks tikai par svētību visai Latvijai.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
Vārds deputātam Kiršteinam.
v K. Kiršteins
(demokrātiskais centrs): (Saucieni no vietām: «Ah! Kiršteins arī! Kas tad nu

bus!

Monopols!»)

Godātie deputātu

kungi!

Arī

mušu frakcija šinī jautājumā ir ieņēmusi ļoti aktīvu
stāvokli, tapec ka tas ir visai svarīgs ne tikai lauksaimniekiem, bet arī patērētājiem. Mēs atzīstam,
ka nevar skatīties tā, ka mūsu zeme varētu plaukt,
balstoties tikai uz lopkopību un citām racionālā-
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kām lauksaimniecības nozarēm. Mēs vērojam, ka
visās valstīs, kur ir lauksaimniecības krize, novērojama tendence norobežoties no citu valstu iespaida, nodrošinot sevi ar visām lauksaimniecības nozarēm. Tāpēc arī mēs domājam, ka graudkopības
nodrošināšana ir svarīga ne tikai lauksaimniecībai,
bet visai mūsu valsts saimniecībai.
Mēs pilnīgi piekrītam tam, ka lauksaimniecību
var pacelt vislabāk ar ražošanas salētināšanu, bet
ražošanu var salētināt tikai tad, kad lauksaimniecībai ir vajadzīgie līdzekļi. Tādēļ arī mēs esam piekrituši šī graudkopības jautājuma kārtošanai, bet viss
grozās ap veidiem, kā to sasniegt. Man liekas, ka
opozīcijas un koalīcijas domas saskan tanī ziņā, ka
galvenās grūtības ir radušās tāpēc, ka mūsu graudkopība tiek grauta ar pārmērīgu importu, kas, vispirms, jānovērš. Tālāk šo jautājumu kārtojot, iespējami jāpaceļ ražotāja ienākumi, bet jāpanāk, lai neciestu arī patērētāju intereses, lai šī kārtošana iespējami mazāk izmaksātu valstij un būtu iespējami
mazāk ļaunprātību.
Pavasarī šo jautājumu atrisināšanai bija divi
viedokļi. Mēs likām priekšā ārējās tirdzniecības
monopola likumu, un otrs bija t. s. labības tirgus regulēšanas likums. Zemnieku savienība teica, ka mūsu monopola likums nekā laba nevarot dot. Galvenie trūkumi, uz ko aizrādīja, bija tie, ka, būšot iejaukšanās privātā ierosmē, ka valstļj vajadzēšot
daudz ierēdņu, kas dārgi maksāšot, ka trūkšot apgrozības līdzekļu, ka vispārīgi monopolu kārtība
neesot ieteicama. Tagad, kad esam nonākuši pie tagadējās labības tirgus kārtības un novērojam to
praktiskā dzīvē, domāju gan, līdzšinējie monopola
pretinieki nevarēs neatzīt, ka tomēr ievedlabības
mono]xllam ir ļoti daudz priekšrocību, salīdzinot ar
tagadējo_ likumu. Arī Alberinga kungs, kas te tik
karsti ņēmās aizstāvēt izdoto likumu, tomēr neatbildēja ne uz vienu no galveniem pārmetumiem, ko
te izteica, piemēram, Lorenča kungs. Alberinga
kungs vairāk aprobežojās tik ar meliorācijas jautājumiem un dažādiem statistiskiem datiem par mūsu
ražu u. t. t.
Ja piegriezīsimies jau minētiem galveniem pamatiem, kas šo lietu varētu lietderīgi nokārtot, tad
vispirms Alberinga kungs jau atzinās, ka tagadējā
kartība pietiekoši neierobežojot importu. Viņš atzinās, ka patiesībā šogad labību nemaz nevajadzētu ievest, bet visu laiku ārzemju labība ir vesta un.
saprotama lieta, to vedīs vēl arvienu. Tā tad tas.
ka mušu valūtai nevajadzētu aizplūst uz ārzemēm,
ar šo likumu nav novērsts. Mēs jau esam aizrādījuši ka ja labības iepirkšana ārzemēs būtu valdības
^
rokas,
tad mēs ar to varētu nokārtot daudz starptautisku saimniecisku līgumu u. 1.1. Tagad tas nav iespējams. Tāpat visus labumus no lētās ārzemju labības gūst nevis valsts, bet importicri.
Tālāk te jau vairākkārtīgi aizrādīts, ka ļoti liela mērā no šī likuma cieš patērētāji. Jau tagad, kad
iekšzemes labību vēl tikpat kā nepiemaļ, maizes labības cenas ir cēlušās vismaz par 30%, bet tad, kad
to sāks piemalt, saprotama lieta, maizes cenas celsies par 50% un pat vairāk. Agrāk gan aizrādīja,
ka maize nesadārdzinoties līdztekus rudzu vai graudu cenām. Tagad, turpretim, apgalvo, ka par tik,
par cik ceļas graudu cenas, sadārdzinās arī maize.
Ta tad, kā redzat, patērētājiem šis likums ir pārāk
dārgs. Vēlāk, saprotama lieta, tas visai kļūmīgi
atsauksies uz pašu lauksaimniecību.
Labības monopola pretinieku arguments visu
laiku bija arī tas, ka labības monopola izdevumi būšot pārak lieli. Tagad šis arguments atkrīt, jo paš-
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laik šī lieta izmaksā nesamērojami dārgāk nekā tas
būtu ar ievedlabības monopolu. Mēs zinām, ka
jau tagad šai iepirkšanas lietai ir izlietots 1.700.000
latu, bet diezin, vai ministra kungam ar šo summu
pietiks visai šai operācijai līdz galam. Man liekas,
ka nepietiks. Ja aprēķinām, kādus labumus lauksaimnieki gūst no šī likuma, ja rēķinām, ka iepirks
40.000 tonnas rudzu un 15.000 tonnas kviešu, tad
virsmaksa graudkopjiem būs nepilni 5.000.000 latu,
bet izdevumi jau tagad ir tuvu 2.000.000 latu, un es
domāju, ka tie vēl pieaugs uz 3—4 un pat vairāk
miljoniem. Tā tad valsts, bez lielā patērētāju «nodokļa» par maizes sadārdzināšanos, vēl pieliks gandrīz to pašu klāt, ko saņems graudkopis. Tāda ir
atbilde uz to, ko mums arvienu teica, ka pie šādas
kārtošanas visa tā lieta būšot ļoti lēta, ka tā neka
nemaksāšot.
Dārgā kārtošanas izmaksa arī ir pilnīgi saprotama, ja tagadējo kārtību nosauc viņas īstā vārdā —
faktiski ir jau ievests sakropļots iekšzemes labības
monopols, jo valdība viena pati uzpērk visu labību,
tā tad viņa ir iekšzemes labības tirdzniecību saņēmusi savās rokās — monopolizējuši šo tirdzniecību.
Un šis nesamērojami sarežģītākais iekšzemes monopols maksā nesamērīgi dārgāk par ārzemju monopolu. Tā tad izrādās, ka monopola pretinieki paši
ir ieveduši monopolu. Pie tam pie šī kļūmīgā iekšzemes labības monopola izrādās vēl, ka valsts, uzpirkdama labību, nebūt nestrādā savā un patērētāju labā, kā tam vajadzētu būt, bet strādā 5 vai 6 lieldzirnavnieku labā, jo visu to labību, ko viņa sapērk,
viņa nodod šiem 5 vai 6 lieldzirnavniekiem. Tāpēc
pareizāk būtu šp likumu nosaukt ne par valdības
monopola, bet par lieldzirnavnieku monopola likumu, sevišķi vēl tādēļ, ka mazie lauku dzirnavnieki
tagad, protams, tiks pilnīgi atstumti. Viņi var labību uzpirkt tikai par 4 latiem un tā tad arī miltus
pārdot par attiecīgu cenu, bet pilsētu lieldzirnavnieki, kas dabūs piejaukt klāt ārzemes labību, varēs
pārdot miltus par 3 latiem. Tas pierāda, ka 300
mazo dzirnavnieku nevarēs dzīvot, jo viņi nevar
labību uzpirkt, viņiem nav iespējams savu darbību
turpināt, un viņiem jācieš šo 5—6 lieldzirnavnieku
labā.
Tāpat jāsaka, ka šis likums izslēdz pilnīgi privāto labības tirdzniecību, jo šī likuma 6. pants nosaka, ka labību var iepirkt tikai «pārstrādāšanai».
Ministra kungs, man šķiet, Jums ir zināms, ka tirgotāji labību nepārstrādā, ka to var pārstrādāt tikai
lieldzirnavnieki. Tā tad pēc šī 6. panta, ja to tulko
tā, kā tikai to drīkst tulkot, iznāk, ka ārzemes la-

bību un vispār labību drīkst uzpirkt tikai šie 5—6
lieldzirnavnieki. (Ā. Alberinga starpsauciens.) Tā
tas likumā skan. Jūs šo likumu esat «pārmonopolizējuši» tā, ka tas ir pārvērties par 5—6 lieldzirnavnieku monopolu, un visa plašā privātā iniciatīva,
ko jūs aizstāvējāt, šinī laukā ir likvidēta.
Še daudz runāja arī par to, ka ļaunprātības,
kas, bez šaubām, parādās pie kura katra likuma, pie
šī likuma ir parādījušās ārkārtīgi plašos apmēros.
Ļaunprātības ir notikušas jau labību reģistrējot, jo
nevienam nav noslēpums, ka liels vairums labības
tika sadalīta mazās daļās līdz 10 tonnām, un tagad
tā tiek izmantota par dārgu cenu. Bez tam vēl Zem-

kopības

ministrijas revidenti ir sastādījuši

lielu

skaitu protokolu par reģistrēšanas noteikumu pārkāpšanu. To, man liekas, arī ministra kungs nenoslēps.
Ka šis likums izsauks arvien lielākas ļaunprātības arī uz laukiem, tas arī katram ir skaidri saprotams. To, jāsaka, sevišķi sekmē arī tās aprindas,
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kas aizstāv šo likumu sava laikraksta ar uzbudinošiem rakstiem, piemēram; ka viens pats jaunsaimnieks nodevis labību par 600 latu u. t. t. Arī Alberinga kungs nupat ar ārkārtīgu prieku ziņoja, ka
jaunsaimnieki nododot ļoti daudz labības. Mes par
to nemaz nebrīnāmies; tas ir pareizi, ka jaunsaimnieki nodod daudz labības. Viņi būtu muļķi, ja to
nenodotu! Šis apgalvojums tadeļ ir šī preses orgāna laušanās atklātās durvīs. Bet es gribu teikt, ka
taisni tā ir bīstama parādība, ja jaunsaimnieki nodod tik lielu vairumu graudu. Tas pierada, ka viņi
nodod ir to, kas ir atļauts, ir to, kas nav atļauts. Ja
tas tā turpināsies, nelikumības pieņemsies plašuma,
un drīz mēs nonāksim tādā stāvoklī, ka pietrūks līdzekļu un labības nebūs, kur likt, bet klētis uz laukiem būs tukšas.
Tie 5.000.000 latu, kas atvēlēti Zemkopības ministrijai, jau tagad ir izrādījušies par daudz maza
summa, un ministrija ir pieprasījusi _ vel līdzekļus.
Tas ir saprotams, jo lieldzirnavnieki ārzemes ir pieraduši ņemt labību uz krēdita, tāpat arī pie mums
viņi grib dabūt to uz krēdita. Valstij tas bus jādara, jāriskē, kamēr pienāksim atkal pie tām bēdīgam
sekām, kas jau vairāk reižu ir noticis, pārkredjtejot
dažādas iestādes. Tā tad izrādās, ka ar pastāvošo
likumu, valstij būs jāiegulda šinī operācijā ārkārMonopola pretinieku
tīgi lieli apgrozības līdzekļi.
ka šis monopols
iebildums,
kas
aizrādīja,
lielākais
prasīs nesamērīgi lielākus apgrozības līdzekļus, ir
pilnīgi noraidīts. Taisni otrādi: ja mums būtu ārējās tirdzniecības monopols, tad mēs varētu izlietot
ārzemju kredītu, varētu nepirkt labību sevišķi lielā
vairumā, un līdzekļu būtu vajadzīgs nesamērojami
mazāk. Pastāvot tagadējam likumam, man liekas,
mēs šinī Augstajā namā drīz vien piedzīvosim to, ka
Zemkopības ministrija atkal prasīs miljonu miljonus, ko valsts kase nezin vai varēs dot.
Viss minētais pierāda, jau šī īsā prakse liecina,
ka visi argumenti pret ievedlabības monopolu ir
sabrukuši. Privātā iniciatīva jau tagad ir pilnīgi
paralizēta, ir paralizēta katra labības tirdzniecība.
Ir radīts ļoti dārgi maksājošs aparāts, nesamērojami dārgāks nekā tas ir ārzemēs, piemēram Šveicē,
kur katra puda apgrozība monopola kārtībā ir izmaksājusi tikai 2V-i santīmus, — pie mums turpretim vienām pašām pašvaldībām maksā tikai par piedalīšanos kommisijas vien 6 un 7Vz santima par

pudu.
Es gribu vēl aizrādīt uz tām lielām nebūšanām,
kas jau ir parādījušās likumu realizējot. Te visu laiku pauž, ka lauksaimnieki esot ārkārtīgi
sajūsmināti par šo likumu un, ja to atņemtu, tad nāktu ar
rungām uz Rīgu un nezin ko pirmo no mums nobungātu. Man ir bijušas sarunas ar lauksaimniekiem,
pat ar lieliem graudkopjiem, un tie saka, ka tagadējā pieņemšanas kārtība nekur nederot. Tā tiešām
ir nelietderīga. Pieņemšanu izdara
atsevišķas
kommisijas, kuras darbojas periodiski, un viņu darbība absolūti nav organizēta. Šo organizēšanu ministrija gan it kā uzsāka, gribēja reģistrēt visu brīvo
labību, bet nezin aiz kādiem iemesliem, nepanākot
nekādas noteiktības, laida aparātu vaļā, lai notiek,
kas notikdams. Tagad ir tāds stāvoklis, ka daži ir
nodevuši milzīgus daudzumus labības, oat 800 pudu, bet kas nav stacijas tuvumā, kas nav pamanījušies, tiem tagad ir rinda tikai novembra mēnesī. Tie
nevar nodot nevienu pudu. Kārtīgā un organizētā
iekārtā lietu varēja realizēt pavisam citādi. Katru
sliktu likumu var arī labi izpildīt, un katru labu likumu var arī samaitāt. Šinī likumā arī bija iespē-
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jams samērā labs stāvoklis, ja labības pieņemšana
notiktu organizēti. Tagad ir radies tāds stāvoklis,
ka viena daļa lauksaimnieku tiks apmierināta tikai
pēc divi vai trim mēnešiem, un tie, protams, naudas
trūkuma dēļ būs spiesti pārdot savu labību starpniekiem par lēcu virumu.
Brīnišķīgākais visā šai lietā ir pašas pieņemšavļenas
nas kommisijas, kas koncentrētas noteikti
politiskas partijas personu rokās un bieži ar tādam
personām priekšgalā, kas pazīstamas ar savu bēdīgo čarbību jau Apgādības ministrija, kas izsaimniekojušas ne tikai savas mājas, bet arī viena otra
Valka, piemēram, ir
lauksaimnieka pasākumu.
tāds priekšsēdētājs. Visai šai saimnieciskai lietai ir
piedota demagoģiski politiska nokrāsa, un šeit ari
var būt, ka priekšrocības labības pieņemšana arī
dod tiem, kas pieder pie šīm aprindām. Locekļu
skaits šinīs kommisijas ir pārāk liels. Viņu tagad ir
8, bet skaitu esot domāts palielināt uz 12. Cik maksās valstij šīs kommisijas, ir vēl liels jautājums. Brīnišķīgākais, ka šī likuma realizētāji, kas tik daudz
runā par privāto iniciatīvu, par lauksaimnieku pašdarbību, te nav atraduši par iespējamu pievilkt darbā pašu lauksaimnieku organizācijas, pašu kooperatīvus, kuriem ir jau gatavs aparāts, kas ir iestrādājies un daudz ko varētu palīdzēt. Tas ir liels brīnums un pilnīgi nepielaižama lieta. Tādā kārtā pašreizējā pieņemšanas kārtība ir pilnīgi neapmierinoša lauksaimniekiem, un ja viņi kādreiz nāks ar rungām uz Rīgu, tad domāju, tās rungas vērsīs ne pret
tām aprindām, uz kurām rīda zemniekus, bet tās
var drīzāk vērsties pret pašreizējiem likuma realizētājiem.
Alberinga kungs aizrādīja ari, ka pie tās panikas, kas tagad sacelta, kādēļ lauksaimnieki briesmīgā steigā nodod labību, esot vainīgi tie, kas stāvot pret šo likumu, kas gribot atņemt lauksaimniekiem labās cenas. Tā ir ļaunprātīga faktu sagrozīšana. Ja jūs būtu izlasījuši mūsu iesniegtā likumprojekta 4. pantu, tad jūs redzētu, kā arī šinī likumprojektā ir paredzētas noteiktas cenas. Jūs par to
neesat pat painteresējušies, bet paužat nepatiesību
un kūdāt lauksaimniekus. Jūs kūdāt arī
sevišķi
jaunsaimniekus uz nelikumībām. Tā ir šī likuma
demoralizējošā puse, kas, diemžēl, ļoti bieži redzama jūsu atbalstītos lauksaimniecības veicināšanas
likumos.
Tādā kārtā, pēc tam, kad šis likums ir jau iedarbo-

jies un skaidri ir parādījušās tā ļaunā sekas, man liekas, arī likuma līdzšinējie aizstāvētāji tuvākā nākotnē atzīs tā kļūdas, un visā drīzumā mēs to varēsim
labot tā, lai likums tiešām nāktu par labu lauksaimniekiem! neapdraudot patērētājus un neputinot arī
mūsu valsti. Tāpēc mūsu frakcija, lai gan atzīst pastāvošo likumu par pilnīgi nelietderīgu, tomēr uzskata, ka nebūtu pareizi to krasi noraidīt, atstājot
tukšu vietu. Tā rastos jauns ārzemju labības ieplūdums, dzirnavnieki tiktu atsvabināti no tām saistībām, ko viņi tagad ir pieņēmuši par piemalumu, un
ciestu lauksaimnieki, jo daži, kas stāv pieņemšanas
kommisijām tuvāk, labību būtu nodevuši, bet citi nē.
Lauksaimnieki taču nav vainīgi šai nelietderīgā kārtībā, bet gan viņu tā saucamie dabīgie vadoņi. Tāpēc mūsu frakcija, gribēdama panākt iespējami lietderīgu un ātru šī likuma pārkārtošanu, liek priekšā
nodot to kommisijai, uzdodot to izskatīt iespējami

drīzākā — 3 nedēļu laikā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:

putātam Eglītim.

Vārds de-
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A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija): _ Godātie deputātu kungi! Par maizes labības
regulēšanas likumu ir jau daudz runāts, bet galvenais un pozitīvākais, kas no visām runām ir izlobījies, ir tas — ko labprāt grib dzirdēt arī mūsu lauksaimnieki —, ka Saeimai nav nodoma grozīt cietās
labības cenas. Tas ir tas pozitīvais. Līdz šai dienai par to aģitēja arī lauksaimnieku aprindas, jo bija tāds uzskats, ka Saeimā ir vairākums, kas negrib
noteikt cietas labības cenas. Tagad gandrīz visās
runās ir izskanējusi cita doma, un to pierādīs arī
balsošana, ka Saeimas vairākums ir par cietām labības cenām un lauksaimnieki varēs būt droši, ka
viņi savu labību varēs nodot. Līdz šim tas tā nebija. Ikviens lauksaimnieks steidzās savu - labību
nodot, jo nebija pārliecības, ka viņš arī vēlāk varēs
labību nodot par tādu pat cenu. Ja lauksaimnieks
nevarēja nodot izkaltētu labību, tad viņš centās nodot nekaltētu. Tagad nu līdz ar to rodas lieli krājumi mitras labības, kuru ir grūti uzglabāt, un tā var
sākt bojāties. Šo apstākli varētu izlietot šīs lietas
pretinieki un teikt, ka, lūk, valdības labība nekur
neder. Ar šo dienu šī nevēlamā parādība, cerams,
atkritīs. Tagad laucinieki varēs mierīgi izkaltēt savu labību un pēc tam nodot.
Man tomēr jāsaka, ka šis likums nav tik ideāls,
lai par to jūsmotu, lai par to teiktu, ka taisni tas ir
tas labais. Ar šo likumu ir nokārtots iekšējais, bet
nav nokārtots ārējais labības tirgus, nav nokārtota
ārzemes labības ievešana, nav noteikts, par kādu
cenu var iepirkt un par kādu pārdot. īŠ lieta tomēr
visdrīzākā laikā Saeimā nokārtojama, un tāpēc arī
mūsu frakcija stāv par kārtējās sesijas sasaukšanas
paātrināšanu, un proti — noliekot to uz 30. septembri, lai valsts reiz dabūtu kārtīgu labības likumu.
Starp citu, man vēl jāaizrāda uz dažām nepielaižamām parādībām, kas notiek, realizējot šo likumu. Mums ienākušas vairāk sūdzības, ka labības
pieņēmēji rīkojas partejiski. Tāds stāvoklis, kungi,
ir pilnīgi nepielaižams. Nevienā komerciālā darīšanā nedrīkst būt partejiskuma. Bez tam notiek arī
atbildīgo labības pieņēmēju politiska aģitācija, kas
nav pielaižams. No šiem pašiem labības nodevējiem,
kuriem katrs latiņš ir dārgs, mēģina šo latiņu ievilkt politiskām vajadzībām. Visas šīs negatīvās
parādības turpmāk jānovērš. Tāpēc mēs domājam,
ka kommisijā, pārstrādājot šo likumu, ievēros arī
šos aizrādījumus un šo lauksaimniekiem tik svarīgo
likumu beidzot pieņems tādā garā, kā tas būtu vēlams.
Uz pārmetumiem jaunsaimnieku partijai, ka tā
likumu,
neatbalstot šo labības tirgus regulēšanas
man jāatbild, ka mēs vienmēr esam stāvējuši par to,
ka lauksaimniecības produktu cenas nodrošināmas,
jo arī mūsu vēlētāji ir ražotāji, kas ražo sviestu,
olas un citus lauksaimniecības produktus. Arī mēs
prasām cenu stabilizēšanu, bet mēs prasām arī, vai
šī cenu stabilizēšana notiks pareizi. Tāpēc visi šie
pārmetumi, kas izteikti jaunsaimnieku partijai, ir
nevietā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates izVispirms
beigtas.
Iesniegts vairāk priekšlikumu.
deputāti K. Lorencs, V. Bastjānis, F. Cielēns, J.

Celms u. c. iesnieguši priekšlikumu:
„Liekam priekšā noteikumus
lēšanu noraidīt".

par maizes labības tirgus

regu-

Tālāk deputāti V. Bastjānis, K. Lorencs, F. Cielēns u. c. iesnieguši priekšlikumu:

„Uzdot valdībai izstrādāt un 7 dienu laika iesniegt Saeimai
likumprojektu par ievedamās maizes labības monopolu un iekšēja
laoības tirgus regulēšanu."

Deputāts 0. Jankus iesniedzis priekšlikumu:
.Lieku priekšā noteikumus par maizes

labības

tirgus

regu-

lēšanu noraidīt."

Tālāk deputāts K. Kiršteins iesniedzis priekšlikumu:
„Uzdot budžeta, lauksaimniecības un tirdzniecības un rūpniecības kommisijām skatīt cauri noteikumus par maizes labības
tirgus regulēšanu 3 nedēļu laikā."

Bez tam deputāti K. Lorencs un V.
iesnieguši priekšlikumu:
„Uzdot kommisijām noteikumus par
regulēšanu skatīt cauri 2 nedēļu laika".

maizes

Bastjānis
labības

tirgus

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms nāks
nobalsošanā deputātu Lorenča, Bastjāņa, Cielena,
Celma u. c. iesniegtais priekšlikums par maizes labības tirgus regulēšanu noraidīt. Tādu pašu priekšlikumu iesniedzis deputāts O. Jankus, tāpēc likšu
šos priekšlikumus reizē uz balsošanu. Ja tos pieņems, nāks nobalsošanā deputātu Lorenča, Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums — uzdot valdībai
izstrādāt un 7 dienu laikā iesniegt Saeimai likumprojektu par ievedamās maizes labības monopolu un
iekšējā labības tirgus regulēšanu; ja pirmos divus
līdzīgos priekšlikumus noraidīs, šis priekšlikums atkritīs un būs pieņemts prezidija priekšlikums — nodot likumprojektu kommisijām. Pēc tam nāks no ?
balsošanā deputāta Lorenča un Bastjāņa priekšlikums — uzdot kommisijām noteikumus par maizes
labības tirgus regulēšanu skatīt cauri 2 nedēļu laikā.
Ja to pieņems, atkritīs deputāta Kiršteina priekšlikums — uzdot kommisijām noteikumus par maizes
labības tirgus regulēšanu skatīt cauri 3 nedēļu laikā; ja deputātu Lorenča un Bastjāņa priekšlikumu
noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Kiršteina
priekšlikums. — Lieku uz balsošanu deputātu K.
Lorenča, V. Bastjāņa u. c. un 0. Jankus iesniegtos
līdzīgos priekšlikumus —
noteikumus par maizes labības tirgus regulēšanu noraidīt.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šiem priekšlikumiem. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tiem.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par šiem priekšlikumiem nodotas 33
balsis, pret — 52 balsis, atturējušos nav.
Abi
priekšlikumi noraidīti; noteikumi par maizes labības tirgus regulēšanu nodoti lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības un budžeta kommisijām.
Līdz ar to atkrīt deputāta Bastjāņa u. c. iesniegtais
priekšlikums - - uzdot valdībai izstrādāt
jaunu li-

kumprojektu. — Tagad nāks nobalsošanā priekšlikumi par likumprojekta izskatīšanas termiņa noteikšanu kommisijām. Vispirms lieku uz balsošanu deputātu Lorenča un Bastjāņa iesniegto priekšlikumu —
uzdot kommisijām noteikumus par maizes labības tirgus rēgu-:
Iešanu izskatīt divu nedēļu laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas iznākums: par deputātu Lorenča un Bastjāņa priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret — 48 balsis, atturējušos
nav.
Šis priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā
nāk deputāta Kiršteina priekšlikums —
uzdot kommisijām

izskatīt šos noteikumus 3 nedēļu laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
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Acīmredzot vairākums.

Deputāta Kiršteina priekš-

likums pieņemts.
Prezidijam jāpaziņo, ka ministru prezidents iesniedzis Saeimai lūgumu atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Balodi, apvainotu uz sodu
likumu 511. panta 1. punkta un 530. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav?
Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. — Tāpat ministru prezidents lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Robertu Dukuru, apvainotu uz sodu likumu
139., 262. un 387. panta pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Ta nodota
minētai kommisijai. — Tāds pats lūgums iesniegts
— atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Oskaru Janku, apvainotu uz sodu likumu 139. panta
pirmās
dapirmās
daļas
un 262.
panta
priekšā
nodot
liek
ļas
pamata.
Prezidijs
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
nodota mikommisijai.
Iebildumu nav?
Tā
lūgums
pats
—
Tālāk
tāds
kommisijai.
nētai
iesniegts —? atļaut saukt pie tiesas atbildības
deputātu Leonīdu Jeršovu, apvainotu uz sodu likumu 154. panta otrās daļas un 263. panta pamata.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav?
Šī lieta nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. — Tālāk iesniegts lūgums atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Bruno Kalniņu, apsūdzētu uz sodu likumu 407. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota minētai kommisijai. — Tālāk iesniegts lūgums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likumu 129. panta
pirmās daļas 2. un 6. punkta pamata. Prezidijs liek
priekšā nodot šolietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Šī lieta nodo-

ta Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
— Tālāk iesniegts lūgums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likumu 139. panta pamata. Prezidijs liek priekšā
nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Tālāk — lūgums atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret
Saeimas deputātu Jāni Opvncanu, apvainotu uz sodu likumu 284. panta, 139. panta pirmās daļas, 280.
panta pirmās daļas un 532. panta pirmās daļas 3.
punkta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Ministru prezidents iesniedzis lūgumu atļaut saukt pie tiesas atbildības deputātu J. Opvncanu, apvainotu uz sndu likumu 475. panta, 262. panta otrās daļas, 530 panta,
532. panta pirmās daļas 3. punkta un 280. panta pirmās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo
lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kommisijai.
Tālāk iesniegts lūgums atļaut saukt pie tiesas atbildības deputātu Jāni Balodi, apvainotu uz sodu likumu 262. panta otrās daļas un 469. panta pirmās
daļas pamata, deputātu Jāni Zlaugotni-Cukuru uz
262. panta otrās daļas, 475. panta un 469. panta pirmās daļas pamata un deputātu Ernestu Miezi uz so-

du likumu 262. panta otrās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lie-

tu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Tālāk iesniegts lūgums atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret Saeimas deputātu Pēteri Zei-
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boltu, apvainotu uz sodu likuma 535. panta pamatā.
Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. — Tālāk ienācis ministru prezidenta lūgums, kurā tas lūdz Saeimu noteikt piespriestā soda izpildīšanas laiku Jānim Opvncanam.
Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu .izmeklēšanas kommisijai. Iebijdumu
nav? Tas pieņemts. — Tālāk iesniegts lūgums noteikt piespriestā soda izpildīšanas laiku Saeimas
deputātam Oskaram Jankum. Prezidijs liek priekšā
nodot to Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Sociāldemokrātu frakcija iesniegusi priekšlikumu budžeta kommisijā deputāta R. Dukura vietā
ievēlēt deputātu J. Celmu. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Tālāk sociāldemokrātu frakcija liek
priekšā tirdzniecības un rūpniecības kommisijā deputāta R. Bīlmaņa vietā ievēlēt deputātu J. Celmu.
Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Progresīvā tautas apvienība iesniegusi priekšlikumu budžeta kommisijā deputāta J. Trasuna vietā ievēlēt deputātu
S. Pabērzu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
Saeimas
kārtējās sesijas
sanākšanas paātrināšana.
Vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
Iepriekšējās
debatēs par likuma nodošanukommisijai noskaidrojas, ka valdības satversmes 81. panta kārtībā izdo-

tā labības likumā ir ļoti daudz nelikumību un pat
ļoti daudz spekulatīva momenta. Lai Saeima ātrāk
varētu to apspriest, mēs nevaram palikt pie 14. oktobra, kad nolikta kārtējās Saeimas sesijas sanākšana, bet gribam to paātrināt, lai dotu iespēju kommisijām strādāt, lai viņas varētu sagatavot materiālus. Ja Saeimas sesijas sākšanu noliksim vēlāk,
tad kommisijas negribēs strādāt, jo tagadējais koalīcijas vairākums pat norauj kvorumu, kā piemēram
budžeta kommisijā, kur tas rīko obstrukciju. Tāpēc mūsu frakcija bija nodomājusi likt priekšā kār-, tējās sesijas sākšanu 23. septembrī. Bet, ievērojot
to, ka patlaban iztrūkst ļoti daudz deputātu, kas atrodas ārzemēs, un ka likuma apspriešanai dots ilgāks termiņš, mēs liekam priekšā sasaukt kārtējo
sesiju 30. septembrī, t. i. pēc divi nedēļām. Līdz
tam laikam kommisijas varēs sagatavot attiecīgos
projektus.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Iesniegts
priekšlikums, ko parakstījuši deputāti A. Bļodnieks,
G. Mīlbergs un A. Eglītis:
„Saeimas kārtējās sesijas 1. sēdi nolikt š. g. 30. septembri,.

Arī deputāti V. Bastjānis, K. Lorencs un F. Cielēns iesnieguši priekšlikumu:
„Saeimas kārtējās sesijas fc sēdi sasaukt 30 septembri".

Šie priekšlikumi pilnīgi sakrīt, tāpēc likšu tos
reizē uz balsošanu. Bez tam deputāti A. Alberings,
J. Breikšs u. c. iesnieguši priekšlikumu:
.Priekšlikumu par kārtējās
nobalsot aizklāti."

sesijas sanākšanas paātrināšanu

Priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība: kas balso par
priekšlikumu, lai raksta uz zīmītēm «par»; kas balso pret, lai raksta «pret»; kas atturas, lai raksta
«atturas». Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām.
Priekšlikums ir —
..
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Saeimas kārtējo sesiju atklāt 30. septembrī.

sesijas

1. sēde

1930. gada

14.

oktobrī.
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36 balsis, pret — 52 balsis, atturējušos nav. Priekš-

Vai visi deputāti izpildījuši zīmītes? Vai visi
ir nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes!
—. Balsošanas rezultāts: par priekšlikumu nodotas

likum! > " " Saeimas kārtējās sesijas sanākšanu pa-

^trinat ~ noraidīts. - Līdz ar to ārkārtējas sesijas
dienas kartība izsmelta.

Ārkārtējā sesija slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.25 vakarā.)

14.

Deputāta A. Veckalna u c. iesniegtais jautājums
bai par bezdarba posta novēršanu:

valdī-

15.

Likums par Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu,
Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšanu (pieņem steidzamības kārtībā):

16.

Likums par kara muzeju (pieņem steidzamības kārtībā):

17.

G. Mīlbergs, referents
tiesu
Pārgrozījumi un papildinājumi
(pieņem steidzamības kārtībā):

18.

N. Kalniņš, referents
Likums par robežjoslas zemes atsavināšanu uz Latvijas
un Sociālistisko padomju republiku savienības robežas
(pieņem steidzamības kārtībā):

19.

Sēdes slēgšana

94

A. Veckalns (sociāldemokrāts)

J. Šterns, referents

VII sesijas 1. sēde 1930. gada 14. oktobrī.
(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

Dienas kārtības grozīšana

2.

Atvaļinājuma piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem

3.

Likumprojektu nodošana kommisijām

4.

Satversmes 81. panta kārtībā Ministru
noteikumu nodošana kommisijām:

58
f>9

., '...
kabineta

59

izdoto

- J. Višņa (sociāldemokrāts)

60

P. Zeibolts (sociāldemokrāts)

62

N. Kalniņš (sociāldemokrāts)

63

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)"70
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija)

.

.

5.

Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas
bildības dažus Saeimas'deputātus

6.

Pārmaiņas kommisiju sastāvā

7.

Lauksaimniecības kommisijas iesniegtais priekšlikums —
pagarināt termiņu likuma caurskatīšanai
par
maizes
labības tirgus regulēšanu (pieņem)

8.

Deputāta J. Annusa u. c.

at77
78

78

iesniegtais likumprojekts —
pārgrozījumi likumā par valsts aizdevumiem pilsētu
būvniecībai („V. V." 131. 1928. g.) (nodod kommisijai) :
J. Annuss (nacionālais

bloks)

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku

79, 81

un

tija)

sīkgruntnieku

par-

..........
80

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)

9.

72

81

Deputāta N» Kalniņa u. c. iesniegtais priekšlikums --uzdot sociālās likumdošanas kommisijai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu-papildinājumu likumā par

darba laiku (pieņem) :
N. Kalniņš (sociāldemokrāts)
J. Višņa (sociāldemokrāts)
J. Balodis (strādnieku

un zemnieku frakcija)

82
...

A. Petrevies (sociāldemokrāts)
10.

83
85
87

Deputāta Br. Kalniņa u. c. iesniegtais jautājums kara
ministrim par saīsinātā kara dienesta laika likuma iz-

pildīšanu :
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
11.

89

Deputāta J. Zlaugotņa-Cukura u. c. iesniegtais jautājums
ministru prezidentam par personas nodokļa nelikumīgu
piedzīšanu dažos Latvijas pagastos :
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija) .....

12.

Deputāta

13.

Deputāta J. Baloža u. c. iesniegtais jautājums iekšlietu
ministrim par
Latvijas transportdarbos
nodarbināto
strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas
slēgšanu
š. g. 7. oktobrī :

90

J. Višņas u c. iesniegtais jautājums ārlietu ministrim par tvaikoņa .Everline" kurinātāja arestēšanu
Londonā:
J. Višņa (sociāldemokrāts)

J. Balodis (strādnieku

un zemnieku frakcija)

92

...

93

95
96
iekārtas

likumos

A. Bergs, referents

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

98

99
100

V1M sesijas 1. sēde

atklāta.
Dienas kārtībā:

prezidija ziiņdjuimii; illilkuimS' par
Rīgas, Bauskas, Valkas, Jauiniliatgialles, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpilsapriņķu
robežu grozīšanu; likums par kara muzeju; pārgrozījums lutn piapldlināljutns tiesu ieikāirtas (likumos;
likums par robežjosllas zemes atsavināšanuun Latvijas, um Sociālstīisjko padomijui republiku savienības
robežas; pārigrozljuimis .likumā par apriņķa valdes
un revīzijas Ikomirraisijas vēllēšanāmi; pārgrozījums
'likumā par pagasta padomes vēlēšanām!; pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm; likums par Pļaviņu
pilsētas nodibināšanu; likums par slimo kasēm, 3.
lasījumus; pilsētu pašvaldības likums, 3. lasījums;
likums par Latvijas gallvas pillsētu uti apriņķu prillsētāmi, 3. lasljutnisi; likums par Jaunilatgalleis pilsētas inodi'biināšaniul, 3. lasījums; Metams par dienesta
gaitu arnvļjā um fflotē; pārgrozījumi' un papildinājumi
tiesu iekārtas likumos; ikums par bekona ražošanas veicināšanu; ugunsgrēku apkarošanas likums;
Saeimas deputātu lietu Izmekllēšamaisi lkoimm;isr$as atzinums; papildinājums Ministru kabineta iekārtā;
pārgrozījumi sodlu 'likumos par akcīzes noteikumu
nāirkāpuimiem un sodu iliku!mos;_ (pārgrozījumi likumā par apriņķu pašvaldību; pārgrozījumi un papilidilnājumii (likumā par pagastu pašvaMību; papildinājumi un pārKro'zIjumij kriminālprocesa, likumos;
zvejniecības likiums; agrārās reformas likuma II
daļas papildinājums; Saeimas! deputātu ietu- izmeklēšanas koimimīisijas atzinums.; pārgrozījumi un
papildinājumi iliikumā par apdrošināšanunelaimes un
arodu slimību gaidījumos; piaprllidināliiuimi. likumā par
lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos; likums par Ls 2.966.485.—
norakstīšanu no saiimunieicilsļkās dzīves atjaunošanas
fonda.
Pie dienas kārtības deputāts K. Pauluks ieniedzis priekšlikumu —
Dienas kārtības 4. un 15. pmiktu likt vienu otra vietā,
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Viai būtu kādi iebildumi pret deputāta PauļUka
Šis, priekšlikums
priekšlikiuimiu?
lelb.īliduirrau nav.
pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Diemaisi kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r ez I dl ii j a, z iii ņ o j u m ii) e nr.
Saeimas ārkārtējās un VIII _ sesiju starplaikā prezidijs ir piešķīris un pagarinājis atvaļinājumus šādiem Saeimas deputātiem! : V. Gulbim — no š. g.
10. —31. oktobrim; A. Kalniņam — no š. g. 26. septembra lldiz 14. oktobrim; A. Klīveim — no š. g.
24. septembra līdz 1. novembrim'; M. Liazersonam
no š. g. 23. isicpteimbra līdz 15. oktobrim.; K. Ulmanim no š. g. 10.—21. oktobrim. Deputāts L. Laicens
lūdz pagarināt atvaļinājumu illdz š. g. 5. decembrim.
Lūgumam pievienota ārsita apliecība. (Sauciens no
vietas: «Kā sauc to ārstu?») Vai Augstajam namam būtu Ikādli iebīdum! pret atvaļinājuma pagaAtvaļinājums pagarirināšanu?
Iebildumu nav.
nāts. — Deputāts A. Dzenis lūdz slimibasijdeļ piešķirt vlrjami atvaļinājumu no š. <g. 14. oktobra līdz
14. novembrim, Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai
Augstajam naimam būtu kādi iebildumi? Iebildumu
nav. Atvaļinājums piešķirtlsi.
Ministru kabinets piesūtījis pāirgrozīji'tna projektu likumā pair apdrošināšanas nodevu. Prezidijs
liek priekšā nodot to finanču koimmlsljai. Ilcbilldumu
nav? Tas nodots finanču kommiisijai.1 — Ministru
kabinets piesūtījis papildinājuma projektu muitas tarifos. 'Prezidijs liek priekšā nodot to tirdziņiecībaisi
un rūpniecības un flinanču Ikomimisljam. Iebildumu
nav? Tas nodots imlnētām koimuiisliarn. — Ministru
kabinets piesūtījis tirdzniecības konvenciju, parakstām Žeņevā 1930. gada 24. marta. Prezidijs
liek priekšā nodot šo konvenciju tirdzniecības un
rūpniecības, un ārlietu konrmlsilaim. Iebildumu nav?
Tā nodota, minētam kommīisiitjāra. — Ministru kabinets piesūtījis fellīgšiainas un šķīrējtiesas līgumu
starp Latviju un Ungāriju. Prezidijs liek priekša
nodot to ārlietu komimfsijai. Iebildumu nav? Izlīgums nodots ārlietu komimisijai — Ministru kabineta piesūtījis inolīigumiu pat Latvijas-lgaunljas valsts
robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, kā
arī to joslu lietošanu, uz kuram īpašuma tiesības aprobežotas. Prezidijs liek prlekšā_ nodot to ārlietu
kommisijai. Iebildumu nav? NolTieurns nodots _ ārlietu komimlsljal. — Ministru kabinets piesūtījis
starptautisko radio telegrāfa konvenciju !Miz _ ar viņai pievienotiem' vispārējo un papildu reglamentu.
Prezidijs īliek nriekšā to nodot ārlietu kommisijai
Iebildumu nav? Tā nodota ārlietu koimmisliai. —
Ministru kabinets piesūtījis vispasaules pasta savienības konvenciju un noilgumus: a)' pār nasta
pakām un noteikumiem par pasta paku pārvadāšanu
pa gaisa ceļu. b) par vēstullēim un kastītēm ar uzdotu: vērtību, c) pair niaudas pārvedumien% _inar nasta
loārskiaitījuimiem, e) oar malkLsļāljuimu prasībām f) oar
laikrakstu un periodisku izdevumu abonēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo konvenciju ārlietu komjmlišiljai. Iebildumu nav? Tā nodota adietu kommisijai'.
Valsts kontroilieris piesūtffils prezidijam Valsts
kontroles revīzijas darbības pārskatu par 1928./29.
gadu. Prezidiis liek priekšā nodot to
.saimniecības
'
kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots
budžeta
budžeta Ikommiisijai.
StarpsesiMiu laikā Ministru _kablnelts satversmes
81. panta kārtībā Izdevis, šādus likumprojektus.
Pārgrozi jumis likumā par darbiem: un piegādēm
valsts; vajadzībām. Prezidijs liek priekšā nodot to
budžeta koimimlVlai. Ilebilldumu nav? Tas nodots
budžeta kommr'isitial.. — Papillldināljuimllikumā mar sociālo apgādību. Prezidijs liek priekšā nodot tos so-

sesijas

1. sēde

1930. gada

14.

oktobrī.

ciālās, likumdošanas un juridiskai fl<om:misijairn.
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Iebildumu nav? Tie nodoti minētam kioimimlsijam. —?
Pārgrozījums un papildinajumis noteikumos par valsts
darbinieku atalgojumu. Prezidijs liek priekšā nodot to sociālās llf.kumidoišaniaisi ikoimimlsljai. Iebildumu
nav? Tas nodots sociālās -likumdošanas kommisiiijai. — Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
par slimo kasēm. Prezidijs liek prie!kšā _ nodot . tos
sociālās likumdošanas kiomimlsijai. — Vārds pie šī/, j
priekšlilkiuima deputātam Viširjam.
J. Višņa (sociāldēimdkrats): Valdība ir izdevusi
vēli vienus jaunus grozījumus slimo kasu likuma.
Pēc skaita tie apmēram jau ceturtie pārgrozījumi
viena gaida laiikā', ko valdība izdod satversmes 81.
panta kārtībā. Sile pārgrozījumi ir atkali jauns slimo
kasu likuma pasillktlinajiuims un pirmā kārta grib atsvabināt uzņēmējus no soda par algotu darbinieku nepieteikšanu slimo kaisles. Noteikumi, kurus valdība
"
izdeva tūlīt pēc Saelmas_ sesijas beigšanas pavasarī, tomēr paredzēja zināmu sodu darba devējiem
Bet,
pair algotu darbinieku nepieteikšanu laika.
'acīmredzot, darba devējiem! ir tik liels iespaidīs, valdībā, ka viņi ir panākuši jaunu pārgrozījumu izdošanu' , kas atsvabina viņus no atbildības un soda.
Un tlešāim šie pārgrozījumi, kas publicēti «Valdības
Vēisltneša» oktobra 226. numurā, atsvabina uzņēmējus no atbildības un no soda par algotu darbinieku
nepieteikšanu, un sods paliek vienīgi: ?tam gadījumam! , ja kāds darba devējs , sava uzņēmuma strādniekus vispār nav pieteicis. Bet ja, viņš bus atstājis nepieteiktos dažus, tad to vienkārši uzskatīsi par
kļūdu, un. pēc jauniem pārgrozījumiern,.nekāds sods,
nekāda atbildība darba dēvētam par to nepienāks!es.
Saprotams, pēc šopārgrozījumu?izdošanas var sagaidīt ļaunprātības, jo līdz šilm imiuims jau ir b'jis daudz
tādu piedzīvojumu, kur darba devēji Ir izvairījušies
no vienas daļas isltrāidiniciku pieteikšanas. Tāpēc
šie valdības izdotie likuma grozījumi nav pieņemami.
Bez tampārgrozījumos Ir ievests vienis jauns
princips, kas slimo kasu jpārvaldes aparātu vel vairāk padod Tautas labklājības ministrijas noteikšanai. Valdības izdotoisi pirmos pārgrozījumos ir noteikts, ka slimo kases valdes priekšsēdētaju. Ja tas
nav ievēlēts; ar 2/3 balsu vairākumu, ieceļ Tautas
labklājības ministrija; bet tagad', šinīs , pārgrozījumos, 2'/3 majoritāti prasa airī priekšsēdētaja biedra
ievēlēšanai. Tā tadpēc jauniem, pārgrozījumiem
iznāk, ka tad, ja' priekšsēdetaja_ biedriislimo kases
valdē neievēlēs ar 2'k major itatl arī vil7U iecels
Tagad', kungi, atTautas labklājības ministrija.
liek, tikai vēli. viens solis uz pilnīgu valdes, iecelšanu.
Ja slimo kasies* valdes divu® orezlidija locekļus iecel! Tautas labklāljībaisi mfnlstrria, cik tad. vel paliek
'neieceltu prezidlia locekļu? Pec šiem pārgrozījumiem var saigaidit ar demokrātiskā centra kungu
svētību trešos oārgrozīlinmus, kas dos Tautas labklājības minlstrljial diktatūras tiesības slimo kases
pārvaldē.
Bez, tam vēl šie noteikumi prasa. ka _ tadl. ja
kaseisi valdē par priekšsēdētāju ievēiēits _ strādnieks,
'par priekšsēdētāja biedri visādā ziņā Jāievēl .fabrikants, vai atkaļ otrādfi, Protams! kāda var būt sadarbība slimokaises pārvaPides aparātā srtaropriekšsede. tāljuun strādniekiem tanlslapstākļos, kādi valda staro
i-ltrādnlekiem. un idiarbia devējiem. Ja priekšsēdetara
biedns būs fabrikants , fcu.ru iecels Tautas labklājības ministrija spaidu kārtā., tad 1 šis fabrikants varēs
iespaidot kases, darbību, bremzēt . apitulrēit vienu
otru isliimo kases nārvaldeiSi orgāna lēmuma izpildīViņa rīcību Tautas lalbklālības ministrija
šanu.
arvienu sankcionēs. Tas , viss atkal vefotoa kasu
pārvaldes iblrokriatizēšanti. lai kases pārvaldēs pastiprinātu darba devēju-fabrSikantu iespaidu. Tas ir
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vienīgais tuin galvenais šo jauno pārgrozījumu noTāpēc es sociāldemokrātu frakcijas vārdā
lūks.
lieku priekšā šos valdības izdotos pārgrozījumus noraiidlt,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vairāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Deputāta J. Višņa Iesniedzis priekšlikumu:
«Pārgrozījumus un papildinājumus noteikumos par slimo
kasēm (publicēti «Valdības Vēstneša» Nr. 226 6. oktobrī 1930.
K.) — noraidīt. »

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Višņias
priekšlikumu. Ja to noraidīs, nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums; ja deputāta Višņas priekšlikumu
pieņems, prezidija priekšlikums atkritīs. —? Lieku uz
balsošanu deputāta Višņas priekšlikumu —
satversmes 81'. panta kārtībā izdotos .pārgrozījumus
papildinājumus noteikumos pair slimo kasēm — noraidīt.

un

Lūdzu pacelties tos, kas tir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu paceitieisi tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Višņas priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret
— 45 balsis. Tas noraidīts. — 'Nobalsošanā nāk
prezidija priekšlikums —
nodot šos pārgrozījumus
kumdošanas kommisijai.

un papildinājumus sociālās li-

Lūdzu pacelties tos, kas It par šo prielkšlikurnu ,
likumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija
priekšlikums vienbalsīgi1 pieņemts; pārgrozījumi un
papildinājumi noteikumos, par slimo kasēm nodoti
sociālās likumdošanas Ikomimisijai, — Tālāk satversmes 81. panta kārtībā izdoti noteikumipar meža
likvidēšanu, apmainot zemi vai 'regulējot robežas
starp valsti! un privātām' saimniecībām. Prezidijs
liek priekšānodot tos lauksaimniecības un juridiskai
kommliiSifam. Iebildumu nav? Tie nodoti minētām
koimmisiijāim' . — Noteikumi par bij. iRrieviijialsi Sarkanā krusta nekustamu imiantu nodošanu Latvijas
Sarkanam krustam'. Prezidijs liek priekšā nodot tos
juridiskaikoimmisijiaii.
Iebildumu nav? Tie nodoti
juridiska!koimimlsijljaii. — Noteikumi, par jūras zvejas
laivu pārbaudi. Prezidijs lliek priekšā nodot tos
tirdzniecības un rūpniecības ikornimisijiai. Iebildumu
nav? Tie nodotiminētai Ikomimiilsiijai. — Muitas likuma 607. panta pārgrozījums. Prezidijs liek priekšā
nodot to tirdzniecības um .rūpniecības un flinanču
komimlsiijāni. Iebildumu nav? Tas nodots minētām
koimirnisijāim. — Papildinājumi un pārgrozījumi
administratīvo
likumā par tirdzniecības kuģu
personālu.
Prezidijs lielk
priekšā nodot
tos
rūpniecības!
konumisijai.
Ietirdzniecības un
bildumu
nav? Tie nodoti minētai kommisijai.
— Pārgrozījumi um papildinajumi! likumā par
Prezidijs liek
civilstāvokļa aktu reģistrācijai.
priekšā nodot publisko tiesību komiirrt'sljlai.
Bebiidumu nav?
Tie nodoti minētai Ikomimlsljlai. —
Pārgrozījumi noteikumos oar kuģniecības nelaimes
gadījumu izmeklēšanu. Prezidijs liek priekšā nodot tosi tiridznieeībasi un rūDiniecības. Ikoimimllsijaii. Iebiildlumu. nav? Tie nodoti minētai komimīisijai. —
Papildinājums likumā par kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību revīzijām. Prezidijs: liek priekšā
nodot to tirdzniecības un rūpniecības un juridiskai
koimimlsiiānT. Iebildumu nav? Tas nodots, minētām
kommisijām.. — Pārgrozījumi valsts civildienesta
amatu sarakstā. Prezidijs liek priekšā nodot tos
publisko tiesību koimimisijai. Iebildumu 1nav? Tie
nodoti iminētai kommlisijai. — Mežu nolikuma 764.
oamta pārgrozījums. Prezidijs liek oriekšā nodot to
lauksaimniecības koimimfilsljal. Iebildumu nav? Tas
nodots lauksaimniecības kommisr'jai. — Pārgrozījumi likumā par kuģu reģistrāciju un fflagas patentu
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Izdošanu. Prezidijs liek priekšā nodot tos tirdznieIebildumu nav?
cibas un 'rūpniecības Ikoimimlsljial.
Tie nodoti minētai koirnimisliljai. — Pārgrozījumi un
papildinājumi karaklausības ilkUmā. Prezidijs lielk
priekšā nodot tos kapa lietu komimlilsijai. llebildumu
nav? Tie nodoti minētai 1 ikoimmisijai. — Papildinājums likumā par kinematogrāfiem.
Prezidijs liek
priekšā nodot to publisko tiesību (kommiiisiijal. le-billdumu mav? Tas nodots minētai koimtniiisljai. —
Pārgrozījums likumā par tirdzniecību ar ipol'ignaiflskio
Iestāžu ražojumiem par bibliotēkām' un lasītavām.
Prezidijs liek priekšā nodot to izglītības un publisko
tiesību kommlsiijāim. Iebildumu nav? Tas. nodots
minētām komimlsijāim. — Noteikumi par Liepājas
brīvostu. Prezidijs lliek priekšā nodot tos tirdzniecības un rūpniecības komimlsljal.
Iebildumu nav?
Tie nodoti minētai komimisljial. ? Noteikumi par
kredītiestāžu un apdrošināšanas akciju sabiedrību
rezerves kapitālu,. Prezidijs liek priekšā nodot tos
finanču kommilsijai.
Iebildumu, nav? Tie nodoti
finanču kommisijai. — Pārgrozījumi likumā par mežu1 un meža materiāla pārdošanu un izsniegšanu
valsts mežos. Prezidiis liek priekšā nodot tos lauksaimniecības un budžeta komimlsiijām.
Iebifldumu
nav? Tie nodoti minētām Ikomiimisijāim. — Pārgrozījumi likumā par atlīdzību bijušiem zemju lietotajiem' . Prezidijs liek priekšā nodot tos lauksaimniecības komlmisljal. Iebildumu nav? Tie nodoti- minētai k'Oimmiisijai. — Pārgrozījums likumā par valsts
zemes fonda piešķirto un piešlķlilramo zemju .novērtēšanu un pārdošanu dzimtsipašumā vai atdošanu
dzlmtsnomā. Prezidijs liek priekšā nodot to lauksaitmmiecībasi ikommisijail. .(Iebildumu nav? Tas nodots minētai konumisijai. — Noteikumi par baptisti.!
draudzēm. Prezidijs liek priekšā nodot tos publisko tiesību kammilsiiiai. iebildumu nav? Tie nodoti minētai ,kommis,i|jiaii. — Disciplinārsodu l'kumis.
Prezidijs liek priekšā nodot to Juridiskai komimlsljai.
Vārds pie' šī priekšlikuma deputātam Zeiboltaim.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Valsts darbiniekuaprindas tiešām jausen (ilr vēlējušās, lai tiktu izdots likums par disciplināriem sodiem.
Valsts darbinieki par šo likumu ir sākuši runāt jau
1924. gadā un pat ir griezušies vairākkārt pie Augstā
naimia, lai tais izdotu šādu likumu, jo tagadējos .apstākļos priekšniecība valsts darbiniekus soda nepamatoti!.
Valdība ar satversmes 81. panta kārtībā izdoto
likumu ir ignorējusi visus valstīsi darbinieku svarīgos
motīvus un devusi administrāeliai pilnīgu vaļu izrēķināties ar tai padotiem ierēdņiem.
Bez tam izdotais likums ir stipri' grozīts um nav
vairs tāds, kādu to savā laikā izstrādāja valdība un
Saeima nodeva sociālās likumldošanalsi kornimisijatf.
īeoriekšēliā likumprojektā bija paredzēti arī tādi sodi
kā diarbnielku pazemināšana amatā un pārcelšana.
Tagad izdotā likumā šie sodu veidi nav paredzēti,
bet ir palikuši: rājiens, rājiens ar atzīmi! dienesta
gaitā, naudas sods. arests un atcelšana noamata. Ko
tais nozīmē? Tas. nozīmē, Ika Bdmfmlsifcrāctfaii Ir dota
tāda vara, ka viņa var katru darbinieku sodīt ar naudas sodu mēnešaalgas, apmērā. VaJsts darbinieku stāvoklis Latvijā nebūt nav tik siDīdošs. ko ir atzinis
arī Augstais nams., ka viņi varētu' maksāt tik 'lielus
naudas sodus. Bet tagad valdība dod administrācijai rokās varaatņemt valstīsidarbiniekiemnat viņu
niecīgo atalgojumu. Mēs zinām', ka valstī ar tiesisku iekārtu pilsoņiem' brīvību var atnicimt tikai attiesās 'snrieduimui, bet šis likums nosaka, ka katra administratīva inersona var kurn katru, valsts, darbitmpNj iesēdināt .rietumā, resm. arestēt uz divām nedēļām:. Tā tad šis likumus demokrātiskais valsts pilsoņu tiesības mīda kājām.
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Šī likuma izdošana ir loti labi saprotama, jo
demokrātiskais centrs ar to gribēja paradit _ valsts
darbiniefciem, ka viņš liir par šo likumu un gada, lai
tas stātos; spēkā. Ja jūs gribējāt, 'lai tas iegūtu likuma spēku, tad varējāt to panākt caur Saeiimasjsoelālās likumdošanas komimīisiilju, jo jums taču šeit,
Augstajā mamā, plenārsēdēs un arī Saeimas kommisijās ir vairākums. Ar savu vairākumu arī sociālās
likumdošanas koimimisijā jūs varējāt panākt, ilainiiinēto likumu izstrādātu un pieņemtu iespējami ātri.

Ko jūs tagad esat. panākuši? Jūs. esat panākuši: to,
ka likums gam ir izdots, bet valsts darbinieku stāvoklis ir kļuvis neciešams. Šis likumis ir lāča pakalpojums valsts darbini elkiem', un mēs. šādu lāča
pakalpojumu negribam un nevaram akceptēt; tāpēc
es lieku priekšā šo satversmes 81. panta kārtībā
izdoto likumu noraidīt. (Sauciens pa kreilsii:

«Pa-

reizi!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Prezidijs lielk
' priekšā dlcipllnārsodu likurnu pārgrozītā veidā nodot sociālās likumdošanas un juridiskai komrnisijām.
Deputāts P. Zelboltls iesniedzis priekšlikumu.
«Disciplinārsodu likumu, izdotu
raidīt. »

81. panta kārtībā — no-

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms likstu uz
balsošanu deputāta Zeibollta priekšlikumu. Ja to
pieņems, 'atkritīs prezidija priekšlikums; ja deputāta Zeibolta priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums, — Lieku Uz balsošanu
deputāta Zeibolta priekšlikumu. Lūdzu, pacelties
tos. kas Ir pair deputāta Zeibolta priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos. kas ir pret deputāta Zeibolta priekšlikumu. Beidzot Jūdzu pacelties tos.,kas
atturalsl. Balsošanas rezultāts: par deputāta Zeibolta priekšlikumu nodotas 32 balsis, pret — 45
balsis, atturējies 1. Tas noraidīts. Nobalsošanā
nāk prezidija priekšllikums. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Prezidija rairlekfšllkums vienbalsīgi
pieņemts. — Tālāk Ministru kabinets satversmes 81.
panta .kārtībā izdevis sodu. tfcuinm Prezidiis liek
priekšā nodot to juridiskai koimimislia i. — Pie šī
priekšlikuma Vārds deputātam' Nikolajam Kal;

minam.
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Augstais nams!
Pa vasaras starDseslju laiku valdība ir sagatavojusi
ne tikai Saeimai, bet visiemi Latvijas iedzīvotājiem
diezgan lielus pārsteigulmus. (St. Jubulis mo vietas: «Galvas sāpes!») — Ja klādami ir sagādātas galīvaisi sāpes!, tad., man liekas, Jubulļa kungs, arī Jums
tās būs sagādātas diezgan lielais. Bet to mēs redzēsim vēlāk!—
Ir izdots satversmes 81. panta kārtībā sodu likums. Sodu likuma izdošana ir ļoti svarīgs, ļoti
nopietns darbs. Mēs redzam, ka sodu likumprojektu izstrādājot, ir nodarbojušās, dažādais kommisijas ne _ tikai te Latvijā, bet arī citās valstīs, kur
arī izstrādā sodu likUmUsl. Šis darbs ir diezgan ilgstošs; tas prasa pamatīgu: lietas apstākļu pārbaudīšanu speciālistu pieaicināšanu, šī jautājuma atklātu
pārrunāšanuun sabiedrisku iztirzāšanu. Nekādā ziņā
nevar tādā valstī!, kur ir parllaimentāriska iekārta, šo
svarīgo, atbildīgo darbu: izdarīt bez parlamenta
līdzdalības, tādēļ ka sodlui likums taču ir viens mo
valstīsi un sabiedriskās iekārtas pamatiem, Jo atļauts,
nav tikaījtas, Ikas noliegts sodu likumā un par ko
draud zināms sodsi. Ta tad sodu lilkumls nosaka, kāda
ir valsts iekārta. Mūsu valdība šo sodu likumu ir izdevusi bez Saeimas līdzdalības, satversmes 81. panta
kārtībā, pie kam ir noteikts, ka šis likums iegulst spē-
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ku nākošā gada 31. martā. Ja šim likumam pievienots tāds noteikums, tad taču skaidrs, ka steidzamības te nekādas nav, vismaz tādas ne, par kādu
runā satversmes 81. pants. Valdība var izdot likumus satversmes 81. panta kārtībā tad, ja ir neatliekama vajadzība, ja valsts varai kaut kas jāizšķir nekavējoties, bez pagarinājumiem un novilcinājumiem. Bet tagad valdība ir izdevusi likumu,
par kuru pati atzīst, ka tas nav steidzams, ka tas
var stāties spēkā arī pēc-pusgada. Vai tad tieslietu ministra kungs, kuram taču arī satversme jārespektē, nevarēja saprast un iedomāties, ka
tāda
viņa rīcība runā pretim satversmes nosacījumiem,
ka viņš, ierosinādams šādu priekšlikumu Ministru
kabinetā, ir pavedinājis Ministru kabinetu izdarīt
satversmei pretīgu darbību! Nav taču nekādu argumentu tam, ka šī sodu likuma izdošana ir bijusi
tik neatliekama un steidzama, ka ir bijis jāpiemē-

ro satversmes 81. pants.

Ja šis sodu

likums

ir

kaut kam rakstīts, ja šinī sodu likumā ir noteikts,
ka dienesta personas, kas pārkāpj varas robežas,
ir sodāmas, tad pirmām kārtām šis sodu likums

būtu vēršams pret valdību un tās tieslietu ministri.
A. Veckalns no vietas: «Pareizi!») Kungi, varas
Pārkāpšana te ir konstatēta uz visas līnijas.
Sodu likuma izstrādāšana ir notikusi ļoti lielā
Visa sabiedrība nekā nezināja, ko Tieslietu ministrijas «augstā» kommisijā dara. Pat tad,
kad kommisijā projektu bija izstrādājusi, to nebija
iespējams dabūt, pirms tas nebija publicēts «Valdības Vēstnesī», kaut vienu eksemplāru, kurā varētu
ieskatīties un pārliecināties, kāds šis projekts izskatās, lai būtu iespējams iepriekš to izlasīt un ar
to iepazīties, lai tad vērstu sabiedrības uzmanību
uz tādām vai citādām nevēlamām parādībām, kādas rada šis projekts. Tagad mēs esam notikuša
fakta priekša. Tagad mums jāizšķiras par šo svarīgo likumu, kas aizņem veselu grāmatu, kur svarīga ir katra rinda, katrs vārds; lai gan tas izdots
tikai nedēļu atpakaļ, lai gan nav varēts ar šo likumu kārtīgi iepazīties, Saeimai tagad jānolemj, vai
šo likumu nodot kommisijai. vai nē, vai atstāt tam
likuma spēku, vai to noraidīt. Es esmu pārliecināts, ka Augstajā namā nebūs daudz tādu, kas šo
projektu būs izlasījuši. Es domāju, ka starp tiem,
kas to nav izlasījuši, esat pirmā kārtā Jūs. Jubuļa
kungs! (Starpsaucieni.) Mēs zinām, ka parlamentā
bieži pieņem likumus, un pat ministri nezin, ko viņi pieņēmuši. Pēc tam gan presē klāsta: es jau
nebiju klāt, es nedzirdēju, es balsošanā nepiedalījos. Nav viens gadījums vien tāds bijis. Tā tad ir
pat jāšaubās, cik atsevišķi ministru biedri, kuru
skaits mums ir tik liels, ir sekojuši šim projektam
un zin tā saturu. Par deputātiem jau nemaz nerunāsim, jo man pašam jāatzīstas, ka es esmu gan to
lasījis, bet tikai svarīgākās daļas. Es neesmu paguvis izlasīt viņu visu vienkārši tāpēc, ka tas tik
vēlu bija publicēts un Saeimas deputātiem nebija
pieietams; tik īsā laikā man nebija iespējams ar to
iepazīties.

slepenībā.

Cik esmu iepazinies ar šī svarīgā projekta
galvenam daļām, man jāsaka, ka gandrīz uz katra
soļa var atdurties uz tādiem noteikumiem, kuru
priekšā jūs stāvat un esat neziņā, kam un kādēļ tie
izdoti. Jūs atcerēsities, ka jau presē uzklīda daži
atsevišķi jautājumi, kas aizskarti sodu
likumos.
Protams, prese uztvēra to, kas viņu visvairāk interesēja. Tas bija jautājums par preses brīvībām,
par goda aizskaršanu periodiskos izdevumos. Izrādījās, ka kommisijā, kas strādāja Tieslietu mini-
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strija, bija izstrādājusi tādu projektu, no kura vēlāk laikam pašam ministrim palika bailes, jo tās
preses kampaņas deļ, kas sacēlās, viņš Ministru kabineta projektu neuzturēja vairs tādā veidā, kādā
šī kommisijā to bija izstrādājusi. Izstrādātais projekts bija paredzējis, ka redaktoriem par neslavas
celšanu prese ka mazākais sods draudēja trīs mēnešu cietums. Tāds noteikums projektā bija. Ka
Jus, Paberza kungs, to nezināt, to Jūs nevarat teikt,
jo_ Jus bijāt šis kommisijas priekšsēdētājs. Tā tad
Jus esat sankcionējuši, ka. kommisijā tādu noteikumu pieņem. Un tikai pēc tam, kad presē izpaudās atsevišķi noteikumi, kas šinī sodu likumā ietverti, pateicoties šim sabiedrības spiedienam, Ministru kabinets ir drusku mīkstinājis šo preses

pantu.
Bet jūs, kungi, varat saprast, ko var sagaidīt
no tādas valdīb_as_ kommisijas, kas ir atradusi par
iespējamu izstrādāt tādu projektu, ka par katru
preses noziegumu ka _ mazākais sods draud 3 mēneši cietuma. Tad jūs varat iedomāties, ja tādu
projektu kāda kommisijā var pieņemt, kāda tad ir
šīs kommisijas garīgā seja, jo tam, kas ir parādījies viena panta, vajaga parādīties arī pārējos
pantos.

Tādi noteikumi mūsu sabiedriskai dzīvei, mūsu
presei, kas taču ir sabiedriskās dzīves spogulis,
būtu kapa akmens šai presei un brīvajam vārdam.
Ar šo sodu likumu šī prese patiešām būtu tā «nopreseta» , ka tur maz kas paliktu pāri. (Starpsauciens: «Jubulis paliktu pāri!») Paliktu pāri oficiozie izdevumi, kuru pienākums ir slavēt valdību
un katra ministra rīcību, vai nu viņš ir labs, vai
slikts. _ Jebkura_ kritika būtu noliegta; tiklīdz sāktu
ko runāt par kādu ministri vai atsevišķu personu,
vai_ viņas darbību, tūliņ būtu jāpadomā: kas var
zināt, vai velak tiesa to izdosies pierādīt. Mēs zinām no tiesu prakses, ka pirmā instancē dažreiz
notiesā, taisni varbūt, tāpēc, ka neizdodas pierādīt
patiesību, otra instancē, turpretim, attaisno. Bet
ta pati neizdošanās var gadīties arī otrā instancē,
un redaktoru, kas būs runājis un rakstījis patiesību,
bus lizpildīljils saivu pilsoņa svētu pienākumu, kais
bus atklājis sabiedrības priekšā nebūšanas, nosodīs par taisnu lietu tikai tāpēc, ka vai nu liecinieki
nobīsies, vai bus kaut kā iespaidoti no dažādām
pusēm, un viņam neizdosies pierādīt tiesā to, ko
citādi viņš būtu pierādījis. Un lūk, tagadējā val-

dība sava tieslietu ministra personā bija izstrādājusi sava kommisijā tādu projektu, kas presei atņēma kuru katru iespēju kaut ko rakstīt un ierobežoja viņas rīcības brīvību.
Tālākais papildu noteikums, kas ir palicies arī
šinī jau izdotā likumā un būs spēkā ar nākošā gada
31. martu, paredz drakoniskus spaidus. Katrs
preses sods ir saistīts ar naudas sodu, sākot ar 10
santīmiem par katru izdotu eksemplāru: 5 santimi
redaktoram un 5 santimi izdevējam, kamēr līdz šim
tas bija no viena santima līdz latam. Tagad nu
vienam periodiskam izdevumam, kura eksemplāru
mazākais skaits ir 10.000,kā tas pie mums ir ar lielo vairumu avīžu, gadījumā, ja redaktors būtu notiesāts par kādu pavisam niecīgu lauku korespodenci, teiksim, ar vienu dienu aresta, būs uzlikts
vismaz 1000 latu sods kā mazākais. Saprotama
lieta, ka vēlāk tādam laikrakstam, kas reiz būs sodīts, tiesa sodu palielinās, un tad lieta varēs aiziet
tik tālu, ķa šis periodiskais izdevums materiālu apstākļu dēļ vairs nevarēs iznākt. Bet tas vēl attiektos uz vienu periodisku izdevumu ar 10.000 eksem-
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Ko nu darīs avīze, kuras tiražs ir apmēram
100.000 eksemplāru? Tai katrā gadījumā mazākais
sods būs 10.000 latu! Es nezinu, varbūt, tagadējai
valdībai ir kāds sevišķs zobs uz kādu preses or-

gānu, kurš iznāk 100.000 eksemplāros; to es nezinu, bet, kā jūs redzat, šāda soda piedraudējums
ir. Pats par sevi saprotams, ka tas neveicinās
mūsu sabiedriskās domas attīstību un būs jūtams
kā smags slogs brīvajam vārdam. (Sauciens pa
labi: «Bez šaubām!»).
Šis _ ir viens no tiem likuma noteikumiem, par
ko ir sākts runāt, bet ja sākam šķirstīt šo likumprojektu, sākot ar polītiskiem noziegumiem, tad
atrodam vēl daudz «labu» lietu. Es saprotu, ka tagadējai _ pilsoniskai koalicijai nevar būt sevišķas
velēšanās mīkstināt politisko režīmu. Visa šī koalīcija, sākot ar Breikša kungu un beidzot ar tagadējo labo spārnu, ir nosvērusies ar savu smailo
galu pret _ kreiso spārnu, pret strādniecību. Tāpēc
nav domājams, ka šī koalicija varētu izdot kādu
projektu, _ kas uzlabotu, mīkstinātu to režīmu, kādu
uztur spēkā pastāvošie sodu likumi. Jums, kungi,
nevienam nav noslēpums, ka jau pastāvošie sodu
likumi bija drakoniski, jo tie bija izdoti cara laikā,
1903. gada, ta tad bija piemēroti toreizējiem cara
valdības satrapiem, bet nebija piemēroti demokrātiskai valsts iekārtai. Mēs zinām vēl vairāk —? ka
tagadējās tiesas vienā otrā gadījumā ar tulkošanu
mēdza apiet _ vienu otru šī likuma asumu, kas nav
piemērots demokrātiskai valsts iekārtai. Ja jūs
esat gaidījuši, ka jaunajā likumā būs tāds gars, kas
politisko sodu nodaļu pieskaņos tagadējai valsts
iekārtai, tad esat rūgti vīlušies. Tā tur nav! Pat
vairāk — var sacīt, ka tagadējais jaunais sodu likums uz visas līnijas pastiprina sodus, sodu apmērus par polītiskiem noziegumiem: kur agrāk bija
mazāks sods, tur tagad ir lielāks; kur agrāk draudēja cietums līdz vienam gadam, tur tagad draud
cietums līdz divi gadiem; kur agrāk draudēja cietoksnis, kas nav savienots ar tiesību ierobežošanu,
tur tagad draud pārmācības nams, kas ir tāds sods,
kas savienots ar tiesību ierobežošanu; kur agrāk
bija spaidu darbi uz īsāku laiku, tur tagad laiks pagarināts.
Apskatot politisko pantu būtību, ņemsim tagadējo sodu likumu 199. pantu jeb jaunā sodu likuma
110. pantu: «Kas atklāti izteicis uzaicinājumus,
kuros musina izdarīt dumpīgu nodarījumu.» Līdzšinējā redakcija bija tāda: «Kas turējis runu, vai
izdevis kādu sacerējumu, kurā musina uz dumpīgu
nodarījumu». Līdz šim tiesa izskaidroja to tā, ka
dumpīgs nodarījums nav izdarāms bez varas lietošanas, un ja kāds musina uz dumpīgu nodarījumu, tad viņš to nevar izdarīt bez varas līdzekļiem.
Tā arī Senāts to bija tulkojis, un citādi ari nemaz
nevar saprast jēdzienu par dumpi. Tagadējā likumā teikts: «kas lietojis varas darbus ar nolūku
grozīt pastāvošo iekārtu.» Dumpis bez varas līdzekļiem arī nemaz nav iedomājams. Bet redziet,
ko augstie valdības kungi iedomājušies! Viņi iedomājušies izdarīt dumpīgu nodarījumu bez varas līdzekļiem un piesprauduši klāt vārdus «kaut arī tieši neaicinot uz varas darbiem». Es gribu zināt, lai
nu Pabērza kungs tagad paskaidro, kas tas būs par
dumpi, kur nelietos varas līdzekļus! Acīmredzot,
tas būs tāds pat dumpis, kādu tagad Pabērza kungs
ir sarīkojis, izdodot šo likumu satversmes 81. panta kārtībā. Bez šaubām, varas darbi nav izdarīti,
bet likums ir pārkāpts. Es gribu redzēt, kas tas ir
par dumpi, kur netiek lietoti varas darbi. Likuma
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61. pantā jūs esat kvalificējuši, kas ir dumpis, un
110. pantā — kas ir musināšana uz dumpīgu nodarījumu. Sakait, kā var musināt, ja nav lietoti varas līdzekļi! Ja kāds nav musinājis uz varas līdzekļu lietošanu... (L Ausēja starpsauciens: «Uz
garīgu dumpi!»). Ausēja kungs runa par _ garīgu
dumpi. Tas ir pavisam jauns sodu likuma jēdziens.
Tagadējās koalīcijas galvās gan tiešam ir noticis
viens garīgs dumpis, ja viņa ir atradusi par iespējamu balsot par šāda sodu likuma jzdošanu. Es
gribētu zināt, kas tas ir bijis par garīgu dumpi to
Ministru kabineta locekļu galvās, kuri ir varējuši
piespraust 110. pantam tādu teikumu.
Jūs, varbūt, teiksit: «Dievs ar viņiem! Kas tad
to dumpi taisa! Mums ir vairākums, mēs esam
pilsoniska koalicija, varbūt, no mums neviens _ to
dumpi netaisīs. Ja arī kāds labā spārna cilvēks,
kāds Ikše vai Oliņš taisīs dumpi, mēs viņu pataisīsim par traku, un dumpis neizdosies!» — Es jums

nolasīšu kādu pantu, kas var zīmēties arī uz jūsu
deputātiem, un ja jūs to dzirdēsit, es nezinu, ka
jums tad būs ap dūšu. Tas ir 80. pants, un tas nosaka: «Kas pirms Saeimas vai pašvaldības vēlēšanām, vai šādu vēlēšanu laikā izplatījis nepatiesas
ziņas par kāda kandidāta personu, vai viņa uzvešanos sabiedriskā dzīvē, vai dienestā, vai viņa
profesionālu darbību, ar nolūku kaitēt viņa ievēlēšanai, sodāms: ar cietumu.» —i Labi, viņš ir sodāms! Bet nu — «šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgais, bez šajā pantā noteiktā soda, atstādināms
no vēlēšanām, bet ja viņa ievēlēšana notikusi, izslēdzams no iestādes, kurā bijis ievēlēts.»
Es domāju, ka arī starp pilsoniskiem deputātiem būs tādi, kas ir cēluši neslavu presē, tad, kad
bija atļauts deputātiem būt par redaktoriem. Tagad
deputāti vairs nevar būt redaktori un līdz ar to nevar presē neslavu celt. Bet pieņemsim, ka vēlēšanu laikā, kad deputāti brauks no vienas vēlēšanu
sapulces uz otru, viņi runās arī par vienu otru deputātu un runās par viņu personīgo rīcību, varbūt,
pat patiesas lietas, ko viens otrs deputāts darījis.
Bet sakait, vai tad, kad lieta nonāks tiesā, jūs va-
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no Saeimas nama ārā un notiesās — un tāpēc, ku.igi, ka jūs esat šo likumu uzrakstījuši.
Tad nu iznāks tā, ka pēc jaunām Saeimas vēlēšanām sāksies vesela rinda procesu; tad meklēs
pa visiem kaktiem un visām pažobelēm, ko kāds
Saeimas vēlēšanās par tādu vai tādu kandidātu ir
sacījis, un iesūdzēs visus tos tiesā. Apsūdzētais
pats būs aizmirsis, ko viņš teicis, un arī viņa liecinieki būs aizmirsuši, kas sacīts, bet sūdzētājam tomēr radīsies viņa partijas kandidāti, kuri apliecinās, ka tas to un to ir teicis. Ja nu viņu notiesās
un pie tam notiesās bez pamata, tad līdz ar to viņš
zaudēs savas deputāta tiesības, savu mandātu, lai
viņš arī būtu ievēlēts, kur būdams, vai Saeimā, vai
pašvaldības iestādē, vai citur, un viņš nekādi nevarēs rehabilitēties.
Redziet, kungi, vai pēc tam, kad valdība ir sarakstījusi šādus pantus, vairs var tik vienaldzīgi
paiet garām šī likuma garam! Jūs visādi varat skatīties uz politiskiem nodarījumiem, bet jūs nevarat
ar likumu atņemt vēlētājiem tiesību ievēlēt zināmu deputātu Saeimā. Jūs nevarat radīt tādu stāvokli, ka šo deputātu, kaut gan viņam dota pilna
tautas uzticība, kaut kādu intrigu dēļ vazā pa tiesām un beigu beigās notiesā ar kaut kādu smagu
sodu, pēc kam viņam jāatstāj tautas uzticētais
mandāts tikai tāpēc vien, ka viņš nav varējis laikā
savākt vajadzīgos pierādījumus. Ja nu (Jūs, Jūbuļa kungs, bijāt klāt kabinetā, kad šo likumu izstrādāja, tad šito gan Jūs neesat dzirdējuši, vai, ja
arī esat dzirdējuši, tad nebūsit sapratuši, jo tādu

likumu Jūs nebūtu cauri laiduši. Tāpat man

lie-

kas, nekā nebūs sapratuši pārējie kabineta locekļi,
ja viņi ir varējuši izlaist cauri šādu likumu.
Ja jūs iesit tālāk un paskatīsities citās nodaļās,
tad atradīsit jaunajā likumā, piemēram, smagus
ierobežojumus biedrību dzīvē. Te ir 163. pants,
kuru lasot, jūs atdursities uz sekojošo: «Uz likuma
vai statūtu pamata sasauktas sapulces loceklis, kas
turpinājis debates vai piedalījies sapulces lēmuma
taisīšanā pēc tam, kad sapulces vadītājs atņēmis
viņam vārdu, vai izraidījis no sapulces, vai paslurēsit katrreiz visu to pierādīt! Jums būs vesela
dinājis sapulci par slēgtu, vai kas patvaļīgi atklārinda pierādījumu un liecinieku, kuri apņemsies
jis jau slēgtas sapulces sēdi, sodāms: ar naudas sovisu to pierādīt tad,, kad jūs to runāsit; bet kad
du,
ne augstāku par simts latiem.» — Bet tas vēl
lieta nonāks tiesā, liecinieki viens pēc otra pazudīs
nebūtu
nekas! Ja nu debates vai pieņemtais lēgan
un tiesā vairs neliecinās. Kā
Jūs, Dzelzīša
kungs, varat zināt un galvot par katru cilvēku, mums pārkāpj minētai sapulcei ar likumu piešķirto
tiesību robežas, tad vainīgais, ja tas pēc debašu
kurš apliecina noteiktu faktu? Jums gan var būt
vai pieņemtā lēmuma satura nav jāsoda ar bargāku
laba pārliecība un kaut kas cits, bet jūs nevarat
atkal sodāms ar naudas sodu. Teiksim —
sodu,
galvot. Ja jums kas ir bijis zināms, tad jūsu pienāviena biedrība, kura pastāv uz statūtu pamata, piekums ir to atklāt; bet jā nu kāds ir rīkojies nepareizi, nelikumīgi, tad vainīgais cenšas katrā ziņā ņem kādu protesta rezolūciju. Pieņemsim, ka tā
ir kāda labdarības biedrība; bet ir kādi notikumi
tikt uz kādas kandidātu listes un pēc tam iesūdz
sabiedrībā — kaut vai šī paša sodu likuma izdošajūs tiesā uz 80. panta pamata. Liecinieki izvairās
na —, kurus biedrības sapulcē sāk pārrunāt, vai ari
kaut ko liecināt un atsaka, ka nekā par to lietu
sapulcē pēc ziņojumiem paceļas kāds
jautājums,
nezin. Kaut arī tiesa ir pārliecināta, ka apsūdzēun
kāds sapulces dalībnieks liek priekšā pieņemt
tais runā patiesību, uz 80. panta pamata tiesai šis
protesta rezolūciju pret attiecīgo sabiedrisko pacilvēks tomēr jānotiesā. Ja jūs līdz šim sūdzēja
rādību. Saskaņā ar biedrības statūtiem šai biedrīpar neslavas celšanu presē, tad varēja atsaukties
bai jānodarbojas ar labdarību, bet ne ar citām lieuz to, ka ir pilna pārliecība to ticēt. Tas arī bija
tām. Ja nu būs pieņemta šāda protesta rezolūcija,
tas pants, uz kura pamata bieži vien redaktorus
tad «vainīgais» tiks sodīts, tikai grūti saprast, kas
attaisnoja. Tagad uz to vairs nevar atsaukties.
—?
vai tikai rezolūcijas priekšā licējs, vai visi tie,
Cilvēks nevar pierādīt, ka tas, ko viņš izpaudis, ir
sapulcē piedalījušies. Te jūs redzat jaunā sokas
bet
viņam
ir
bijusi
pilna
pārliecība
to
dapatiesība,
du likuma smaili vērstu pret politiskām brīvībām,,.
rīt,, tāpēc ka viņam rokās ir dokuments, kuru ir parakstījuši tādi un tādi cilvēki, ka viņi to un to var ,pret preses; brīvību, pret visu sabiedrisko dzīvi.
apliecināt; un tomēr tiesai viņš jānotiesā, tiesa neVēl ;noziedzīgos nodarījumos, par ko runā.šis
var viņu, ,no soda atsvabināt. Un ja arī notiesātais, i sodu. likums, ir nodarījumi pret ārvalstīm.iii Kā nu
reaģē; šis sodu likums ārējā politikā? Kā valdība
būs desmit reižu Saeimā ievēlēts un būs desmit
reižu paudis patiesību, tomēr viņu aiz kājas izvilks .reaģē uz dažādiem. nodarījumiem pret ārvalstīm,

69

Lat.vijas

Republikas

III Saeimas

VII

to mēs redzējām nesenā pagātnē: kad Lietuvas
valdība pieprasīja politisku emigrantu, valdība
steidzās viņu izdot uz to ātrāko. Tas bija Misiuļa
lietā. Tā tad, kā valdība praksē rīkojas, to mēs zinām. Bet ko paredz jaunais sodu likums, to redzam 116. pantā: «Kas izdarījis mēģinājumu ar
varu graut valsts iekārtu valstī, kura atrodas miera
attiecībās ar Latviju, vai sagatavojies uz tādiem
darbiem, ja par tādu nodarījumu sodāmību pastāv

savstarpība vai konvencija, sodāms: ar cietumu.»
— Tas būtu vēl saprotams, ja kāds te Latvijā mēģinātu graut citas, mums draudzīgas vai nedraudzīgas valsts iekārtu; tad to vēl varētu saprast, bet te
mēs redzam, ka, saskaņā ar šo sodu likuma pantu
Latvijas pilsonis — un pat ne Latvijas pilsonis sodāms arī tad, ja viņš šo noziedzīgo nodarījumu ir
izdarījis ārzemēs. Šeit varēs sodīt vienu politisku
,emigrantu, teiksim — Lietuvas emigrantu, kurš izdarījis kādu varas darbību pret Lietuvas fašistisko
iekārtu, tiklīdz viņš pārnāks Latvijā.
Tālāk — 117. pants: «Kas aizskāris vārdiem,
izplatītā vai atklāti izliktā sacerējumā, vai notēlojumā, vai atklāti turētā runā ar Latviju miera attiecībās atrodošos valsti, ar nolūku izrādīt necie-

nību šai valstij, ja par tādu nodarījumu sodāmību
pastāv savstarpība vai konvencija, sodāms: ar cietumu.» Tas nozīmē, piemēram, sekojošo: ja Latvijā, kur šādā vai tādā veidā tomēr vēl pastāv preses brīvība, kaut arī ar lieliem ierobežojumiem,
kur pastāv demokrātiski rakstīta satversme, sāktu
runāt un rakstīt, teiksim, par Itāliju, vai, manis pēc,
par Padomju Krieviju, vai Lietuvas diktatūru —
vārdu sakot, par diktatūras zemēm, par viņu iekārtu, un sāktu šo iekārtu šādi vai tādi nonievāt —
šeit, demokrātiskā valstī, kur katram ir domu un
apziņas brīvība, saskaņā ar šo 117. pantu vainīgo
personu var sodīt. Līdzšinējā sodu likumā tas tā
nebija. Šeit gan pantā ir paredzēts, ka tas notiek
tad, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgta attiecīga konvencija. Ar Padomju Krieviju jūs šādu konvenciju, varbūt, nenoslēgsit, bet gan jūs tādu varēsit
noslēgt, piemēram, ar Itāliju un Lietuvu. Jūs jau
izdevāt savā laikā vienu politisku emigrantu Lietuvai, pretēji visām starptautiskām konvencijām;
tāpēc, protams,
nebūs nekāds
noar
ar brīnums, ja jūs svē
Lietuvu vai Itāliju
Romas pāvesta
slēgsi^
tību šādu konvenciju, kurā katram būs noliegts
kaut kā nicinoši izteikties par šīm draudzīgām,
ar Latviju miera attiecībās esošām valstīm. Jaunais sodu likums aiziet tik tālu, cik tālu nebija aizgājis pat cara laika likums. Tas par šādām lietām
nesodīja. Protams, atkal nevar sacīt, ka šādi likuma noteikumi darītu godu demokrātiskas valsts
sodu likumam.
Ja ejam tālāk un palasām pantus, kas attiecas
uz reliģiskiem noziegumiem, tad redzam to pašu.
Tagad, pastāvot apziņas brīvībai, uz nodarījumiem
pret reliģiju, uz pārkāpumiem pret citu ticības jūtam, pret viņu ceremonijām vajadzētu skatīties
pavisam citādāk. Bet te mēs redzam pilnīgi pretejo._ Ja agrākie sodu likumi par tādām lietām paredzēja jzsūtīšanu, kas vēlāk tika pārvērsta cietokšņa sodā, tad tagadējā likumā par reliģiskiem nodarījumiem redzam pārmācības namu. Kaut gan
jaunajā likumā teksts ir mazliet : modernizēts, jo
nerunā vairs par svēto jaunavu uti dievmātes noslēpumiem, par nevainīgām um šķīstām . jumpravām, tomēr saturs ir tas pats. ? Par sodu piedraudēts pārmācības nams, kamēr agrāk draudēja tikai
cietoksnis; piemēram 74. pantā, kur agrāk par re-
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liģisku ceremoniju apvainošanu vai nonicināšanu
draudēja cietoksnis tagad paredzēts pārmācības

vajadzētu arī
nams. (Starpsauciens.) Varbūt
spaidu darbuls,? Vai jūs jgribat arī spaidu d_arbus? Man šķiet, ka pārmācības nams par samēra
mazsvarīgu noziegumu valstī, kur pastāv apziņas
brīvība, ir tāds sods, kādu nevar uzlikt Varbūt Jo
varēja attaisnot tur, kur uz šādām lietam skatījās
pavisam citādi, kā cara Krievijā, kur tikai ar noņemtu cepuri drīkstēja iet garam kādai procesijai;
tagad uz šādām lietām jāskatās liberālāk. Izradās,
ka tagadējā valdība, acīmredzot, baznīckungu iespaidā, ir pieņēmusi vēl drakoniskākus sodus, neka
bija cara laikos. Es gribētu zināt, kur tad nu paliek tie baznīckungi ar savām bībeles peršām, kas
aizvien saka: «Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti!»
Es nu tagad gribētu dzirdēt, ka Beldava kungs nak
un protestē pret šo sodu likumu. Ja līdz šim jums
vēl nebija pamata to darīt, tad tagad, kad_ jūsu valdība izdod tik drakonisku sodu likumu, jūsu pienākums ir pirmām nākt un teikt: «Netiesājiet, lai jus
netaptu tiesāti!» — Jūs klusat un klusēsit, jo jūsu
liekulība neparādās te pirmo reizi.
Kungi! Man liekas, pēc tās mazās ekskursijas, ko es izdarīju pa šī sodu likuma saturu, visiem
vajadzētu būt skaidram, ka neviens demokrātiski
domājošs cilvēks nevar balsot par to, lai šis sodu
likums stātos spēkā. Saeimas vārds var būt tikai
tāds, ka šis projekts, sodu likums līdz ar tā ievadlikumu, ir noraidāms pirms nodošanas kommisijai;
tāpēc es arī lieku to priekšā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godātie deputātu kungi! Man vispirms jāatzīmē, ka
sodu likums un disciplināro sodu likums ir viens
vesels; tikai šeit aiz formāliem iemesliem Ministru kabinets ir nodevis Augstajam namam 2 likumprojektus un 2 reizes mums būs jārunā par vienu

veselu likumu.
Vispirms man jāapstājas pie disciplināro sodu
likuma.
Deputāts Zeibolts pārmeta demokrātiskam
centram, ka tas ar šo likumu pasliktinājis valsts
darbinieku stāvokli. Šis pārmetums ir nedibināts
un noraidāms, un proti — aiz sekojošiem iemesliem. Varbūt Zeibolta kungs atcerēsies, cik reižu
viņš, sēdēdams sociālās likumdošanas ,kommisijā,
ir balsojis par administratīvo kameru likuma nolikšanu zem zaļās segas. Tas ir atlikts, mazākais, 3
reizes. Tamdēļ, ja būs administratīvās kameras,
t. i. procesuālā kārtība, un ja būs materiālais likums' , valstis darbinieku intereses kā tādas būs 'nodrošinātas.
Tālāk man ar gandarījumu jāatzīmē, ka Ministru kabinets šodien ir pieņēmis vienu jaunu likumprojektu un nākamās dienās to nosūtīs Augstajam
namam. Tas ir likums par administratīvām kamerām. Ja šo projektu atbalstīs arī kreisais spārns,
tad — esiet pārliecināti — mēs piedzīvosim likumu
par administratīvām kamerām, kas būs liels ieguvums tiesiskā ziņā visai darba intelliģencei. Tāpēc,
Zeibolta kungs, _ vajaga tikai atbalstīt šo lietu, tad
viss būs kārtībā.
Atgriežoties pie sodu likuma,' man, kā tieslietu
ministrijas budžeta referentam budžeta kommisijā.,'
gadījās noklausīties dažādus faktus par tiesu spriedumiem u. t: t. Sociāldemokrāti arvien uzstājās
un teica: redziet, kāda netaisnība — mums -jālieto
vecie cara laika sodu likumi, un tos lietojot; tiek
3*
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pārkāpta satversme, tiek sakropļoti mušu tagadējie
garam.
tiesiskie jēdzieni, un tas runa pretim laika
apbudžeta
To mēs dzirdējām gadu no gada, katra
spriedē.
Kalniņa kungs teica, ka tieslietu ministris pārkāpis satversmi, izdodot sodu likumu _ satversmes
84 p. kārtībā. Ministris nav vis pārkāpis satversmi, bet ir taisni to pildījis. Mes dzīvojam jau 12
gadus un visu šo laiku lietojam vecos Krievijas,
1903. gada sodu likumus, ar vienu otru pārgrozījumu. Es domāju, ka tieslietu ministris_ ar savu ierosinājumu ir veicis lielu darbu. Bet jāsaka, ka lielā
darbā var atgadīties arī viena otra kļūda, viens
otrs robs. Tādēļ pārmest tieslietu ministrim tādas
lietas, ko sarunāja deputāts Kalniņa kungs, ir nepareizi. (F- Cielēna starpsauciens.)
Bet, kungi, es brīnos par vienu, un proti —
par to, ka no visas lietas izrauj vienu atsevišķu
tēzi un tad cenšas pataisīt visu lietu tādu, ka ta nekam neder. Kungi, neaizmirstiet, ka _ir viens liels
princips, kas mums katram jārespektē,_ un proti,
tāds, ka ne tik vien mūsu valsts iestādes, bet arī
šeit Augstajā namā nekādā ziņa nedrīkstbūt tādi,
kas nodarbojas ar apmelošanu; apmelotajiem še
nav vietas. Ja likumā ieved 80. pantu, tad doma
bija tāda, ka apmelotājiem nav vietas ne Augstajā
namā, ne arī kādā citā valsts iestādē.
Lai to pamatotu, man jāaizrāda uz vienu spilgtu
gadījumu, kuru mēs visi nosodījām. Pagājušas
Saeimas vēlēšanās mums bija gadījums, _ka daži
neatbildīgi darbinieki, kas gan netika ievelēti Saeimā, izlaida uzsaukumu: «rocy,n,apcTBeHHaH Kaaua
oŠBopoBaHa; Iesvn-b Tpacvub cosnajica »Kas to izlaida,
to jūs visi labi zināt. Ir zināms, ka daudz gadījumos, ja
šādiem' .cilvēkiem nav bijis iespējams tikt Saeima, ir
aplsolīts katrā ziņā viņus ielikt kāda valsts iestādē.
Un te nu, kungi, šis. pants, ir ļoti labs līdzeklis»,ka
tikt vaļā no šādiem apmelotājiem. Man šķiet, šī ir
tāda doma, pret kuru neviens_ nevar nostāties un
kam neviens nevar pretim runāt. Tapec, Mendera
kungs, arī Jums jāatzīst, ka tas ir viens neapšaubāms uzlabojumus;. Protams, var iau strīdēties par
sankciju.
Iebildumi b:ja arī pret preses sodu pantiem, ka
tur paredzētie sodi ir pārāk bargi. Jāatzīst, ka tas
uzskats, ko aizstāvēja tieslietu ministra kungs, un
ko mēs atbalstījām, izkrita cauri. _ Tamdēļ sodi
par presēsi pārkāpumiem Uzlikti pārak bargi. Mes
esam par sodu mīkstināšanu par preses noziedzīgiem nodarījumiem.
Sodu likums stāsies spēkā tikai) 1931. 'gada 31.
martā. Es iesniedzu priekšlikumu,_kasi rod ļoti labuizeju. Kad imūsui tiesas sāks piemērot sodu likumu,
kas izdots 81. panta kārtībā, stāvoklis būs nestabils.. Pie mums ir ieviesies tāds uzskats: satversmes 81. panta kārtībā .izdotie likumi nav tik stabili, tos grozīs,, tos apspriedīs komirnisijas — nav
zināms., kas tur būs, kas Izmāksi. Tādiem 1likumiem
kā sodu līkumainu nepieciešama liela, stabilitāte.
IMūisiu nolūks ir to panākt: lai šis sodu likums, kad
tas stāsies spēkā 1931. gada 31. martā, būtu jau šeit
Saeimā sevišķā komimisiijā izskatīts un arī pievemts.
Tad arī varēs tos bargākos sodus, kādi te atrasti,
un citus robus nogludināt. Tad mums arī būs mūsu
parlamenta izdots likums, uz kura pamata mēs
varēsim tālāk kārtot Savaisļ lietas. Tadeļ es iesniedzu Saeimas prezidijam, priekšlikumu, ka Saeima ndleimj, saskaņā ar Saeimas, kārtības ruļļa
150. pantu — kas paredz, ka sevišķiem' uzdevumiem
Saeima var iecelt sevišķas likumdošanas kommisijas, kuras šo uzdevumu velc, —? iecelt speciālu sodu
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likuma komimisiiju ar 5 locekļiem, lai ta pārstrādātu

'šo sodu likumu un veiktu šo darbu visdrīzākā laika.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārds; deputātam
Jamkum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šis sodu likums izdots (satversmes. 81. panta kartībā; tāpēc vispirms jārunā par šo satversmes 81.

panta

Satversmes 81. pants arvien noteiktāki iegūst
jaunupolitiskunozīmi. Ja agrākas valdības šo pastāvošās satversmes 81. pantu izlietoja ka līdzekli, ar
kura palīdzību starpsesiju laika izdeva vienu otru
mazāk svarīgu likumu, tad tagad stāvoklis ir krasi
mainījies. Tagadējās valdības prakse mes redzam',
ka šī panta kārtībā tiek izdoti tieši vissvarīgākie,
kardinālākie likumi. Kaut ,gan_ iormiālii viss notiek
it kā pa vecam, kaut gan formāli valdības rīcība ir
konstitucionāla, un šie likumi pec tam, kad tie izdoti', tiek piesūtīti Saeimai un varjte _guiet Saeimas
komimisijās gadiem ilgi, tomēr sava būtība 81. panta
lietošana ir ieguvusi pavisam jaunu politisku nozīmi. Satversmes. 81. panta kartība Latvijas fašisms
realizē dienu mo dienas savai programmu. 81. panta
kārtībā fašistiskais nacionālais bloks panāca, ka
islliimo kasu reformas likumu izdeva valdība. Tas
bija viens, fašistu sociālās programmas punkts, par
kio visu laiku cīnījās fašistiska buržuāzija, ko viņa
praisiīja realizēt. Turpmākais svarīgākais likums, kas
izdots satversmes 81. panta kartība Un-Ikas ļoti dziļi
skar .strādājošo šķiru intereses, ir maizes sadārdzināšanas likums un .oitii lauksaimniecības likumi un
moteiikuimi. Ar šiem lifcuimieim strādniecībai tiek uz"veiltas destnitiemi imillijonu īlielaisi nastas. Tagad mes
redzam, ka fašisti sāk realizēt satversmes 81. panta
kārtībā arī savas programmas politisko daiļu. To
mēs redzam izdotā sodu. likuma. Izdodot jauno sodu
likumu, fašisti ir realizējušiar satversmes 81. panta
palīdzību savas politiskās programmas veselu daļu.
Ko mēs redzam īsa sodu likuma satura? Visi šī
sodu likuma, panti ar savu, asumu vēršastaisni pret
?strādniecību un citiem darba ļaudīm, bet pirmā kārta
pret strādniecības revolucionāro priekšpulku, pret
.revolucionāro strādniecību. Te sociāldemokrātu runātājs Nikolajs Kalniņš mēģināja kavēt laiku buržuāzijas spārmam ar dažādiem amizantiem paņēmieniem) , taisot dažādas juridiskas akrobātikas trikus
iuin mēģinot pierādīt, ka buržuāzija pati nezinot,_ko
izdodot. Arī pašu buržujislko spārnu varot iesēdināt uz šo pantu pamata_oietuma. Tā taču ir niekošanās šai nopietnā jautājuma, kur ir izdots sodu
likums., kas uz visasāko vēršas pret strādniecību, ja
te uzstājas ar tādu akrobātiku.
Vispirms šai sodu likumā ņaredzētsl ka tiek
atmests cietokšņa soda veids. Tas bija _soda veids,
kas deva polītiskiem ieslodzītiem 'tomēr zināmas
^
salīdzinot
priekšrocības, zināmu brīvāku stāvokli,
ar citiem soda veidiem. Pa lielākai daļai šo cietokšņa soda veidu piemēroja revolucionārai strādnieku jaunatnei, kas tika nosodīta uz cara likuma
pantu pamata. Tagad, turpretim, Latvijas buržuāzija ir atzinusi šo cietokšņa soda veidu par pārak
mīkstu un izņēmusi no apgrozības. Tas liela mērā padara šo sodu likumu reakcionārāku.
darbu
Nākošais pasliktinājums ir — spaidu
minimālās normas noteikšana uz 6 gadiem. Līdz
šim spaidu darbus tiesas varēja piespriest, sakot
ar 4 gadiem, tagad turpretim varēs piespriest tikai sākot ar 6 gadiem. Tas, bez šaubām, galvena
kārtā tiks attiecināts uz polītiskiem nodarījumiem.
Tāpēc mēs varam sacīt, ka Latvijas buržuāzija
vismaz par 1/3 padarījusi drakoniskākus cara sodu
likumus spaidu darbu piespriešanas ziņā.
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Tāpat ir padarīts reakcionārāks pārmācības
nama sods. Ja līdz šim 'minimālais sods pārmācības nama bija pusotra gada, tad tagad noteikti divi
-gadi.
Talak šinī sodu likumā mums jāsaduras ar tādu Latvijas fašisma brūtālliitātfi un mežonību, kurai
ir vieta vienīgi vidus laiku likumos. Tas ir noteikums, ka ieslodzītos, kas notiesāti uz spaidu darbiem, ar īpašu tiesas lēmumu, var iekalt važās —

kandalās. Ja izlasām 13. panta papildu noteikumus, tad _ kļūst skaidra tā kārtība, tas veids, kādā

šī brutālā rīcība tiks realizēta. Uz noteiktu laiku

notiesātiem var iekalt važās vai nu kājas, vai rokas, bet tiem, kas notiesāti mūža spaidu darbos,
var iekalt važās kā rokas, tā kājas. Tā tad cietumi burtiski tiek pārvērsti par inkvizīcijas kazematiem, par tādu spīdzināšanas vietu, kur ieslodzītos
var pilnīgi nobendēt.
Visi šie sodu likuma panti, sevišķi noteikums
par važu sodiem, pilnīgi atklāj jūsu nolūkus, kāpēc jūs izdodat šo sodu likumu tādā steigā. Jūs
gribat fiziski iznīcināt revolucionārās strādniecības priekšpulkus. Šī sodu likuma pantu nolūks ir
— Latvijas cietumu kazematos pakāpeniski nobendēt tur ieslodzītos strādniekus.
Tāds ir sodu likumu grozījumu saturs.
Ja paskatāmies tālāk dažādos jaunos soda likumu pārgrozījumu pantos, tad tiešām tur sastopam kuriozas lietas. Tā piemēram nodalījumā par
valsts nodevību paredzēti mūža spaidu darbi par
šādu pārkāpumu: «Latvijas pilsonis, kas stājies
sakaros ar ārvalsts valdību vai ar tās aģentu ar
nolūku panākt karu vai citus naidīgus darbus pret
Latviju, vai ar Latviju noslēgtas kara savienības izbeigšanu, vai izvairīšanos no tādas savienības noslēgšanas;... sodāms ar spaidu darbiem uz visu
mūžu.» Tā tad tos, kas sper kādus soļus, kas izrāda kādu aktivitāti, lai Latvija izvairītos no kara

savienību noslēgšanas, no tādu apstākļu radīšanas,

kas var izsaukt nākotnē jaunus šausmīgus kara
slaktiņus, ir iespējams sodīt ar spaidu darbiem, ar
mūža katorgu. Tāds pat sods draud tiem, kas rīkojušies tā, lai izbeigtos militāras saistības un kara
līgumi ar citām valstīm. Paredzot sodu likuma nodalījumā par valsts nodevību tādus noziegumus un
uzliekot tādus sodus par minēto pretošanos militāru līgumu slēgšanai, buržuāzija gatavojās karam.
Šo sodu likumu buržuāzija izdod kara politikas sekmēšanai, izdod kā palīga līdzekli kara gatavošanai
pret Padomju savienību.
Ja politiski atšifrējam militārās savienības,
kas minētas 87. pantā, ja atšifrējam tās, ievērojot
starptautiskās attiecības un Latvijas ārējo un militāro politiku, tad Ir skaidrs, ka te domātas militārās saistības ar Poliju, ar imperiālistiskām lielvalstīm un ar viņu vasaļu valstīm — Somiju, Igauniju, Lietuvu u. t. t. Visus, kas pretosies šīm savienībām, kas pretosies kara sagatavošanai, buržuāzija
grib tiesāt mūža spaidu darbos un fiziski iznīcināt.
Tālāk vēl viens spilgts piemērs ir 103. pants,
kas skan tā: «Kas piedalījies atklātā kopsapulcē,
kas sapulcējusies ar nolūku nonievāt pastāvošo
valsts iekārtu, vai Valsts Prezidenta personu, vai
izteikt līdzjūtību dumpim, vai nodevībai, vai personai, kas izdarījusi dumpīgu, vai nodevīgu nodarījumu, vai mācībai, kura tiecas ar varas līdzekļiem
gāzt valstī pastāvošo iekārtu, sodāms: ar cietumu.»
Tā tad te ir noteikts, ka kādas pieteiktas politiskas
sapulces dalībniekus var sodīt ar cietumu vienkārši tāpēc, ka valdība saskatījusi šinī sapulcē, ka tā
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sasaukta ar nolūku izteikt līdzjūtību dumpīgam nodarījumam u. t. t. Pieņemsim, ka sasauc sapulci,

kur izsaka zināmus politiskus uzskatus vai izsaka
līdzjūtību kādam buržuāzijas terrora upurim. Tagad nu tūliņ sapulci varētu uzskatīt par tādu, uz ko
attiecināms 103. pants, un visus sapulces dalībniekus varētu notiesāt ar cietumu.

Tādu līdzīgu pantu, kas atver vēl nepieredzētas terrora iespējamības, šinī sodu likumā ir ļoti
daudz.

Spilgtā kontrastā visiem šiem mežonīgiem pantiem, kas vērsti pret strādniecību, ir sodu atvieglinājumi tām aprindām, kas patlaban grupējas ap
valsts varu. Tiek atviegloti sodi par valsts mantas piesavināšanos. Šis pants ir taisni piemērots
tagadējām valdošām partijām; sevišķi galvenai
valdības partijai, zemnieku savienībai, kurai ir ļoti
daudz darīšanas ar korrupcijas lietām, kas, skaidrā
valodā runājot, ir valsts mantas piesavināšanas lietas. Tāpat tiek atviegloti sodi par ļaunprātīgiem
bankrotiem, par uzticētas mantas ļaunprātīgu izšķērdēšanu, ar vārdu sakot —? par veselu rindu tā-

du noziedzīgu nodarījumu, kas ik dienas sastopami
buržuāzijas veikalnieciskās operācijās. Par visiem šiem nodarījumiem tiesas sodi pazemināti.

Slēdzienā mēs noteikti varam sacīt, ka šis jaunais sodu likums ir daudz reakcionārāks par pastāvošiem cara sodu likumiem. Ja strādniecība cīnījās pret cara sodu likumiem, ja cīņā pret šiem cara
sodu likumiem Latvijas cietumi ir pildīti simtiem
revolucionāru strādnieku, tad pret šo jauno sodu
likumu strādniecībai būs jācīnās ar divkāršu enerģiju.
Ja jautājam, kas tad ir noticis politiskā ziņā ar
šī jaunā sodu likuma izdošanu, tad noteikti jāsaka,
ka ir notikusi sodu likumu fašistizācija. Sodu likumi ir piemēroti tam politiskam kursam, ko ietur
Latvijas fašisms. Šis sodu likums būs buržuāzijas
rokās pastiprināts ierocis pret strādniecību, pret
strādniecības revolucionāro avangardu.
Bet reizē, runājot par šī sodu likuma izdošanu,
mums arī dziļāk jāpaskatās tanīs politiskos cēloņos, tanī šķiru attiecību un šķiru cīņas situācijā, kurā šis sodu likums rodas. Mēs nenostājamies uz

strādniecības muļķošanas viedokļa, kā to dara sociāldemokrāti, kuri grib iestāstīt, ka buržuāzija pati nezina, ko viņa dara. Nē, buržuzija ļoti labi zina, ko viņa dara. Arī šis sodu likums rāda, ka buržuāzijas rīcība ir pilnīgi apzināta un sistemātiska,
ka viņa pēc noteikta plāna realizē savas šķiras politiku. Šo buržuāzijas šķiras politiku diktē tas stāvoklis, kādā ir nonācis pasaules kapitālisms un līdz
ar to Latvijas kapitālisms. Šai fašisma aktivitātei, šiem saimnieciskiem un polītiskiem uzbrukumiem, kas notiek satversmes 81. panta kārtībā pamatā ir neapšaubāmi tā nepieredzēti dziļā saimnieciskā krize, kas dažādos veidos sāk izvērsties arī
kapitālisma politiskā krizē. Nav nebūt gadījuma
raksturs visiem tiem SOS signāliem, ko tagad Latvijas buržuāzijas atbildīgie pārstāvji raida savās
tirgotāju un rūpnieku apspriedēs. Nav gadījuma
raksturs visiem tiem soļiem, ko buržuāzija taisās
spert, lai pārveltu saimnieciskās krizes smagumu
uz darba ļaužu pleciem. Saimnieciskā stāvokļa
smago satricinājumu, kapitālisma satricinājumu
signalizē arī pati buržuāzija, viņas biržas komiteju
priekšsēdētāji, ministri un rūpnieki, kuri raida šos
SOS signālus. Tie ir kapitālisma politikas, kapitālisma politikas sistēmas bojā ejas signāli.
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Ir pilnīgi skaidrs, ka pret buržuāzijas uzbrukumiem pret visām projektējamam nodokļu nastām,
pret jaunām muitām, pret maizes sadārdzināšanu,
pret sociālās likumdošanas ierobežošanu, pret visiem tiem reakcionāriem projektiem, kurus tagad
realizē satversmes 81. panta kartība un kas vel tikai atrodas Ministru kabineta apspriešana un Saeimas kommisijas, ka pret visiem šiem uzbrukumiem
aug strādniecības nemiers, vairojas pretestība, un
strādniecība noteikti gatavojas uz cīņu pret tiem.
Lai apspiestu masu nemieru un augošo strādniecības pretestību, lai apspiestai! strādnieku cīņu pret
maizes sadārdzināšanu, pret slimo kasu _ graušanu,
pret visiem šiem nodokļu un muitas diktatūras projektiem, — lūk, tāpēc tiek izdots šis pastiprināto
sodu likums. Katram strādniekam jāredz sakarība
starp savu cīņu par maizes kumosu un šo vidus laiku sodu likumu. Ir jāzin, ka fašisti tieši šo sodu
likumu, pastiprinātos spaida darbu sodus un važu
sodus ieved tāpēc, lai apspiestu strādnieku saimniecisko cīņu — strādnieku cīņu par algu, par maizes kumosu, par tiesībām.

Loti raksturīgs moments šī sodu likuma izdošanā, ir tas, ka tā izstrādāšanu ir vadījis ministris,
kurš nāk no tā saucamās liberālas demokrātiskas
pilsonības, ministris, kas nāk no grupas, kura skaitās par 'Vienu no demokrātiskam Latvijas pilsonībā. Tiešām, te ir zināma dzīves _ ironija, ka tieši
tās grupas, kas skaitās par «liberālākam», izdara
fašistiskās lielburžuazijas_ mežonīgākos un_ netīrākos darbus. Šīs «liberālās» grupas, šīs «demokrātiskās» partijas ir visaktīvākās fašisma kalpotajās.
Šo sodu likumu izdot, no Latvijas _ pilsonības galvām ir izkūpējušas pēdējās liberālisma _ atliekas.
Varam noteikti sacīt, ka Latvijas pilsonībā nav nekādu liberālu un demokrātisku elementu, kaut vai
veco cara laiku nozīmē. Tas rāda, ka visa buržuāzija arvien noteiktāk apvienojas ap savu fašistisko
kodolu, apvienojas ap fašismu. Tieši zemsaimnieciskās krizes spiediena, zem masu revolucionāras
pretešķības celšanās iespaida, visas buržuāzijas
grupas no vienas sienas līdz otrai, kā ar liberālām,
tā reakcionārām izkārtnēm tagad apvienojas uz
vienas kopējas politiskas platformas — fašisma po-

litiskās platformas.
Beidzot par šo sodu likumu runāja arī sociāldemokrātu runātājs — profesionāls advokāts. Viņš
arī runāja kā jauprofesionāls advokāts, kurš stipri pelnās uz strādnieku tiesāšanas un vajāšanas rēķina. Šī uzstāšanās bija viscauri liekulīga, jo mēģināja uzmanības centru novirzīt uz blakus jautājumiem, notušēt to politisko nozīmi, kāda ir šī sodu
likuma izdošanai. Mēs nedzirdējām no sociāldemokrātu runātājiem neviena vārda, ka notiktu sodu likumu fašistizācija, nedzirdējām vispār nekāda
politiska novērtējuma šim ļoti svarīgajam politiskajam aktam. Mēs nedzirdējām to šinī svarīgā momentā, kad noteikti iezīmējās pagrieziens, kur Latvijas pilsonība stūrē daudz reakcionārākos, daudz
melnākos ūdeņos nekā vistrakākā cara patvaldība.
Nu taču katram strādniekam, katram darba cilvēkam ir skaidri redzams uz sodu likuma piemēra
ne tik, vien tas, kāda analoģija, kāda līdzība ir starp
Latvijas pilsonisko fašistisko reakciju un cara reakciju; bet daudz vairāk: katram darba cilvēkam
tagad kļūst redzams tas, ka tagadējā Latvijas valdošā pilsonība ir reakcionārāka par cara patvaldību: .Sociāldemokrāti visu . laiku sit sev pie krūtīm
un lepojas.ar 1905. gada cīņām, ar to, ka viņi cīnījušies pret cara patvaldību. Sociāldemokrātu līde-
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ti visur uzsver, kā demokrātiska Latvijas)republika ir liels ieguvums, ka tā ir devusi politiskas brīvības u. t. t. Tagad sociāldemokrāti pilnīgi noklusē šī fašistiskā sodu likuma politisko pusi. Un tas
ir pilnīgi dabīgi, jo jaunais sodu likums taču pat aklam rāda, ka Latvijas strādniecībai demokrātiska
republika nav nekāds ieguvums, _ ja tiek pieņemts
tāds sodu likums, kas ir šausmīgāks par cara patvaldības sodu likumiem. Sociāldemokrāti to visu,
protams, cenšas noklusēt, un lietu sadrumstalot polemikā ap atsevišķiem pantiem. Šim faktam ir savs
politisks izskaidrojums. Sociāldemokrāti tagad ne
tikai Latvijā, bet arī starptautiska mēroga viscaur
strādniecībai. (Sauatvieglo fašistu uzbrukumu
muļķi,
ej!»)
Sociāldemokrāti vi«Ej
nu,
ciens:
siem līdzekļiem cenšas vājināt strādnieku pretfašisma cīņu. Vācijas sociāldemokrāti tagad ir gatavi
balsot par Brininga diktatūras valdību, Austrija sociāldemokrāti balsoja par satversmes grozījumiem.
Vārdu sakot, jūs visādiem līdzekļiem cenšaties mazināt strādniecības pretestību fašismam, jus nepretojaties fašisma soļiem, kas tagad izmanto legālās konstitucionālās formas savas politiskas varas stiprināšanai. Principiālas izšķirības starp buržuāziju
un sociāldemokrātiju, protams, nav. Abas viņas

stāv uz viena ideoloģiska

pamata.

Abas

viņas

stāv uz kapitālistiskās iekārtas sargāšanas pamata. Tāpēc arī Latvijas sociāldemokrāti ir gatavi atbalstīt šo sodu likumu, kas stiprina brūkošo kapitālistisko iekārtu. Tāpēc sociāldemokrāti visa pasaulē šinī kritiskā momentā ir kapitālisma sargu
lomās. Sekmēt kapitālistiskās iekārtas nostiprināšanos, gādāt par politisku ieroču arsenālu buržu-

āzijas rokās — tas ir sociāldemokrātu darbs. Viss
šis sodu likums nāk arī par labu sociāldemokrātiem. Jūs te varat runāt un ar savu profesionālo
advokātu liekulību uzstāties pret vienu otru šī likuma pantu, bet skaidrs, ka buržuāzijas izdotais sodu likums ir izdots arī jūsu interesēs, jo jūsu interesēs ir stiprināt kapitālisma stāvokli. Šis sodu likums ir jauns ierocis buržuāzijas politiskās varas
arsenālā, ar ko uzturēt pie dzīvības kapitālismu.
Tāpēc pilnīgi pamatoti varam teikt, ka šis sodu likums izdots arī jūsu interesēs, ka tas izdots ar jūsu
morālisku un politisku līdzdalību. Principiāli arī
no jums nevar sagaidīt citu rīcību, ja jūs būtu pie
varas. Jūs jau esat vairojuši apspiešanas ieročus
buržuāzijas rokās, kā tas bija kreisās valdības laikā, kad jūs izdevāt tādā pat steigā lauku kara tiesu
likumu. Tagad tam vēl pievienojas jaunais sodu likums. Tā tad tiek vēl vairāk paasināti strādnieku
apspiešanas ieroči, kas atrodas policijas rokās. Revolucionārā strādniecība, kas ar lielu neatlaidību,
ar neskaitāmiem upuriem ir cīnījusies pret cara
sodu likumiem, pret cara reakcijas ieročiem Latvijas buržuāzijas rokās, ar vēl neatslābstošāku enerģiju cīnīsies pret šo jauno fašistisko — ultra carisko sodu likumu un cīnīsies tik ilgi, kamēr šo carisko un fašistisko likumu atvietos revolūcijas sodu likums!
Patlaban mēs liekam priekšā šo sodu likumu

noraidīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. — Iesniegts vairāk priekšlikumu. Deputāti N.
Kalniņš un F. Cielēns liek priekšā:
«Sodu likumu, Uzdotu satversmes 81. panta kārtībā, noraidīt. »

'

:

?

?

'

'Tadu pašu priekšlikumu iesnieguši deputāti 0.
Jankus un J. Balodis. Deputāti J. Breikšs, K. Kiršteins, J. Trasuns u. c. iesnieguši priekšlikumu:
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«Saeima nolemj iecelt, saskaņā ar Saeimas kārtības rulla
150. pantu, speciālu sodu likuma kommisiju, 5 locekļu sastāvā,
Latvijas republikas satversmes 81. panta kārtībā izdotā sodu

likuma apspriešanai.»

Prezidijs domā, ka šis priekšlikums atzīstams
par patstāvīgu priekšlikumu, kas nobalsojams tikai
tad, ja nevienam Augsta nama deputātam nav iebildumu. {A. Alberings no vietas: «Ir iebildumi!»)
Iebildumi ir. ( V. Bastjānis no vietas: «Kam ir?»)
Deputāts Alberings ceļ iebildumus. — Vispirms
nāks nobalsošana deputātu F. Cielēna un Nikolaja
Kalniņa priekšlikums, kas saskan ar deputātu O.
Jankas, um J. Baloža priiēkšllilkumu— sodu lliikumui, izdotu satversmes 81. panta kārtībā, noraidīt. Ja
šo priekšlikumu pieņems, atkritīs prezidija priekšlikums — nodot sodu likumu juridiskai kommisijai;
ja to noraidīs, nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums. Lieku uz balsošanu deputātu Nikolaja Kal-

niņa, Cielena un tam līdzīgo deputātu O. Jankus un
J. Baloža priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par šo priekšlikumu
nodotas 35 balsis, pret — 49 balsis, atturējušos nav.
Tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums —
nodot sodu likumu juridiskai kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu nodots 50 balsu, pret to nodotas 36 balsis. Prezidija priekšlikums pieņemts; sodu likums nodots
juridiskai kommisijai. — Tāpat satversmes 81. panta
kartība Ministru kabinets izdevis noteikumus par
sodu likuma ievešanu. Prezidijs llieik priekšā arī tos
nodot juridiskai kormmisCjai. — Deputāts Nikolajs Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:
«Noteikumus

par sodu likuma ievešanu — noraidīt.»

Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Nikolaja
Kalniņa priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts:

par deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumu
nodotas 36 balsis, pret — 49 balsis, atturējušos nav.
Šispriekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. iPrezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts;
šie noteikumi nodoti juridiskai kommisijai.

Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu likumu 129. panta pirmās
daļas 6. punkta un 263. panta pirmās daļas 1. punkta
pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas,
deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu iz-'
meklēšanas kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret
deputātu Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likumu
129. panta pirmās daļas 6. punkta un 154. panta
otrās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Ministru
kabinets lūdz Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu' pret deputātu Ernestu Miezi, apvainotu uz
sodu likumu 129. panta pirmās daļas 6. punkta pa-

sesijas

1. sēde

1930. gada

14.

oktobri.

78

mata

Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu Saeimas
^
deputātu
lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Ministru kabinets lūdz
Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likumu
129. panta pirmās daļas 6. punkta un 263. panta
pirmas _ daļas 1. punkta pamata. Prezidijs liek
priekša ari nodot šo lietu Saeimas deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommi-

sijai.

Deputāts V. Firkss liek priekšā centrālā vēlēšanu kommisijā _ deputāta P. šīmaņa vietā ievēlēt
deputātu L. Šēleru. Iebildumu nav? Tas pie-

ņemts. — Deputāts V. Firkss liek priekšā publisko
tiesību kommisijā deputāta P. Šīmaņa vietā ievēlēt deputātu V. Pusulu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Beidzot deputāts V. Firkss liek priekšā
ārlietu kommisijā deputāta P. Šīmaņa vietā ievēlēt deputātu V. Firksu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Deputāts K. Lorencs liek priekšā budžeta kommisijā deputāta J. Celma vietā ievēlēt deputātu R. Dukuru. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Latgales demokrātiskās zemnieku frakcijas uzdevuma deputats_ V. Barkans liek priekšā budžeta
kommisijā deputāta A. Dzeņa' vietā ievēlēt depu-

tātu V. Rubuli.

Iebildumu nav?

Tas pieņemts.

Lauksaimniecības kommisijā iesniegusi ļprezidijam rakstu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

«Saeimas prezidijam.
Ievērojot, ka lauksaimniecības kommisijā nav paspējusi
Saeimas š. g. 16. septembra sēdē noteiktā
termiņā caurskatīt
likumu par maizes labības tirgus regulēšanu, kommisijā laipni
lūdz celt Saeimai priekšā šādu priekšlikumu:
Saeima nolemj:
Pagarināt termiņu likuma caurskatīšanai par maizes labības tilrgus regulēšanu uz vienu mēnesi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk lauksaimniecības kommisijas priekšlikums —
pagarināt terminu likuma caurskatīšanai par maizes labības tirgus regulēšanu uz vienu mēnesi.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.

Tādu nav.

Kas atturas?

Nav. Lauksaimnie-

cības kommisijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Deputāti J. Annuss, J. Ķullltis, L. Ausējs, K.
Beldavs un S. Kirilovs iesnieguši likumprojektu, ko
lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums
likumā

par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai
(«V V.» 131—1928. g.)
Likuma par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai («V.
V.» 131 — 192®. g.) 2., 7. un 8. pantus izteikt šādi:
,2'. Krēditi aizdevumiem caur Latvijas hipotēku banku
atvēlami 10 gadu laikā, sakot ar 193L/32. budžeta
gadu: aizdevumiem naudā — 2 miljoni latu
un aizde vumiem
būvkokos par Vis takses
cenu — 1 miljonu latu katru gadu.
:
7. Priekšrocības aizdevumu saņemšanai pilnos apmēros
piešķiramas tiem gruntsgabalu īpašniekiem, kuri savas ēkas cel no ugunsdroša materiāla. Ja ēkas uzceltas
no
ugunsdroša
materiāla,
saņemot
būvkokus tikai ēku nepieciešamām koka dalām, tad ēku
, . cēlējiem: no izsniegtā aizdevuma dzēšams 400—2000
latu, atkarībā no ēkas lieluma, labierīcībām un vēr' tības.
8. īstermiņaaizdevumus līdz Ls 1000.— uz katru jaunceļamo dzīvojamo istabu, palīgtelpas neieskaitot;i.izi'l , i sniedz tādu dzīvojamo, ēku celšanai, kuras; satur ne
vairāk kā 10 istabas, pie kam šādu aizdevumu kop-
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summa nedrīkst pārsniegt: pie mūra ēkām 6OPI0, bet
pie koka jauktu materiālu ēkām SO^/o no Latvijas
hipotēku bankas taksētas vērtības.
Piezīme:

Atsevišķā

dzīvoklī

nevar

būt

jvaiirāk

par

3

istabām.
J. Annuss, J. Rullītis, L. Ausējs,
K. Beldavs, S. Kirilovs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo likumprojektu vārds deputātam Annusam.
J. Annuss (nacionālais bloks): Augstais nams!
II Saeimas pēdējā sesijā Saeima pieņēma likumu
par valsts aizdevumiem pilsetu_ būvniecībai. Šinī
likumā paredzēts, ka 5 gadu laika katru gadu valsts
budžetā jāuzņem 2 miljoni latu, pie_ kam 1 miljons
latu izsniedzams naudā caur hipotēku banku, bet
1 miljons — kokos; bez tam vel paredzēts, ka
būvkoki izsniedzami par takses cenu. Tagad ir
pagājuši 2 gadi, un piedzīvojumi rada, ka ja likums
netiks grozīts, tad no visiem apbūves gabaliem pilsētās un bieži apdzīvotās vietās varēs apmierināt
tikai ll; tāpēc minētieS gadi jau laikus pagarināmi, jo pretējā gadījumā būvēšana notiks sasteigti,
apbūves gabalu īpašnieka zinādami, ka _ likums izdots 5 gadiem, steigs apbūvēties, un tāda kārta būves netiks uzceltas pietiekoši racionāli. Tāpēc ari
iesniegtos grozījumos 5 gadu vietā paredzēts likt
10 gadus.
Bez tam prakse ir pierādījusi, ka 1 miljons latu naudā un 1 miljons latu kokos ir par daudz maz;
tā kā kokus piešķir par takses cenu, tad šos kokus
nemaz neņem, jo takses cena daudz gadījumos maz
ko atšķiras no tirgus cenas, un apbūvieši iepērkas
brīvā tirgū, pie kam sapērk mazvērtīgus kokus,
kas, bez šaubām, pasliktina būvju kvalitāti. Tā tad
iznāk, ka apbūvieši saņem no valsts paredzēto

2.000.000 latu vietā tikai 1.000.000 latu, kam vel
būvniecībai.
nāk klāt nedaudz koku pilsētu
1.000.000 latu naudā ir par daudz maz, un šī summa ir vismaz divkāršojama. Tāpēc arī mēs liekam priekšā 1.000.000 latu vietā likt 2.000.000 latu,
kā tas arī bija paredzēts II Saeimā agrarpolītikas
kommisijas variantā. Jaunsaimnieki kokus
saņem par 1/6 takses cenas, tāpēc ir netaisni, ka tie,
kas saņēmuši daudz mazākus gruntsgabalus, ir
spiesti maksāt pilnu takses cenu. Tāpēc arī priekšlikumā ir paredzēts, ka arī tiem, kas saņēmuši mazākus zemes gabalus, dodamas tiesības saņemt
būvkokus par */ 5 takses cenas. Tad mazo gruntsgabalu ieguvēji būtu pielīdzināti tiesībās tiem laimīgiem lielāko gruntsgabalu īpašniekiem, kuri saņēmuši vairāk zemes un kuri saņem arī kokus par
1/ takses cenas.
5
Tālāk pastāvošā likuma 8. pantā paredzēts, ka
uz katru istabu var aizdot 500 latu. 500 lati uz
istabu ir pārāk maz. Atkal prakse ir pieradījusi,
ka ar šiem 500 latiem iesāktās ēkas nevar pabeigt
Pilsētas apbūvieši mocās un tomēr nekādā ziņā
iesāktās ēkas nevar pabeigt; viņi ir spiesti lūgt,
lai uz viņiem attiecina parastos noteikumus, t. i.
viņi ir spiesti atsacīties no 3% īstermiņa aizdevuBez
ma un pāriet uz ilgtermiņa aizdevumiem.
tam šis pēdējais noteikums nebūt neveicina, bet
taisni strādā pretim ugunsdrošai būvniecībai, <ļo
par 500 latiem nav iespējams uzbūvēt istabu un
virtuvi, pie kam vēl virtuve un blakus telpas nemaz netiek kreditētas. Tāpēc mūsu priekšlikuma
ir likts priekšā 500 latu vietā likt vienu tūkstoti latu. Tūkstots latu koka ēkā būtu mazāk kā puse no
būves izmaksas un mūra ēkās — 1U- Šī_ prasība tā
tad nav pārspīlēta, bet to ir izsaukusi dzīves nepie-
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ciešamība. Pretēja gadījuma nekādas pretimnākšanas apbūviešiem nav.
Tāpat pastāvoša likuma paredzēts, ka dzīvojamā ēkā nedrīkst būt vairāk par 6 istabām. Šis

aprobežojums rada grūtības dažam apbuvietim: jo
ēka mazāka, jo dārgāk izmaksā katra atsevišķa
pāristaba, un bieži iesūtītie plāni jāsūta atpakaļ
strādāšanai. Tāpēc grozījumā paredzēts, ka 6
istabu vietā var būvēt līdz 10 istabām. Līdz ar to.
katras atsevišķas istabas izmaksa samazinātos.

No 8. panta grozījuma par 10 istabām izriet
ari 7. pantā grozījums. Līdz šim prēmijas ugunsdrošu ēku būvēšanai, 'iir 400—1200 latu. Tagad tās
bija jāgroza un jāliek 2000 latu.
Šos grozījumus ir izsaukusi prakse. Tie ir nepieciešami, un es domāju, ka Augstais nams, velēvietu
damies veicināt pilsētu un bieži apdzīvoto
apbūvēšanos, šos grozījumus pieņems.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Mīlbergam.
% G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Ir taisnība iepriekšējam runātājam, ka
atvēlētie līdzekļi pilsētu un bieži apdzīvotu vietu
būvniecībai ir nepietiekoši, jo mazās pilsētās bieži
vien jādzird pārmetumi, ka it kā esot gān likums,
kas gādā par maziem apbūviešiem, tomēr šī likuma labumus baudot tikai ļoti niecīgs procents. Tas
rada sarūgtinājumu, un ļaudis vienkārši pasaka:
tāds likums mums nepavisam nav vajadzīgs. Bet
ja šeit Annusa kungs runā, ka jaunsaimniekiem izsniedz būvkokus parItakses cenas un pilsētu apbūviešiem tikai par takses cenu, pie kam takses
cena līdzīga tirgus cenai, tad, bez šaubām, varbūt
zināma netaisnība apbūviešiem ir nodarīta. Sakarā ar to mūsu frakcija jau pagājušo reizi, kad šo
likumu apsprieda Saeimā, aizrādīja, ka pilsētās jācenšas veicināt ugunsdrošo ēku celšanu. Ne tik
'daudz būtu piegriežama vērība būvkokiem, bet
gan jāgādā par pārgrozījumu ievešanu tādā ziņā,
lai apbūvieši pilsētās un bieži apdzīvotās vietās
dabūtu attiecīgos ugunsdrošos materiālus, piemēram ķieģeļus, kaļķus, cementu un citus, uz atvieglotiem noteikumiem. Tad arī atvieglotos ugunsdrošo ēku celšana pilsētās, tad pilsētas arī izskatītos
drusciņ citādākas un, vispār ņemot, būtu uguns drošākas, jo tagad dažās mazās pilsētiņās, kur koka
ēkas sabūvētas biežāk, ugunsgreka_ gadījumā var
notikt tāpat, kā agrāk krievu sādža: ja izceļas
uguns, tad tas varēja noslaucīt no zemes virsus
lielāko daļu sādžas.
Mūsu frakcija atbalstīs Annusa kunga priekšlikumu; mēs balsosim par šī likuma nodošanu kommisijai, bet kā kommisijā, tā plenārā sēdē iesniegsim pārgrozījumus un papildinājumus, kas veicinātu ugunsdrošo ēku celšanu.
Vēl jāaizrāda, ka Annusa kungs neievēroja
vienu lietu. Viņš pavisam aizmirsa, ka pagājuša
gadā brīvības cīnītājiem piešķīra ne tikai jaunsaimniecības, bet arī apbūves gabalus. Bez šaubām,
brīvības cīnītāji nebija visai apmierināti ar šādu
lēmumu, tāpēc ka apbūves gabals mazā pilsētiņa
vai bieži apdzīvotā vietā stipri mazvēitīgāks par
kādu jaunsaimniecību. Tādēļ mēs savā laikā liksim priekšā karavīriem — brīvības cīnītājiem, kas
ieguvuši zemi un apbūves gabalus kā karavīri, dot
attiecīgas (priekšrocības, sļaņemot aizdevumus,
būvkokus un ugunsdrošus materiālus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam. ? ?? ? ? ?> ;i
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J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Šis likumprojekts ir atbalstāms, tikai, man šķiet, tas ir uzzīmēts par šauru — par šauru tai ziņā, ka attiecas
tikai uz pilsētām. Mums ir vesela grupa vietu, tā
sauktas bieži_ apdzīvotās vietas, kuras hipotēku
banka kreditē. Redziet, bieži apdzīvotām vietām
šī likuma laba griba ies garām. Tamdēļ vajadzētu
attiecināt šo likumu ne tikai uz pilsētām, bet arī
uz bieži apdzīvotām vietām.

nam deputātam nav iebildumu. Vai iebildumu nav?
— Vārds deputātam Nikolajam Kalniņam.
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mēs jau runājām par vienu pārsteigumu, ko mums ir sagādājusi valdība ar sodu
likumu, un tagad man jārunā par otru pārsteigumu,
ko mums ir sagādājusi augstā tiesa. Tas ir kāds
Senāta spriedums kādā Anša Dundura prasības

Otrkārt ir kuriozs stāvoklis tanī ziņā, ka likuma par apbuvniekiem teikts: «aizdevumus izsniedz amatniekiem un strādniekiem», Iznāk, ka
])iemeram valsts darbiniekiem un skolotājiem tos
nevar dot. {E. Radziņš no vietas: «Dod visiem!»)
Nedod vis! Mēs neesam pret to, ka aizdevumus dod
amatniekiem un citiem strādniekiem, bet prasām,
lai tos dod arī citiem darbiniekiem. Tas jānovērš,
likumu pārstrādājot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
deputātam

pieņemts š. g. 30. janvārī, bet Senāta motīvi līdz
šim nav bijuši zināmi; tikai tagad tie ir kļuvuši pieietam!.
Izrādās, ka Senāta cīvīlkasācijas departamenta sprieduma motīvos ir viens pārsteidzošs atzinums, kura rezultātā likums par darba laiku vairs
faktiski nepastāv; proti — Senāts ir iztulkojis, ka
visos tanīs gadījumos, kad darba alga noteikta kā
atalgojums par nostrādātām stundām, 8 stundu
darba dienas princips nav piemērojams. Ja jūs
!
esalt llaisījUši darba laika likumu, tad jūs 'zimāt, ka
šinī ziņā tas ir diezgan nepārprotams un skaidrs.
Pats 1. pairts nosaka, ka normālais darba laiks ir

Annusam.
J. Annuss (nacionālais bloks):

Atbildot Mīl-

berga kungam, man jāaizrāda, ka jaunsaimnieku
frakcija tagad savu viedokli ir stipri grozījusi, par
ko varu tikai priecāties, i Jaunsaimnieku frakcija
nevarēja Iedomāties, ka viņa veicina ugunsdrošo
būvju celšanu, uzstājoties pret manu priekšlikumu,
kad es prasīju aizdevumu summu paaugstināt uz

1000 latu par istabu. Jaunsaimnieku frakcijas deputāts Eglītis,_ ka tas stenogrammā redzams, toreiz izteicās tā: «Mēs balsosim pret Annusa kunga
priekšlikumu, kas iziet uz aizdevumu paaugstināšanu uz 1000 latu par istabu». Ja Mīlberga kunga
frakcija balsoja pret šo priekšlikumu, kā tad viņa
varēja iedomāties, ka būvētājs varēs darīt brīnumus un uzcelt ugunsdrošu ēku ar 500 latu lielu
aizdevumu. Tāpēc es šeit gribu konstatēt, ka, šo
likumu pieņemot, Mīlberga kunga frakcija uzstājās
tiklab pret koka, kā ugunsdrošu ēku būvi. (G. Mīlberga starpsauciens.) Bez tam Eglīša kungs frakcijas vārdā ir izteicies arī pret būvkoku izsniegšanu
par 1Itakses cenas un motivējis to tā, ka ja būvkokus došot par x/ 3 takses cenas, tad jaunsaimniekiem būvkoku pietrūkšot un viņiem būšot tālu jābrauc pēc tiem.
Kas attiecas uz Breikša kunga aizrādījumiem,
tad man jāteic, ka šos krēditus piešķir katram pilsētas un apdzīvotas vietas iedzīvotājam, neskatoties uz viņa nodarbošanos, bet gruntsgabals nedrīkst būt lielāks par 2 ha un būve lielāka par 6
istabām. Ja tas tā ir, tad krēditu piešķir katram,
neskatoties uz viņa nodarbošanās veidu. Tā tad
Breikša kunga aizrādījums ir tikai pārpratums.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Debates izbeigtas. — Nobalsošanā
nak prezidija priekšlikums —
nodot deputāta Annusa u. c. iesniegto likumprojektu budžeta kommisi'jai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.
Deputāti Nikolajs Kalniņš, A. Petrevies, V.
Bastjānis u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Saeima nolemj uzdot sociālās likumdošanas kommisijai
izstrādāt un iesniegt Saeimas likumprojektu — papildinājumu
likumā par darba laiku —, kas pēc satura restaurētus stundu
darba dienu, kura faktiski ir atcelta ar Senāta pēdējo tulkojumu.»

Saskaņā ar kārtības ruļļa 97. pantu.šo priekšlikumu var apspriest tikai tanī gadījumā, ja nevie-

lietā pret Alfrēdu Erdmani.

Šis spriedums gan ir

8 stundas dienā. Likums nerunā par darba d i en u, bet runā vienkārši par darba 1a i k u—8 stundām dienā. Atalgojumu var rēķināt, kā grib: pa
dienām, pa stundām, vai minūtēm, likuma nosacījumi ir kategoriski un skaidri — darba laiks ir 8
stundas dienā; kas pāri par 8 stundām, ir virsstundas,
un virsstundas atalgojamas likumā nosacītā kārtībā.
Ja grib pierādīt, ka likums ir tāda lieta, ko var
lilztullikot, kā grib, jeb, kā krievi salka: „3aKOH-b, mto
ķuiujio — Ky^a hh nosepun, xy.ua h bhiujio", tad Senātsto ir spīdoši demonstrējis. Ja kādam vēl vajaga
pierādījuma, ka Saeimas darbs ir lieks un nevajadzīgs, ka pietiek Senātam dot savu tulkojumu, un
Saeimas likums atcelts, tad šeit jums ir skaidrs pie-

rādījums. Ir' zināms, ka tiešām vispār ir jārēķinās un
jārespektē Senāta spriedumi, kaut arī tie pieņemti
kādā citā konkrētā lietā. Zemākās tiesas iestādes zina, ka līdzīgās lietās jārīkojas saskaņā ar to spriedumu, ko Senāts devis citās lietās. Ja zemākās instances spriež savādāk, tad Senātam, jatas grib būt konsekvents savos spriedumos, — jāatzīmē, ka Latvijas Senāts bieži vien nav bijis konsekvents savos
spriedumos —, bet ja nu Senāts grib būt konsekvents savos spriedumos, tad tam būs jāturas pie tā
paša agrākā uzskata.
Man te ir pie rokas Senāta motīvi, un kad es
jums, tos nolasīšu, tad jūs brīnīsities un nesapratīsit, kā Senāts, loģiski domājot ir varējis tikt pie
tāda tulkojuma, kādu tas šinī gadījumā ir devis.
Senāta spriedumā teikts: «Dienas noteiktam darba laikam ir nozīmē tikai tad un tik tālu, ka dienu
aprēķina citādi, nekā parasto vai astronomisko dienu, bet dienas norma pilnīgi atkrīt, kad darba
laiku aprēķina nevis pēc dienas algas, bet pēc stundas algas vienības.» Kā tas nu dibinās uz likumu?
Likums nerunā par darba dienu, bet likums
nosaka, ka darba laiks ir 8 stundas dienā. Bet
Senāts nu ir uztvēris kādu jaunu jēdzienu par darba dienuun saka: ja alga nav aprēķināta pa dienām, tad vispār nevar būt runas par 8 stundām.
Tikai tad, ja darba alga ir aprēķināta pa dienām,
likumā esot pasacīts, ka šī diena ir 8 stundas gara.
Tomēr likums nerunā tieši par darba dienu, bet par
darba laiku zināmā astronomiskā laika sprīdī —

dienā, t. i. 24 stundās, un nosaka, ka šis darba laiks
nevar būt garāks par 8 stundām. Nostājoties uz
tāda nepareiza izejas pamata, tad nu nāk tālākais
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atrisinājums, ka 8 stundu darba laiks pierrīc» .
^
un var runāt par kādām virsstundām vic,H\,~*2
~
kur ir bijusi nolīgta dienas alga; tur, kur dar^
nevarot
algojumis aprēķināms par stundām,
runas par virsstundām. Ja nu nevar but rufl*
virsstundām, tad loģiskais slēdziens tālāk ir W '?

tādiem gadījumiem vispār darba laika nkum^ _ _
~
piemērots, jo tur, kur tas ir piemērojams, ir .l.stun
~
rojami arī noteikumi par virsstundām un _ vii^
du atlīdzību. Tā tad savās konsekvences
ir nonācis pie tā, ka darba laika likums, kut *_ "
tversmes Sapulce izdevusi 1922. gadā, tagad L
gadu piemērošanas tiek atcelts. Līdz šim * „_
~
likumu tā netulkoja, un liekas, ka tiesās, kas
i
kurnu saprata tā, kā mēs, un kā to var sapras ,
katrs, kas likumu lasa, taču arī bija kvalificēt~
~
binieki — juristi, un liekas, ka tie tiesneši K
^
kurnu tulkoja tā, kā to domājis likumdevej 5 - %.
» šinemaldījās. Bet tomēr tagad izrādās, ka vis
nīs 8 gados tiesu prakse ir bijusi maldīga U*"
5
nēši nav pareizi sapratuši likumu. (A. Berif
vietas: «Tikai Kalniņš to pareizi saprot!») J^'~
Senāts un Berga kungs to likumu saprot tā,
^p-s
viens cits to nesaprot! Man, liekas, Berga
r-.-'
ka Jūsu gudrība šoreiz stāv pretim visu to *?'
^
juristu gudrībai, kuri šo likumu tiesu praksē J "?~
pratuši tā, kā es to saprotu; un man liekas, «V ,.
pašreiz
nemaldības
atrodaties savos
kai tāpēc, ka arī 3 senatori tāpat izteikušies- ,™
liekas, ka sevišķi pilsoņu kungiem, kuriem V'} r .
ir noteikšana un vairākums, nevajadzētu bļ*f J^~~
bai graut sabiedrības acīs tiesu prestižu. M\'
taču jums pašiem vajadzētu darīt visu, lai t'^as
aev s
nedotu tādus tulkojumus, kādu patlaban lf
\
Senāts. Jūsu pašu interesēs tāpēc būtu sp e.~
sus
ir
soļus, lai tas bēdīgais pārpratums, kas
dies šai Senāta spriedumā, tiktu iespējami &ri
vīdēts ar jaunu likumdošanas aktu.
tatam
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krikas neslēdz darba līgumus citādi, kā tikai uz
stundu atalgojuma pamata. Paprasait jūs savam
tautas labklājības ministrim, vai ir viņam kādi citādi līgumi zināmi. Tagad darba grāmatiņās jūs
varat atrast tikaiierakstus par algu pēc stundām.
Lipec otrais Senāta tulkojums par stundu atalgojumu attiecas uz visu rūpniecību, uz visiem algotiem darbiniekiem tirdzniecībā, transportā un visā
rūpniecība. Šis tulkojums attiecas uz visiem tiem,
«is apdrošināti slimo kasēs — apmēram 180.000
«gotiem darbiniekiem Latvijā.
Senāts ir ļoti savādi tulkojis. Tulkojumā ir tāda
frāze, ka visi tie, kuri slēdzot darba līgumus par

stundu maksu, it ka «klusu ciešot» piekrītot strādāt tik ilgi, cikpaši gribot, jo viņi atalgojumu saņemot par stundām; ta tad nemaz nevarot būt runa
Par virsstundu atalgojumu. Iznāk tā, ka pirmās 8
aarba stundās strādnieks strādā par 50 santīmiem
stunda,_ bet nākošas stundas —. virsstundās viņam
Jāstrādā par Ietāku maksu Lai pasaka man vienu
tādu zemi, kur par stundām atalgotiem darbiniekiem virsstundas būtu jāstrādā par zemāku atalgojumu neka kārtējās darba stundas? Pie šāda slēdziena var nākt vienīgi Latvijas valsts senatori.
1as liecina, cik atrauti no dzīves
ir augstākie likuma tulkotāji, cik maz jēgas viņiem par patiesiem
«zives jautājumiem. Vai var prasīt no cilvēka, kas
Jtrada virsstundas, lai viņš tās strādātu par zemāKit atalgojumu nekā kārtējās darba stundas?
Kurā
valsti ir tādi likumi un tādi likumu tulkotāji, izņemot Latviju? Bez šaubām, pēc šāda Senāta atzinuma apbrīnojami naīvs būtu tas darba devējs, kas
nepiespiestu savus strādniekus strādāt virsstundas,
K virsstundas viņam iznāk lētāk. Katra -stunda, ko
strādnieks strādā virs 8 stundām, iznāk darba devējam Ietāka par kārtējo darba stundu. Vienīgi
i() darba devēja
atkarājas, vai jāstrādā desmit, vai
M stundas, vai no gaismas līdz gaismai, Tāpēc
Ms jautājums ir visiem Latvijas
algotiem strādniekiem
viens no svarīgākiem.
Višņam.
)ei
Pēc Senāta tulkojuma Latvijai rodas konflikts
J. Višņa (sociāldemokrāts): Divi Senāta
konvenciju,
ko Saeima ratificēja dažus gadus
Jļ
mi darba laika likuma jautājumā sadalāmi t. jJ^\ 2
«pakaļ. I a ir konvencija par 8 stundu darba laiPirmā daļa skar visus tos darbiniekus, kut'' ,,e .
s
a
Ku. Si konvencija ir viena no skaidrākām, precīlīgumus uz mēnešiem, un šinī jautājumā Sef'
jo_ nepielaiž tulkojumus. Līdz šim tā burvarot
atzinis, ka viņi virsstundu atlīdzību prasīt n^
' zākam,
tiski
sedzas ar mušu pastāvošo likumu par darba
jo mēneša algā samaksa par virsstundām es° la"
'aiku. Ta paredz noteiktas darba stundas, noteikietilpināta. Līdz ar to visi pašvaldību, rūpi''„tas virsstundas, nepielaižot nekādus tulkojumus.
un pārējo uzņēmumu algotie darbinieki, kuri ,r ;~
ec Senāta tulkojuma šis likums neatbilst starpjušies mēneša līguma attiecībās, ir izslēgti U,J"
tautiskai konvencijai. Latvijas Saeima apņēmās
ba laika likuma; viņiem darba laika likums U^siso konvenciju uzturēt desmit
gadus. Ja nemaldos,
stē, jo viņu pienākums, pēc Senāta domām, "V \r~
to ratificēja divus gadus atpakaļ;
dāt tik ilgi, cik darba devējs liek. Šis Sen** 'T
tā tad vēl 3 ga1 dus ta ir speķa. Tagad to ir anulējis Senāta lēmums attiecas uz kādiem 60.000 darbinieku*, uf
mums. Mums vairs nav likuma, kas atbilstu starprekrutējas, galvenā kārtā, no labi algotiem
1
tautiskam solījumam, ko devusi Latvijas Saeima,
nekad
uz
niekiem, jo fabriku strādnieki
fl^ ļSf?
ts domāju, ja arī likuma tulkotāji nav iedziļināju}^1'
līgumus neslēdz. Mēneša atalgojumu saņem. '
sies darba laika likuma saturā, tad tomēr no villigenltie daribiinieki, tirdzniecības un rūpf|i' _
ņiem varēja prasīt, lai tādus jautājumus, kas
uzņēmumu administratīvais personāls, banka Per .~
skar
Dlašas darba ļaužu aprindas, attiecas uz pāri par
sonāls u. t. t.; tur nāk klāt arī valsts un P'^\ ,~
300.000 algotiem darbiniekiem, apspriestu ar lielābu ierēdņi, un viņiem visiem nav normēta Fi?.
'KIU uzmanību, ilaii Senāta lēmums nebūtu vienkāršs
laika. Senāts ir atzinis, ka visiem algotiem '?
iztapšanas akts darba devējiem.
atal#*
niekiem, kas slēguši līgumu uz mēnesi,
par virsstundām jau iekalkulēts mēneša al£ ū'
"
Šo lēmumu ir izsaukušas 2 strādnieku prasības
darba devēja atkarājas noteikt darba laiku U>
par virsstundu atlīdzību. Protams, tagad Latvijā
vai 10 stundām. Te normēta darba laika vaif.,Y" vispār ir radies tāds politisks noskaņojums, ka kaSenāts ir atzinis, ka ar darba līgumu var a *Jļļlļj ~
tru likumu, kas_ stāv darba devējiem oeļā strādniekurnu. Darba devējs nosacīs turpmāk ŠO
ku izmantošana ar vienu Ministru kabineta spal*
nieku darba laiku.
vas vilcienu var
grozīt, un ja tagadējā valdība un
ar
tulkojuma
^
,
Otrs Senāta
koalīcija dažu mēnešu laikā varēja 4 reizes grdzīt
skar normēto
- Bkumu. pair sUlimio ?kasēm;,
laiku fiziskā darba strādniekiem. Tagad tiek"
?
kāpēc W&' (laT Senāta2

augstus..

'™,

,

™
'
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arī veikli ir izdarīts, jo mums nav vairs darba laika
likumaļ par ko aillgotie darbinieki) nevar ciest klusu.
Mes iesniedzam priekšlikumuun prasām., lai Saeima
grozītu iŠo neciešamo stāvokli. Algotie darbinieki,
uz kuriem' šlis likums attiecaisi, ar vislielāko uzmanību sekos tam, ko Saeima teiks šinī jautājumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam' Balodim.
J._ Balodis j(straidinielku um zemnieku frakcija):
Patiešam, ja imes šo Senāta tulkojumu apskatītu no
pilsoniska viedokļa, no tā Likuma viedokļa, par ko
pilsoņi ir tiesājušidaudzus strādniekus, tad būtu jāprasa, lai senatorus atlaistu, jo veselus 8 gadus viņi
nav pratuši tulkot likumu tai, kā to lir vajadzējis tulkot. _Strādnieki šo jautājumu saprot daudiz citādāk,
um tapec man arī jāsaka pāris vandu' par Senāta
tulkojumu mo. strādnieku redzes stāvokļa.
Mēs zinām, ka jau dažus gadus atpakaļ buržuāzija uzsāka kampaņu, teikdama, ka rūpniecībā esot
nenormāls stāvoikillis — strādnieki strādājot tikai 8
stundas, bet ierēdņi — 6 stundas. Latvija ejot bojā,
tapec jaatoelļot 8 un 6 stundu darba diena. Mēs
zinām, ka buržuāzija šo plānu ir gribējusi realizēt
jau vairāk reižu, um viņa to arī ir realizējusi, cik
tas viilņai ir tonāls iespēdams, pa dažādiem citiem
ceļiem:. Tomēr mes redzam, ka buržuāzija vēl nav
apmierināta; fabrikanti vēl nav apmierināti ar līdzšinējo stāvokli, ilali gan Latvijā 8 stundu idarba laiks
nav pastāvējis gandrīz nevienā rūpniecības uzņēmumā; tāpat nevienā iestādē nav 6 stundu darba
laika. Tomēr dažos gadījumos strādniekiem 1 ar šī
likuma ;j>alīd'zī1bu totija iespējams piedzīt atalgojumu
par virsstundām!. Bieži vien bija tā, Ika strādnieks
nevarēja prasīt atlīdzību tad, kad vliiņš strādāja
pie uzņēmēja, jo bieži vien, ja viņš to prasīja, uzņēmējs viņu padzina no darba; bet pēc darba atstāšanas, griežoties, attiecīgās iestādēs, vienam otram strādniekam' tomēr izdevās piespiest uzņēmēju
samaksāt par nostrādātām virsstundām. Taisni šis
apstāklis neapmierināja mūsu rijīgo buržuāziju,
tarai nekad nav bijis un laikam arī nekad nebūs
diezgan. Mēs redzam, ka te Senāts ,ir pirmais
kaifus, pirmais izpalīgs buržuāzijai atsvabināties no
šī 'nevēlamā stāvokļa.
Atcerēsimies 15. marta likumu, kuru Senāts iztulkoja par labu bijušiem' baroniem, lai bijušie baroni varētu nodzīt jaunsaimniekus,mo viņu zemēm.

Tagad pēc zināma teika mēs atkal redzam vienu
pakalpojumu buržuāzijai, galvenā kārtā rūpniecības buržuāzijai.
Te mēs redzam, ka buržuāzija iet uzibrukumā

strādnieku darba algām visādos veidos un no visādam pusēm. Mēs esam ļoti daudz runājuši par
slimo kasu sagraušanu, kur arī bija strādnieku tiešā
reālā darba nosišana ar likuma palīdzību, jo tagad
strādniekiem' ir jāpiemaksā par zālēm, būs jāpiemaksā, bez šaubām, ari par 'Speciālām! ārstu vizītēm u. t. t. Tais viisjs samazina strādnieku reālo
aļģu.

Tālāk redzam', ka buržuāzija realizē tā saucamos lauksaimnieku aizsardzības likumus, kuru sekas_ ir maizes un citu pārtikas produktu cenu celšanās, kas atkal izsauc strādnieku reālās alllgas nosišanu.
?Vēl tālāk! Buržuāzija redz, ka ar visiem šiem
līdzekļu izdāvināšanas (likumiem valsts kasē radies
iztrūkums!, un nu pašreiz gudro, kā un kur ņemt
līdzekļus šī iztrūkuma segšanai.. Mēs jau dzirdam
um redzam, kādā veidā ibuiržuaziilia.griib dabūt -šos
līdzekļus sava . neapmierināmā apetīta...apmierināšanai Un nu gudro, ka varētu uzlikt muitu cukuram., jo tad ienākšot,?—8 miljoni latu. Projektē ari
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pārkārtot progresīvā ienākumu-nodokļa likumu tā,
lai šiis nodoklis būtu sadalīts it kā taisnīgāki. Dzirdamas jau arī baumas, Ika jaunais projekts būšot
tāds., ka aplikšot katru strādnieku, kasi strādā Rīgā
un pellma vismaz 1200 latu gadā jeb 100 latu mēnesī,
vai'uz laukiem — vispār ārpuls Rīgas —• un pelna
1000 latu gadā. Ja tais tā, tad nav jābrīnās par to,
ka Senāts nezina, ko vilnš dara. Senāts zina gan,
ko viņš dara! Senāts visu to dara buržuāzijas uzdevumā, un šinī ziņā strādniekiem nevar būt itin
nekādu pārpratumu. Bēdīgs ir gan tas pārpratums,
ka sociāldemokrāti negrib to teikt strādniecībai, ka
buržuāzija to dara ar zināmu molūkul, um tāpēc saka,
ka buržuāzija nezina, ko viņa dara. Buržuāzija ar
visādu likumu palīdzību, visdažādākos veidos grib
apspiest strādniecību iespējami vairāk un vairāk,
nospiest to galīgā nabadzībā. Ja valdība tO' dara,
tad tāpēc, ka viņa redz, ka to var darīt.
Jāsaka, ka Senāta tulkojumi, Senāta lēmumi
pašreiz ir tā sadūšojuši buržuāziju:, ka tagad tā
pāriet uzbrukumā 'Strādnieku darba alligām tieši m
vietas fabrikās. Pašreiz mēs esam tā fakta priekšā,
ka visā kokrūpniecībā algas ir nosistas par 10—40%.
Taisni tad, kādi dzīves dārdzība ceļas, strādnieku
reālās algas tiek noSīistas ar dažādu likumu tulkojumu palīdzību. Šī algu nosišamasi kampaņa, ko
tagad 'buržuāzija sarīko darba vietās, ir tik nekaunīga, ka to 'grūti pateikt. Tiek lietots tāds paņēmiens, ka visiem strādniekiem tiek uzteikts un pasacīts: tagad jūs vairāt dabūt aprēķinu; mēs jums
dosim 2 nedēļas atvaļinājuma; ja jūs .apmierināsities
atvaļinājuma vietā saņemt tikai 10 latus um parakstīsities, ka jums nekādas prasības no mums nepienākas, tad: pēc divi nedēļām mēs jūs atkal pieņemSiirn darbā, un proti —? par pazeminātu algu. Protams, tagadējā stāvoklī buržuāzijai ir iespējaims to
darīt, jo jāatzīmē, ka prieikš tam, lai strādnieki neistreikotu, ir noorganizētas veselas spiegu armijas,
ka» pašreiz stāv pie katras 'fabrikas vārtiem, tāpat
ari policija. Ja tur aiziet kaut viens arodbiedrības
pārstāvis uzzināt fabrikas stāvokli, tad tūlīt pāris
minūtēs ir klāt policija un nogādā šo cilvēku attiecīgā vietā.
Tā tad kaut īsumā raksturojot, ar kādiem: līdzekļiem buržuāzija nosit strādnieku darba algas,
mēs mevaram piekrist uzskatam:, ka buržuāzija nezina, ko viļņia dara. Viņa zona, ko viņa dara. Stāvoklis ir jāraksturotā, ka buržuāzija ir kā izsalkušu
vilku bars, kas no visām pusēm klūp virsū strādniekiem un katrs mēģina noplēst iespējami lielāku
gafoallu._ Um visu, to vislielākā mērā atbalsta vaidība
ar Senātu un saviem pakalpīgiem ierēdņiem. Tās,
ika pēc 8 gadiem Senāts ir devis šādu pastāvošā
likuma tulkojumu, visvairāk raksturo, ka tā nav
nejaušība, bet gan tā kampaņa, ko buržuāzija sarīko pret strādniecību. Tas. rāda arī to ainu, ko
buržuazilja gatavo strādinieCīibai tuvākā nākotnē. Tādēļ mēs noteikti pasakām, ka strādniecībā nav un
nebūs tāda uzskata, ka Senātsi nav zinājis, ko viņš
dara, Strādniecība zina un ainās., ka šis. ir buržuāzijas ikopēteis juzbrukumsi, bet strādniecība to pratīs arī novērtēt un attiecīgi' cīnīties pret šiem Senāta tulkojumiem Un kara gājieniem. Nedomājiet,
kungi, jūs., kuriem pašlaik tā durlkļotā vara, ka uz
šiem durkļiem jūs. sēdēsit; neviens uz durkļiemnav
sēdējis; jūs varat tikai kādu laiku uz tiem atbalstīties', bet mūžīgi arī jūsuz tiem nebalstīsities. Strādniecība neļausies šinī gadu simtenī sevi nodzīt galīgā verdzībā; velti jūs to cerat! Strādniecība attiecīgi, novērtēs jūsu Senāta spriedumu un arī šeit

'izdotos likumus.
,,'Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Petrevicam,

Vārds deputātam
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A. Petrevies '(sociāldemokrāts): Augsti godātie meklēšanas koimmisiiju Ietu noskaidrot. Bet arī šie
deputātu kungi! Senāta 'rīkojums, kas šodien ,ir divi kungi pateica, ka darba laika par darba_ apmūsu apspriešanā, dabīgi ir izsaucis lielu saviļņo- stākļiem sarunāties nedrīkst, inedrīkisit sarunāties
jumu strādniecībā. Strādnieki' darba vietas ir sākuši ' arī par attiecīgo rīkojumu, jo tas izsaucot strādniešo rīkojumu apspriest un pārrunāt, kādu iespaidu kos zināmu saviļņojumu, ko nedrīkst radīt.
tas atstās uz viņiem. Minēta izskaidrošanas, apDeputātu kungi! Man šķiet, ka šāda rīcība,
spriešana darba vietās ir ļoti saprotama, jo tiešam kādu ir pielaiduši attiecīgie direktori, no mušu
šis Senāta likuma iztulkojums var novest pleta, ka . valsts, kā darba devēja,_ ievedot tādu kartību, ka
faktiski 8 stundu darba teikts vairs nepastāvēs, tāstrādnieki nedrīkst sarunāties, par saviem darba apdēļ ka visur uzņēmējs varēs piespiest savus strād- stākļiem, ja 'darba gaita jar to netiek traucēta, ir
niekus sllēgt līgumus., ne par dienas, bet par stundu absolūti nepielaižama. Šādu direktoru psļiohologiju
maksu. Tagadējā bezdarba laikā strādnieks bus
var salīdzināt tikai ar veco krievu žandarmu psīspiests pieņemt tādu līgumu, kur visur dienas atalehollogiju. Ko tas nozīmē, ka strādnieks nevar sagojuma vietā būs stumdu atalgojums. Ar šo Senāta runāties ar saviem biedriem par darba apstākļiem,
paskaidrojumu būs panākts tas, ka par virsstundām ja viņu tāpēc atlaiž, uzskatot šādas sarunas par kūsevišķas, maksas vairīsi nebūs..
dīšanu uz streiku? Vecos cara laikos krievu žandarmērija islkatījās tā: ja kāds pilsonis par attieArī valstij ir daudz strādnieku. Viens mo lielākiem darba devējiem rniūsu valstī ir Satiksmes micīgu valdības rīkojumu vai' ko citu atsaucas nelabnistrija. Satiksmes ministrijā ir diepo strādnieki, vēlīgi, ar vārdu sakot, ja viņš kritizē savu priekšdzelzceļa strādnieki, ar vardu sakot — liela daļa niecību, kritizē .valdību, tad šī kritika jāuzskata
par dumpi, par kūdīšanu uz nemieru. Žandarmi šā'strādnieku, kuri ir atkarīgi no valsts ka darba .devēja. Arī vienā no šīm darba vietām, Daugavpils dus «dumpiniekus» bāza cietumos un visur citur.
dzelzceļa darbnīcās, pēc šī Senāta tulkojuma, kas
Vecā Krievijā šī žamdarmierīiskā psīichollogijā bija
ir parādījies avīzēs, strādnieki sākuši apspriesties, saprotama, jo tur pilsoņiem nebija nekādu tiesību.
jo tāds Senāta izskaidrojušus virjiuls interese tapec, Kas zīmējas uz mūsu vāllsti, tad mūsu satversme
kia taisni dzelzceļa 'darbnīcās _strādnielki saņem atir sacīts, ka Latvija'lr demokrātiska republika. Ja
algojumu par stundām. Tāpēc, saprotams, viņus
tas tā, tad pie mums žaindarimeriskai p _sīeholloģijai
šis lēmums ir uztraucis, un viņi ir sākuši jautā- nebūtu vietas. Pilsoņiem: ir brīv kritizēt valdības
jumu apspriest.
rīkojumus, viņiem, ir brīv kritizēt pat tiesas lēmumus un iekārtu un tāpat arī savuisi darba apstākļus.
Kāda nu ir darba devējlui izturēšanās pret saviem strādniekiem, kad tie apspriež šofaktu? _ Viens Tās ir mūsu pilsoņu dabīgais tiesības. Tomēr lilzradās, ka mūsu valsts iestāžu direktori nav aizgājuši
no uzņēmēju arodbiedrības) resp. no tā sauktas dzeltālu prom no vecās Krievijas žandarmeiriskās psitenās arodbiedrības aiz naida pret saviem konchologijais!. Arī viņi, ja kritizē valdības izdotos rīkurentiem, pret otrās arodbiedrības biedriem, ir
kojumus, nevar izgudrot neko citu, ika tādu strādziņojis uz Rīgu dzelzceļu virsvaldei, Ika Daugavnieku, kas kritizē minētos rīkojumus, atlaist mo viepils darbnīcās tiekot kūdīts uz streiku un nemieriem:. Attiecīgais direktors tūlīt devis rīkojumu lietu tas. Es vēlreiz atkārtoju, ka šāda žamdarmeriska
psīcholoģija pie mums) mav ciešama.
izmeklēt, un ja (izrādītos, ka kūdīšana uz streiku
notikusi, strādniekuisi, kas. to darījuši, uz vietas atAcīmredzot, mūsu darba devēji igrib_ ievest tālaist mo darba. Vietējais darbnīcu ^priekšnieks ķe- /dus apstākļus, kā kādā Anglijas cietumā, kur eieries pie lietas izmeklēšanas, vai kūdīšana notikusi tuimraieikus. grib labot ar klusēšanas metodi. Miun vai patiešām nav kāds atlaižams. Izmeklēšana nētais cietums ierīkots tā,. Ika cietumnieki nedrīkst
bijusi ātra. Darbnīcas priekšnieks iesaucis pie sesarunāties me darba teikā, ne ēšanasjlaika; arī naktī
vis konkurentu biedrības strādniekus, vienu no tiem, viņus šķir- Ja cietumnieki šo prasību nepilda, tad
kas bijis klāt, otru, Ikas nav bijis klāt, un tie viņam
viņi dabū ar pletnēim pa muguru. Tāda sistēma ir
ievesta kādā Anglijas cietumā. Vai irmsu darba depateikuši, ka jautājums pārrunāts. Pec tam vienkārši uz šo strādnieku ziņojuma pamata uz vietas, vēji grib ievest tādu pat sistēmu mulsju) darbnīcās?
Vai tiešām, strādnieki nedrīkst sarumāties_ darba
it kā par kūdīšanu, viens strādnieks atlaists.
Mlam kā dzelzceļnieku arodbiedrības pārstāvim laikā, ja tas viņu darbu netraucē? Vai tiešam mes
esam nonākuši tik tālu, ka ja strādnieki darba laika
bija jāizbrauc lietu noskaidrot uz vietas. Interesarunājas, tad viņus atlaiž no darba? Tas ir nogadījumu
dzelzceļu
adminisanti, kā izskaidroja šo
ticis Daugavpilī. Ja es šovakar esmu spiests par
strācija. Attiecīgais direktors pateica: «Strādnieki
nedrīkst darba (laikā sarunāties par saviem darba šo jautājumu runāt, tad tāpēc, ka tā ir žandarmeapstākļiem. Ja tas Ir noticis, tad viņus kategoriski riislka psīcholoģija, kurai dēimokratiisikā Valstī nav
un uz līdzenas vietas no darba atlaiž.» Faktiskais vietas. Sociāldemokrātu frakcija ir spiesta izteikt
stāvolklisļ bija tāds, ka strādnieks', kas atlaists no pret šādu rīcību visasāko protestu.
darba, bija runājis ar saviem darba biedriem pirms
Mlan jāsaka, ka direktoriem! ar žandamnerislku
darba šalkšanās, pirms parastās svilpes, kas ziņo psīcholoģiju Latvijā nav vietas._ Ja viņi savus uzpar darba sākšanos.. Tālāk viņš runājis ar saviem skatus negrozīs, ja viņi negribēs atteikties no sadarba biedriem vietā, kur izdod instrumentuisi, proti
vas žandarmerisikās psīeholoģi'as, tad_ viņiem bus
— tai brīdī, kad sanākusi kāda ignupa, jio visiem uzjāatstāj savas vietasi. Ja viņi to nedarīs tagad, kad
reiz instrumentus izdot nevar. Jautājums pārrutie jūtas stipri, kad politiskais kurss acumirkli ir
nāts vienkārši, nav notikusi ne kāda kūdīšana, ne tāds, (ka sāk atdzīvoties vecās žandarmeriskas! metoaģitācija. Par darba apstākļu pārrunāšanu darbdes, ja šie direktori domā, ka tas vienmēr ta bus,
nīcu vadītājs strādnieku tūlīt atlaidis no darba. tad viņi ļoti ma'ldāsi. Mēs esam dziļi pārliecināti,
Darbnīcu vadītājs man pateica, ka atlaišana motika laiki igrozīsies un k,a_ žaindarmerīiskas . metodes
vēta ar to vien, Ika šis jautājumspārrunāts darbnīcā. nepastāvēs mūžīgi. Sociāldemokrātu frakcija izlieVairāk viņām nevajagot: jautājums ipārrunātisi, bet tos visus līdzekļus, lai žandarimerisko psiīicmoloģiju
strādnieki runāt nedrīkstot.
no direktoriem izdzītu._ Ja viņi šo žandarmerisko
psīcholoģiju grib paturēt, tad, man jāsaka, tādiem
Mēs ieradāmies Rīgā dzelzceļu 'virsvaldē pie
galvenā direktora un _otra attiecīgā direktora Bergmūsiu valstī, nav vietas, jo medrīkst atlaist strādmaņa kunga, lai jautājumu noskaidrotu. Pēc ilgā- nieku tikai' par to, Ika viņš sarunājas ar savu darba
kas skaidrošanas šie kungi bija ar mieru aizsūtīt iz- biedri.
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Priekšsēdētāja biedrs K. Patuluks: Debates izbeigtas. — Nobalsošana nak deputāta Nikolaja Kalniņa u. c. iesniegtais priekšlikums:

nav izdarījis!, un budžeta kom>rnisijā pa vasaras mēnešiem- nekas šinī lietā nav spriests.
Tagad, deputātu kungi, mums ir zināms., katanī
budžeta projektā, ko patlaban izstrādā resori
«Saeima nolemj uzdot sociālās likumdošanas kommisijai
un Ministru kabinets, jautājumspar nepieciešamiem
izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu — papildinājumu
'izdevumiem pārejai . uz saīsināto kara dienesta
likumā par darba laiku, kas pēc satura restaurētu 8 stundu
darba dienu, kura faktiski ir atcelta ar Senāta pēdējo tulkoilaiku mav labvēlīgi nokārtots, un budžetā šīs sumjumu.»
mas it kā neesot uzņemtas. Mēs tāpēc tagad dabīgi
jautājam: jia līdz šim viss tas nav izdarīts, tad taču
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
rodas šaubas, vai pēc trim mēnešiem kara resors
Tagad .lūdzu pacelties tasi, kas ir pret to. Beidzot
būs spējīgs izpildīt likumu un varēs pāriet uz 'salūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas iJznākums: par deputāta Nikolaja Kalniņa īsināto kara dienesta laiku. Tā kā mēs uz saviem
u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret jautājiulmiem un pieprasījumiem kara resora vadītāto nodota 31 balss, atturējušies 3. Priekšlikums jam' , tāpat arī caur komimisijām līdz šilm neesam varējuši dabūt kādu noteiktu atbildi, mēs tagad griepieņemtsi. _
žamies pie viņa šinī veidā, ar atklātu (jautājumu SaDeputāti Bruno Kalniņši, P. ILejiņš u. c. iesnieeimas plenārsēdē, un lūdzam celt kara ministrim
guši jautājumu kara ministrini, ko lūdzu nolasīt.
priekšā šo jautājumu, beidzot gribēdami dabūt šinī
Sekretārs J. Breikšs:
lietā noteiktu atbildi. Mēs to darām jo vairāk tā«Augsti godājamam Saeimas prezidijam.
pēc, ka — kā tas visiem llabi zināms —• kara dieUz Saeimas kārtības rulla 99. panta pamata lūdzam celt
nesta laika saīsināšana ir viens no svarīgākajiem
priekšā Saeimai sekojošu jautājumu kara ministrim:
jaultāb'umieui' mūsu valsts dzīvē. -Šī lieta interesē
Ar 1. janvāri 1931. g. stājas spēkā likums par kara dievisplašākās iedzīvotāju masas. Arī mūsu armijā
nesta laika saīsināšanu. Turpretim Saeimai un
sabiedrībai

nav nekādas skaidrības, un viņa ar interesi, gaida,
kas beidzot būs. Tāpēc mēs gribam no kara resora vadītāja reiz dabūt noteiktu un skaidru atbildi.
Priekšsedetālja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
virizlisj tālāk kartības rullī paredzētā kārtībā.
Deputāti J. Zllaugotnis-CukuriS, L. Jeršovs u. c.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājuma
iesnieguši
jautājumu ministru prezidentam, ko lūdzu
deputātam
Bruno
motivēšanai vārds
Kalniņam.
nolasīt.
kungi!
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Depuitātu _
Sekretārs J. Breikšs:
Saeima ir pieņēimusi likumu, kas nosaka, ka sākot ar
nākošā igada 1. janvāri karajdienesta laiks tiek sa«Saeimas prezidijam.
līdz šim nekas nav zināms,
vai visi vajadzīgie priekšdarbi
veikti un vai pārejai uz saīsināto dienesta laiku nepieciešamie
izdevumi uzņemti nākamā gada valsts budžetā.
Sacīto ievērojot, lūdzam godājamo kara ministra kungu
paskaidrot, vai valdība gādājusi par to, lai izpildītu Saeimas
pieņemto likumu un sākot ar 1. janvāri 1931. g. izvestu pāreju
uz 12 mēnešu kara dienesta laiku.»

Tā tad pēc 3 mēnešiem
saīsināšanas
likumam būtu
šim kara dienesta laika
jāstājas spēkā. Bet pārejai uz saīsināto kara dienesta laiku ir veicami zināmi priekšdarbi'. Ka_ ir
noskaidrojies, tad"kara resoram nepieciešami realizēt zināmus organizācijas_.darbus um arī izdarīt dažas būves, galvenā kārtā dienesta nometnēm- un
šautuvēm. Tas viss, bez šaubām, prasa zināmus
izdevumus. Šinī ziņā mēs Saeimā neesam dabūjuši nekādas skaidribas. Kara resors tos bija aprēķinājis uz kādiem 3—3V2 imiilljonu latu, valsts
kontrole 'turpretim izdevumus, noteikusi daudz mazākus — apmēram' tik ulz pusotra miljona latu. Bet
katrā ziņā daži' izdevumi ir nepieoiēšimi. Tagad,
kur atlikuši tikai daži mēneši līdz pārejai uz saīsināto kara dienesta teiku, gluži dabīgi rodas jautājumus, vai meipieciešamie priekšdarbi ir veikti! un
vai izdevumi, kādi paredzami; ir sakārtoti, vai kara
resors un valdība ir spēruši vajadzīgos soļus, lai
ar 1. janvāra dikiuimsi par kara dienesta laika saīsināšanu patiešām varētu stāties speķa.
Līdz šim mēs neesam dabūjuši nedz Saeima,
nedz arī Saeimas kara lietu ikommisija, nedz arī atklātībā, sabiedrībā un prese nekādas noteiktas skaidrības. Pavasarī kara resors mums paskaidroja,
ka kara reislors izdošot sevišķu likumu par nepieciešamiem izdevumiem pārejai uz saīsināto kara
dienesta teiku. Bet pavasarī līdz pat sesijas beigām mēs šāda likuma netikām īredzejiulši, Saeimai
tāds nav iesniegts, un arī Saeimas sesiju starplaika
satversmes 81. panta kārtībā šadisļ likums nav izdots. Arī tagad, sanākot Saeimai uz jaunu sesiju,
šāds likumprojekts nav iesniegts. Kara 'resora vadība sacīja, ka mēģināšot griezties pie budžeta
kommisijas vasaras mēnešos vai rudenī, kad Ikommisijas iesāk sēdes, un iesniegšot budžeta komimisijai
vai nu šo likumu, vai nepieciešamos izdevumus,
kādi paredzēti, un lūgšot budžeta kommisijas piekrišanu un apstiprinošu lēmumu. Arī to Ikara resors
īsināts uz 12 mēnešiem.

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekoiošu jautājumu ministru
prezidentam:
Kaut gan Saeima personīgo nodokli par 1928./29. g. ir
atlaidusi, daudzu pagastu valdes sākušas minēto nodokli par
1928./29. g. laiku piedzīt. Tā tas notiek Liepājas apriņķa

Talsu pagastā un daudz citos.
1) Vai valdībai ir zināms, ka tādā kārtā patvarīgi tiek
piedzīts Saeimas atlaist nodoklis?
2) Ko valdība domā darīt, lai pārtrauktu šādu rīcību un lai
cietušie nodokļu maksātāji saņemtu atpakaļ minētā nelikumīgi
piedzītā nodokļa iemaksas?»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:

Vārds de-

putātam Zllaugotmim-Cukuram.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Kaut gan ir Saeimas lēmums, ka par
1928./29. gadu personas nodoikllls pagastu pašvaldībām par labu nebūtu jāiekasē, mums pašreiz tomēr
ienākušas ziņas no vairāk Latvijas novadiem, ka
pagastu pašvaldības atkal ir uzsākušas iekasēt no
lauku strādniekiem to netaisno nodokli, ko kādreiz
kaut arī ulz pāris gadiem, ari Saeima atzina par iespējamu atcelt. Tas notiek tanī laika, kad' mantīgai šķirai uz laukiem, tāpat arī pilsētās, nāk pretim
ar valsts līdzekļiem ļoti plašos apmēros, lai.jnodrošinātu viņas eksistenci, viņas jau tā nodrošināto stāvokli. Ja laukstrādniekiem., kuru algas ar katru
gadu kopš 1927. gada ir samazinājušās, kur arī ilaukstrādlniekiul dzīvokļu un citi apstākļi uz laukiem ir
kļuvuši ļaunāki, tagad māk vēl Māt jaunas nastas ar
to, ka jāmaksā nodoklis, kasi Ir bijis atlaists, un ko
viņi pašreiz nav spējīgi samaksāt, tad tas ir pilnīgi nesaprotams.
Man šeit gribētos citēt kādu mazu izvilkumu no
kādas lauku korrespondencesi, kā rīkojas ar šī nodokļa iekasēšanu. Laukstrādnieki ir līdz šai dienai
aplikti ar personas nodokli, kas diažoia pagastos ir
īsti Mels. Nodoklis jāmaksā laukstrādlniiekiemi katru
gadu, bet sākot ar 1928. gadu, kad bija slikta raža,
Šis nodoklis tika atlaists, uz vienu gadu. Tas pats
tika darīts ar nekustamās mantas nodokli 1par labu
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dzelžos un novietots ar varu uz kuģa «Everline». Pateicoties
zemes īpašniekiem. Tagad daudz pagasta strādšādai Latvijas konsulu rīcībai, minētais jūrnieks tagad ar varu
ka
paziņojumus,
nieku saņēmuši no pagasta valdēm,
spiests strādāt, pie kam kuģa kapteinis atsakoties maksāt
līdz ar 1930. gada personas, nodokli nomaksājams algu.
Tamdēļ mes jautajam, vai ārlietu ministrim tas zināms un
arī nodoklis par 1929. gadu, t. i. nomaksājams atko viņš domā darīt, lai novērstu šādu neciešamu apiešanos ar
laistais nodoklis. Loti daudz laukstrādnieku ir saLatvijas jūrniekiem ārzemēs.»
ņēmuši tādu, paziņojumu un pie_ tam ar norādījumu,
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds jauka līdz 15. septembrim nomaksājama puse, bet līdz
tājuma motivēšanai deputātam Višņam.
15. decembrim otra puse uzlikto nodokļu, kopJ. Višņa (sociāldemokrāts): Latvijas jūrnieku
summā par 1930. un 1929. gadu 38 lati. Veseli 38
jāteukstraldmieeem
un
iesniedzis/ sūdzību tvaikoņa «Everline»
savienībai
laukstrādniekiem
tagad
lati
samaksā mo savas mazās algas tiešo- nodokļu! Šā- kurinātājs Celmiņš, kuras saturs atstāstīts, mūsu Iedus paziņojumu» ir saņēmuši visi Minētā pagasta sniegtā jautājumā. Minētais kuģinieks jnOlidzlis uz
laukstrādnieki.. Daži šo lēmumu ir 'pārsūdzējuši uz kuģa «Everiliine» ar tieisiībām uzteikt līgumu kaut
apriņķa valdi, aizrādīdami, ka no laukstrādniekiem
kurā ostas pilsētā. Kurinātājs Celmiņš uz minētā
nodoklis par 1929. gadu .nav ņemams. _ Tomēr viņi kuģa bija nobraucis 4 mēnešus, un ikad kuģis ieir dabūjuši vēlāk paskaidrojumu, ka tāds nodoklis
nācis Londonas ostā, šī gada septembra mēnesi
uztikts sakarā ar iztrūkumu pagasta pašvaldības viņš kapteinim paziņojis, ika uzsaka līgumu! un grib
budžetā. Finanču ministrija atļavusi _ pagastu valatgriezties dzimtenē. Kapteinis atteicies jūrnieku
dēm sava deficīta segšanai rast ienākuma avotus atilalist. Lai pamāktu lietas, noskaidrošanu, Celmiņš
tiešā ceļā pēc pašu pagastu pašvaldību ieskata, un .griezies pie mūsu Londonas konsula, bet kad tas
devis nenoteiktu atbildi, tad griezies pie ģenerālkonte nu šī pagasta pašvaldība ir .izvēlējusies lauksula, kurš arī apsolījies; griezties pie kuģa kapteiņa
strādniekus par sava deficīta sedzējiem, uzliekot viun lietu nokārtot, lai Celmiņš varētu atgriezties
ņiem ar Saeimas aktu atlaisto nodokli. Viņjemiaizrādīts, ka pārsūdzība varot iet pat līd'z Senātam, dzimtenē. Kad- pēc 2 dienām Celmiņš ieradies pie i
ģenerālkonsula, tad viņš tur atradis priekšā 2 angļu
tomēr viņi inekā nepanākšot. Redziet, te ir viens
konkrēts gadījums no kāda pagasta Talsu apkārtne. ikrlmināllpolicistusi, kas uz ģenerālkonsula uzaicinājumu saslēguši Celimiņu dzelžos, un nogādājuši atpakaļ
Bet līdzīgi norādījumi mums ir ienākuši ari no
Vidzemes, Arī tur piedzenot personas .nodokli no
uz kuģa.
Tur Celmiņu turējuši saslēgtu tik ilgi,
kamēr kuģis izgājis jūrā. Nobraucis Islandē, kuģa
laukstrādniekiem;, kuriem jau tā grūti apstākļi, kukapteinis paziņojis, ka Celmiņš var kuģi atstāt, ja
riem jau tā algas zem eksistences minimuma. Taisni
tagad', kad laukstrādniekiem um llaukstrādiniecērn jā- to vēlas. Pēdējais bijisi ar mieru izkāpt Islandes
rūpējas par to, lai pienācīgi apgādātu ziemas, mēnesala, lai pēc tam atgrieztos dzimtenē. Bet tad kuģa
šos (savus piederīgos, kad darbā iestājas, lūzums, kapteinis atteicies lizimaksfāt Celmiņam pienākošos
kad daudzus atlaiž no darba, pagastu pašvaldības
algu. Jājautā, kā jūrnieks var atgriezties dzimtenē,
ja viņu saslēdz dzelžos un neizmaksā algu?
sāk piedzīt vecus parādus. Ja Saeima par šo jautājumu nekas netiks spriests, janedos attiecīgo māMums, arodbiedrību darbiniekiem, ir labi pazījienu iekšlietu .ministrim respektēt Saeimas lēmumu, stami apstākļi, kādosi jāstrādā Latvijas jūrniekiem
tad skaidrs;, ka daudz laukstrādnieku, kas mav spē- Uz kuģiem. Tie daudz neatšķiras no vidus laiku apjīgi maksāt un atsakās to darīt, piespiedis spaidu stākļiem. Šis. nav pirmais gadījums, kad jūrnieku
kārtā maksāt. Taisni šinī konkrētā gadījuma, ka par vienkāršu darba konfliktu saslēdz dzelžos, Man
mēs redzam, mantīgā šķira cenšas izmantot sev jau vienreiz bija izdevība pienaglot kādu kuģa salabvēlīgos apstākļus, izsūcot strādniekus!, savām vabiedrību,, kura 'Oentē lika saslēgt dzelžos 12 jūrjadzībām. Buržuāzija, būdama pagastu pašvaldī- niekus, un kur llielu lomu spēlēja (lentes konsuls.
bās vairākumā, izspiež pēdējo grasi mo laukstirādPārvestus (Latvijā, Latvijas tiesas minētos jūrmiekiem, un iekšlietu ministrija nekā nedara, laii noniekus attaisnoja un ierosināja lietu pret kuģa savērstu šo nelikumību.
biedrību. Esmu pārliecināts, ka arī šī lieta būs
līdzīga iepriekšējai
Mēs gaidām ministru prezidenta kunga noteiktu
atbildi par to, ko viņš domā darīt šinī ziņā un vai
Zīmīgi, ka visas šīisi lietas lir notikušas uz kuģu
tie laukstrādnieki, kurus piespieda šo nodokli sasabiedrības «Grauds» kuģiem', kura ir slavena ar
maksāt, varēs saņemt attiecīgo summu .atpakaļ. Ja bairlbariskiem paņēmieniem' pret katru jūrnieku.
ministru prezidents to nevar darīt, tad jājautā, /Katrs jūrnieks, kas nav mierā ar kapteiņa rīcību, ir
kas turpmāk notiks, jo tāda piedzīšana nesaietas, ne
dumpinieks, un kuģa kapteinis ar ārlietu, ministri-1
ar Saeimas lēmumu, ne laukstrādniekiem iespējams . ijas atbildīgo darbinieku!un policijas palīdzību viņu
to izpildīt. Mēs 'Sagaidām, ka, varbūt, ministru. liek ieslēgt dzelžos. Minētie darbinieki uzskata par
prezidenta kungs dos sīkākus paskaidrojumu!» ne savu pienākumu atbalstāt kuģu īpašnieku intereses.
tikai par šo konkrēto gadījumu, bet arī par ciMūsu frakcija tāpēc atzīst par savu pienākumu pratiem gadījumiem'. Lai viņš paskaidro, cik tādu iesīt, lai ārlietu milnistrlisi šinī jautājumā dotu savu atkasēšanas gadījumu ir bijis un ko valdība domā bildi.
darīt šim jautājumā turpmāk.
Priekšsēdētāja Jbiedrs K. Pauluks:
Jautājumu
virzīs talak saskaņa ar kartības rulli.
Priekšsēdētāja biedrs. K. Pauluks: Debates, izDeputāti J. Balodis, O. Jankus u. c. iesnieguši
beigtas. Jautājumu virzīs talak saskaņā ar kārtījautājumu iekšlietu!ministram, ko lūdzu nolasīt.
bas rulli.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Deputāti J. Višņa, ML Rozentāls u. c. iesnieguši
jautājumu ārlietu ministrim. Lūdzu to nolasīt!
«Saeimas prezidijam.

Sekretāira biedrs R. Dukurs:

«Saeimas prezidijam.
celt priekšā ārlietu ministrim

Lūdzam celt priekšā Saeimai sekoeošu jautājumu iekšlietu ministrim:
1. oktobrī š. g, uz iekšlietu ministra ierosinājuma pamata
ir slēgta Latvijas, transportdarbos nodarbināto strādnieku

Lūdzam
sekojošu mūsu
jautājumu:
arodbiedrības Ventspils nodala.'
Ši gada septembra mēnesī Londonas ostā Latvijas tvaiNo kādiem, politiskiem motīviem vadoties, iekšlietu mikoņa «Everline» jūrnieks A. Celmiņš pieprasījis. , no kuģa adnistris it uzbrucis strādnieku; arodnieciskās biedrošanās brīministrācijas aprēķinu,, ar _nohiku atgriesties Latvijā. Kad .ku- i; vībai?»
ģa kapteinis atteicies apreķinti' izsniegt. Celmiņš griezies dēl
'Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds jaustarpniecības- un atbalsta pie Latvijai konsulā un ģenerālkonsula Londona, uz kuru pieprasījumu Celmiņš arestēts,- saslēgts;
tājuma -motivēšanai deputātam. Balodim.

93

Latvijas

Republikas

III

S a e i m, a s VII

sesijas

1. sēde

1930. gada

14.

oktobrī.

94

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija); labošanu ir šīs modaļiaisf slēgšana. Tas taisni paMes jau zinām tagadējās valdības stāvokli pireL strīpo to kursu, par Iku^u jau iepriekšrunāju un ko
strādniecību vispār un viņas organizācijām seir uzsvēruši arī mainas frakcijas locekļi. Valdība
vīšķi. Mes atceramies 1928. gadu, kad tika slēgta
ar savu varās aparātu patiešām dara visu, lai strādvesela rinda strādnieku arodbiedrību un kad vienīniekus nodzītu galīgā trūkumā un galīgi beztieg_ais un galvenais slēgšanas iemesllis bijia tas, ka, siskā stāvoklī. Mēs gribam dzirdēt no iekšlietu
luk, šīs arodbiedrības iit _ kā esot kommūnistiskas. ministra tos politiskos) motīvus, uz kuru pamata viņš
Par_ 'pierādījumu tam figurēja kāds. Bruno Kalniņa
ir ierosinājis šīsarodbiedrības slēgšanu.
apkārtraksts!. Tagad ir jpagājis ilgāks_ laiks, kad
. Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Jautājumu
arodbiedrības gan nav slēgtas, bet ir citādi vajātas, 'ivirzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli.
katru nedēļu tās 3—4 reizes Uzkratot, aizturot viņu
Deputāti A. Veckalns, J. Višņa u. c. iesnieguši
telpas pec pllfcst. 12 esošus cilvēkus un pēc tam atsva. jautājumu valdībai, ko lūdzu nolasīt.
binot. Šāds tenrons ir turpinājies viilsu šo laiku; bet
Sekretānsi J. Breikšs:
rnie's redzam, ka tagadējais iekšlietu ministris ar
«Saeimas prezidijam.
šādu stāvokli vēl nav apmierināts, viņš domā, ka
Lūdzam, griezties pie valdības ar sekojošu mūsu jautāstrādnieku organizāciju terrorizēšanas veidu vēl ir
jumu:
par imaz. Tagad mēs: redzam, ka iekšlietu ministris
'Pastāvot vispārējai saimnieciskai krīzei un _ve] radupieprasījis
slēgt Latvijas transporta darbos noir
šamies sastrēgumam koku rūpniecībā, vairāki uzņēmēji pārdarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils! notrauc darbus pilnīgi, vai atlaiž dalu no strādniekiem. Darba
daļu:. Bez šaubāmi,1 te māks atkas iekšlietu ministris apgādēs sāk pieplūst atlaistie strādnieki — Riga 900; Ventspilī 800. Sevišķi smagi apstākli radušies Ventspilī, kur darbi
ium pateiks to, ko vienmēr: tur iir bijusi kommūnipārtraukti vairākās lielākās koku zāģētavās.
Lai gan bezstiska darbība, ir izlaisti: pretviallstisiki uzsaukumi darbs skar Jau ievērojamu strādnieku dalu, valdība nesniedz'
u, t. t; kā vienmēr, pēc zlināmia šablona. Vai gadīnekādu pabalstu atlailstiem, bez darba palikušiem strādniekiem.
Jautāijam valdībai, ko viņa nodomājusi darīt bezdarba
jums ir tāds, vai citāds — vienmēr tiek piemērota

tā pati isichēma. Mēs gribam šeit dzirdēt iekšlietu posta novēršanai.—»
ministra motīvus, aiz kādiem (iemesliem strādniePriekšsēdētājs P. Kalnlfoš: Vārds jautājuma
kiem tiek laupīta biedrošanās brīvība, i® iekšlietu motivēšanai deputātaim Veckailnam.
ministrimi taču jāaizstāv likums.
: Sastrēgums
A. Veckalns (sociāldemokrāts)
Vispirms tai formālai atbildei, ar ko bez šaurūpniecībā ilr stipri sajūtams Visā mūsu zemē, un
bāmi, šeit nāks iekšlietu, ministris. mums. jāstāda ļoti daudz rūpniecības strādnieku lir palikuši bez
pretī viena lieta, min proti tāka Ventspilī ,ir_ paviidarba. It sevišķi smagi sajūtama krize kokrūņmie<
sam īpatnēji apstākļi), īpatnējāki kā jebkura cita cībāļ, kur fabrikas pa lielākai daļai slēgtas^ Ventsvalsts daļā, vai Latvijas pilsētā. Sie apstākli ir tādi, pilī, kur ir ļoti daudz šo fabriku, kur kokrūpniecība
ka Vemtsp'lī jau vairāk mēnešu ir bezdarbs par ir viena no galvenāmu rūpniecības, nozarēm; strādpilniem' 100%. Bija vairāk mēnešu, kad Ventspilī nieki ir nonākuši pilnīgā bezizejas stāvoklī. Ganbezdarbnieku skaits sniedzās līdz 2500 cilvēkiem, jo drīz visu vasaru šīs fabrikas bija slēgtas, un
visi Ventspils strādnieki bija bez darba. Sakarā ar „ strādnieki bija bez darba. Arī 'tagad vel liela daļa
to strādnieki bija spiesti pastiprināti organizēties fabriku ir slēgta, un Ventspilī pašreiz skaitās ap
un pastiprinātā kārtā prasāt valdībai, lai. tā gādā 700-—800 bezdarbnieku kas ir ārkārtīgi Biete skaits
darbu un maizi. Mēs! lasījām arī «Jaunākās Zlilņās». šai' mazai pilsētiņai. Bez. tam mēs vēl zinām no
ka Ventspils bezdarbnieki bija izvēlējuši speciālu laikrakstiem, ka valdība arī no savas puses cenšas
delegāciju, kas griezās pie tautas labklājības uin šo bezdarba kriizi asināt tādā kārtā, ka atlaiž arī savus sezonas strādniekus. Mēs lasāmi laikrakstos,
iekšlietu ministra, lai norādītu uz stāvokli, kādspašreiz ir Ventspilī, un prasītu katrā ziņā spert kādus ,ka tikšot atlaisti kādi 1500 pasta un tēlefona-tēlesoļus bezdarbnieku nodarbināšanai, lai viņiem ne- .. grafa darbinieki, kuri tiks. piesviesti klāt tai bezdarbnieku armijai, kas jau tagad lir bez_ darba. Tābūtu jānomirst badā. Mēs zilinām, ka tautas, lābklājīlbaisi ufnstiris Rubulis dellegāoiljai' atbildējis: tā: «Ko pat 'ir zināms, ka līdzekļu trūkuma dēļ statistiska
jūs tagad, septembrī, nākat un prasāt, lai: sarīko pārvalde atlaižot kādus 100 strādni elkus, inteliģentos bezdarbniekus, kas arī tiek izsviesti Uz ielas un *
sabiedriskos darbus? To varēs darīt tikai ap ZieSpeciāls pie iekšlietu ministr» paliek bez jebkādiem: līdzekļiem-. Protams, tas
mas svētkiem!»
strādnieki griezusiels ar lūgumu,_ , lai ļauj sasaukt grūto stāvokli var vēl paasināt. Ja vēl ievēro, ka
sapulci un noskaidrot stāvoklī, kāds pašreiz ir, ka , sāk jau izbeigties sezonas 'darbi, ka jauni bez darba
' palikušo strādnieku bari arvienu vēl piepiūdlīš, tad
arī atstāstīt to sarunu, ko iekšlietu un tautas labklajīibasi ministri devuši delegātiem Bet ne iekšlietu stāvOklisi top pilnīgi nepanesams un kritisks.
ministris, ne arī kāds cits 'miniisftris nav turējuši par
Mēs redzami tagadējās Cellmiiņa valdības rūpību
vajadzīgu atļaut šo : sapulci noturēt. Ventspils un gādību par lauciniekiem-ražotājiem». Sviestam,
tnansportnieku arodbiedrība sasaukusi savu biedru bekonam, cukurbietēm tiek maksāts klāt, iitkā graudu
sapulci, kurā runāts par stāvokli, kādisļ pašrete ir ražotājiem, it kā viņiem dodot, Celmiņa kungs
šinī jautājumā, un kādiem līdzekļiem, kādos veidos desimiitīm tūkstošu sviež lieldzirinavmieku, lieltirgobūtu, jāpanāk bezdarbnieku posta mīkstināšana. Uz
tāju kabatās — laikam uz zināmu kungu spiedienu,
Ventspils arodbiedrības ipārstāvju_ ierosinājumu
tai valdību nostutētu. iBet kas būtu darāms bezVentspils dome, kura savā vairākumā fr .pilsoniska, darbā apkarošanai, vai bezdarba posta mīkstināšapieņēmusi lēmumu, ka jāieķīlā kaut vai elektriska nai, par to nekā neesam dzirdējuši. Tāpēc sociāldestacija valsts bankā, lai dabūtu līdzekļus trūkuma mokrātu frakcija jautā valdībai, ko valdība ir danonākušo strādnieku -atbalstīšanai.
rījusi, vai- ir noorganizēti sabiedriski darbi, vai ir
Redziet, tāds īsumā ir stāvoklis, kas _ valda bijušas kādas apspriedes, cik plašos apmēros saVentspilī. Un.iekšlietu ministrīs uz to atbildējis ar biedriskie darbi tiks uzsākti, vai valdība spēsapšīs- organizācijas isllēigšanu.'Patiešām, kamēr pasta- , gādāt darbu visiem, vai' Valdība .izsniegs natūrāllijaSirUm pabalstu tieirn,. karn nevarēs: dot darbu un cik
vēlja .šī Latyljas transporta: strādnieku arodbiedrības
lielas summas Ir valdības rīcībā. Pēc mušu infornodaļa Ventspilī, tikmēr , viņa bija vienīgā, kas interesējās un rūpējās par to, lai Ventspils strādnieki mācijas valdībai esot' ļoti niecīgas summas sabiedrisko' darbu rīkošanai:.. Tāpēc ir vietā .jautājums.,
neņoīrnirtu badā. Tagad atbilde miz šo Cīņu um interesi par bezdarbā'nonākušo strādnieku stāvokļa uz- . cik tālu valdība ir veikusi priekšdarbus sabiedrisko?'
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darbu Tīkošanai,' vai valdība ir ko darījusi, vai nav nieka, Grunduļa, Grunvaldai, Gulbja, Kriknas, Kārkliņa, Ķlibja
2 Leišu, Medigas, Rūsiņa, Rušas, Sturmes, Strautiņa, Zienekā darījusi, vai bezdarbnieki būs atkal spiesti izmeļa, Sinkas, Zelmeņa, Stūrīša, Zalcmaņa, Tumšā, Vārnas;
visnepieciešaiet uz ietes uln prasīt, lai viņiem gādā
Vilciņa, Veisa, Villas un Arāju saimniecības.»
māko. Mēs domājam!, ka valdības pienākums ir
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
gan vairāk rūpēties par bezdarba apkarošanu neka
^
neviens nevēlas? 2. pants nāk inobaisošamnā. Lū,vliņa līdz šim to ir darījusi. Valstij vairāk jārūpējas
par to dzīvo spēku, kās ir viņas, galvena bagātība. dzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu.
Mēisi bieži dzirdam, par dažādu sugas. lopu_ audzētavu Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalatbalsitišanu um jaunu vaislas punktu -atvēršamu. To sīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
zemnieku savienība var ierosināt, jo ta ir viņas
sirds lieta, bet tanī pat laikā mēs nedrīkstam aiz«Pievienot Valkas apriņķa Pededzes pagastam Jaunlatmirst tos simtus tūkstošus vīriešu un sieviešu, kuri gales apriņķa Liepnas pagasta Kūdupes novada saimniecības:
Ostrovas, Norietņa, Krusta-Akmeņa, Liepājas, Ducina, Sausāsvar palikt bez darba un maizeiSi, kuru bērni var palikt bez pārtikas līdzekļiem. Tāpēc mēs gaidām Dobes, Ogugrīvas, I un II, Betlemes, Lazdaja, Purvmalas,
II, Plītāja, Kūdupes muižas, Malenes, Muntijeno valdības noteiktu atbildi. IMēs gribam dzirdēt, Sausās-Dobes
vas, Jaunās muižas, Zapolies, Brešina, Alksnāja, Riekstusalas,
ko valdība dara, _ un gribam to dzirdēt visā drīzumā. . OžolrmriJžu ar jaunsaimniecībām un Cistigu ciemu,.»
Priekšsēdētājs 1 P. Kalniņš: Arī šo jautājumu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:_ Vārdu pie 3. panta
virzīs tālākā saskaņā ar kārtības -rulli. — Līdz ar
.neviens nevēlas? 3. pants nāk nobalsošana. Lūto 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtīibais\ punktu — ' dzu pacelties tos, kas ir pret 3. panta pieņemšanu.
likumu par Rīgas, (Bauskas, Valkas, Tādu nav. Kas atturas)? Nav. 3. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 4. pantu.
J,a,u n 1a t g a 1 es, T a 1s uļ K u 1d ī g a s, T u k uSekretāra biedrs R. Dukurs:
maj, J e 1 g a v a v 11ū k ist e s un J ē k a b pi 1 s
a p r iiņ ķ u r o b e z u grozīs a n u. Referents J.
«Pievienot Talsu apriņķa Valgāks pagastam Kuldīgas

Šterns. Vārds referentam.
Referents J, Šterns: Augstā sapulce! 1928.
gada 30. oktobrī Ministru kabinets izdeva Latvijas
republikas satversmes: 81. panta kārtībā noteikumus
par Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēlkabpillsi apriņķu robežu grozīšanu, kas ir spēkā līdz šim laikam.
-. Šiē noteiku'mli ar Saeimas lēmumu nodoti pašvaldības kommisijai, kura tos ir izskatījusi un ar balsu
vairākumu atzinusi par lietderīgiem, un pieņemamiem
tādā pašā veidā, kādā tie ir tagad spēkā.
Pašvaldības fcomimisijas vārdā lūdzu tos pieņemt steidzamības kārtībā. Kommisiija tos ir pie-

ņēmulsli ar balsu vairākumu.

Prielkšsēdētāljs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas.? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.. Vārdu
neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz
' antu lasīšanu. Lūdzu, pacelties tos, kas ir pret
p
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
'Ari nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Likums par Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu,
Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu
robežu grozīšanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniļņš:
Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana. Ludzu! pacelties tos-, kas ir pret virsraksta

apriņķa Rendas pagasta Kalniņa māju.»

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? iNav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts, —? Lūdzu nolasīt 5. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pievienot: a) Talsu apriņķa Virbu pagasta — Tukuma
apriņķa Matkules pagasta Sventu un Kortu Nr. 52, 53 un 54
saimniecības, b) Tukuma apriņķa
Matkules pagastam —
Talsu apriņķa Virbu pagasta Strautiņa, Lipsta, Ābela, Kalniņa, Kaula, Cepļa (Ceplīša) un Zīdika mājas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? 5. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos., kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu
nav? Kais atturas? Nav. 5. pants, vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 6. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pievienot Jēkabpils apriņķa

Dignājas pagastam Ilūkstes

apriņķa Rubenes pagasta Daugavas «Plonišku» salu ar diivām
Plonišku mājām, kas atrodas uz šās salas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
neviens nevēlas? 6. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšnu. Tādu
nav. Kas atturas!? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 7. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Likuma ievešana dzīvē un attiecīgo pašvaldību īpašuma

tiesību .nokārtošana piekrīt Iekšlietu ministrijai.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens 'nevēlas? Iebildumu nav? 7. pants pieņemts. — Nopantu.
balsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Kaist atturas? Nav. Likums visumā vienbalsīgi ple.-«Pievienot Rīgas apriņķa Birzgales pagastam Bauskas apne mīts. '— Redakcijas komimisijas ziņojums, būs
riņķa Vecmuižas pagasta 3 Strigu mājas un mežsargu Dzeņa,
mākošā sēdē.'
Pilāta trn Aurmaņa saimniecības.»
'Nākošais dienas kārtības punkts — likums
. Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta par kara muzeju. Referents G. iMīlberigs.
neviens nevēlas? 1. pants māk nobalsošanā. LūVārds referentam,.
dzu pacelties tos!, kas ir pret 1. panta pieņemšanu.
Referents G. Mīlbergs: (Mūsu kara imūzejisi fakTādu nav. Kasi atturas? Nav. 1. pants, vienbal- - ' tiski nodibinājās jau latviešu strēlnieku pulku (laisīgi pieņemts, — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
kos. Līdz ar Latvijas valsts nodibināšanos kara
muzejs pārgāja valsts īpašumā. Kara mūzējš līdz
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
šim ir pastāvējis u'z atsevišķu noteikumu pamata.
«Pievienot Bauskas apriņķa Vecmuižas pagastam Rīgas
Likuma
_ par kara muzeju nekāda nebij. Kara imiūapriņķa Baldones pagasta Piņņu-Zīles māju, bet Zālītes pazejlsj 'šinīs, gados ir spējis, sakrāt ļoti bagātīgu magastam Baldones pagasta Andersona, Bullu kroga, Bulla, 3
Baložu, Breijera, Bērziņa, Blimberga, Bāliņa, Brēdiķa, Draveteriālu par mūsu senāko vēsturi; ļoti bagātīgi ma-

pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. VlirSr
raksts vienbalsīgi pieņemts, — Lūdzu nolasīt 1.
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terialli ir mo strēlnieku pulku laikiem, tāpat no atbrīvošanas cilpu laikiem. Šis vērtīgais materiāls ir
sakopots. Tas izstādīts arī publikas apskatīšanai,
bet ari par to nekādu noteikumu līdz šim nebija.
Mūsukara muzeja uzdevums līdz šim ir bijis —
vākt, glabāt, izstādīt un popularizēt senatnes, kā
arī jaunāko laiku militāras un kulturālas vērtības,
kurām ir vēsturiska nozīme, tāpat arī nozīme mūsu
anmljjas un jaunatnes audzināšanā.Līdzekļi! muzejam,
kas līdz šim, ir bijuši ļoti aprobežoti, iemāca vienīgi
budžeta kārtībā, bet lielu budžetu kara muzejam
mav varēts atvēlēt. Tāpēc jaunaislikumprojekts paredz, ka kara muzejs var saņemt līdzekļus arī kā
.novēlējumus, ziedojumus u. c. Lai mūzejsļ neprasītu
no valsts lielus līdzekļus, likums paredz muzejam
tiesību izdot un pārdot kā savu, tā: arī viņa rīcībā
nodoto priekšmetareprodukcijas.
Kara lietu komimlisljā šis likumproijekts pieņemts
bez kādiem iebildumiem vienbalsīgi, tāpēc es ceru,
ka šeit Augstajā mainā šisi likums tiks pieņemts tikpat vienbalsīgi Kara lietu kommisijas uzdevumā
lūdzu piešķirt šim likumam steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek
priekšā steidzamību. Steidzamība māk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu

nav.

Kas atturas?

Nav.

Steidzamība vienbalsīgi

pieņemta. — Atklāju vispārīgais! debates. Vārdu
neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz
pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas. lir pret
pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pārejia uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta.
— Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par kara muzeju.»
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(Muzejam ir tiesība izdot un pārdot kā savu, ta arī viņa
rīcībā nodoto priekšmetu reprodukcijas, neaizskarot attiecībā
uz pēdējiem viņu īpašnieku tiesība _s. Par pārdotam reprodukcijām

ienākošo naudu ieskaita mūzeija speciālās summas.)

Iebildumu nav?
(Tuvākus

noteikumus

Pieņemts. — 8. pants.
par muzeja

iekārtu

un

apmeklē-

šanu izdod kara ministris.)

Ilebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
likums visumā. Lūdzu, pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pi_eņeimts._ — Redaike/jais) ikomimisiijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — p ār grozi jluimi un p ap ii dinā jumi tiesu iekār-

ta s 1.līkumo s.

Referents N. Kalniņš. Vārds re-

ferentam.
Referents N. Kalniņš:

'Šim. likurmprojektaim ir

tīri teohnliska nozīme. Tās ir saskaņots ar tiem.pārgrozījumiem civilprocesā, ko Saeima pieņēma jau
pavasarī, un tāpēc nebūtu daudz ko teikt. Komimisijais vārdā lūdzu steidzaimību.
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 'nevēlaisi? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
Jasišanu. 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

un

papildinājumi

tiesu

iekārtas

likumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie virsraksta
vārdu neviens nevēlas? Virsraksts māk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.' Virsraksts vienlbalsigii; pieņemts. — Lūdzu nolaistīt 1.

Priekšsēdētājsi P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošana.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?. Nav. Virsraksts
.vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu
un I nodalījumu.
i
Sekretārs J. Breikšs:

«Kara muzeja uzdevums ir: vākt, glabāt, izstādīt un popularizēt dažādus senatnes, kā arī jaunāko laiku kaujas un militāri-kultūrālās vērtības, kurām i'r nozīme kara vēsturē un
armijas un tautas audzināšanā.»

«Tiesu iekārtas likumos izdarīt sekojošus pārgrozījumus
un papildinājumus:
I. Tiesu iekārtas likumu 230. un 231. pantu izteikt šādi:
230. Tiesas izpildītājam pastāvīgi jādzīvo:
1) tiem kas pastāv pie Senāta un Tiesu palātas
— Rigā;
2) tiem, kas pastāv pie apgabaltiesām — katram
savā iecirknī.
231. Apgabaltiesas tiesu izpildītāji pilsētās izvēlas dzīves vietu pēc iespējas savu iecirkņu robežās ar apgabaltiesas
priekšsēdētāja piekrišanu.»

pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. panta
neviens nevēlasi? 1. pants māk nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu. (Saucieni no Vietām: «Nav vajadzīgs!») Augstais nams pantu nolasīšanu nevēlas. — 2. pants.
(Muzeju vada un pārzin muzeja pārzinis. Muzeja padotību nosaka kara ministris.)

Iebildumu mav? Pieņemts. — 3. pants.
(Muzeja līdzekli

sastādās no budžeta kārtībā atvēlētiem

krēditiem un speciālām summām, kā:

ziedojumiem,

novēlē-

jumiem un citiem ienākumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —• 4. pamts.

(Muzejam ir savs zīmogs ar mazo valsts ģerboni un uzrakstu: «Kara muzejs».)

Iebildumu nav?
(Muzejs

iegūst

Pieņemts. — 5. pants.

mantas

pirkšanas,

dāvinājumu

vai

ap-

maiņas ceļā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts,. — 6. pants.

_(Muzejam ir tiesība pieņemt izstādīšanai mantas no iestādēm, biedrībām un civilpersonām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.

Priekšsēdētājs. P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk ievada teksts un I nodalījums. . Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Tasi vienbalsīgi pielņcimts. — Lūdzu nolasīt II nodalījumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«II. Ievest šādus jaunus 230. un 230^. pantus:
230. Apgabaltiesas apgabalu iedala iecirkņos, pēc štatā
noteikta tiesu izpildītāju skaita,; apgabaltiesas nodalu kopsapulce, kura arī noteic šo iecirkņu robežas, kā arī apriņķu tiesu
izpildītāju dzīves vietu viņu iecirkņos.
230'. Par iepriekšējā 230. pantā minēto apgabaltiesu
apgabalu sadalīšanu iecirkņos, tiesu izpildītājiem savos iecirkņos noteiktām dzīves vietām un par pārgrozījumiem šinī ziņā
apgabaltiesa sludina «Valdības Vēstnesī».»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu pie II nodalī-

juma neviens nevēlas? II nodalījums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
H nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu mav. Kas
4
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Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts, _ Redakcijas kommisiijas ziņojums bus nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — likuims
par robežjoslas zemes _a t s a v 1n a ša n u
paSociālistisko
uz
un
Latvijas
domju republiku savienības' robežas.
Referents A. Bergs. Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Miera līgumā ar Padomju
Krieviju 1920. gadā ir noteiktas mušu robežas ar
Padomju republiku savienību, pie kam 3. panta noteikts, ka ieceļama sevišķa kommisllja, kas daba nospraudis šo teorētiski noteikto robežu. _ Šī kommisijā ir nobeigusi savu darbu un sastādījusi aktu,
ko parakstījušas abas puses 1923. gada 7. aprīlī.
Tur noteikts, ka katrā puse atstata robežjosla 6,40
metru platumā. Tā Ar atsavinama_ un to nedrīkst
ne -apbūvēt, ne arī citādi izlietot. Šis robežas joslas
ierīkošanu tad nu arī paredz šis likums. Tas ir
gluži līdzīgs tam,, ar ko ir noteikta robeža uz Igaunijas pusi. Ja tādā kārta radītu robežjoslu 6,40
metru platumā gar visu robežu, tad būtu jāatsavina
80,11 ha privātas zemes un 141,41 ha valsts zemes.
Ja atsavinātu 81,11 ha privātas zemes, un ja maksātu pēc takses, (piemērojoties tai taksei, kādu piemēroja Igaunijas robežu noregulēšanai, tad pienāktos
maksāt par atsavināto zemi apmēram 36.000 latu.
Sakarā ar visu to tad arī sastādīts šis likums, kas
savā pirmā pantā nosaļka, kā robežas josla atsavināma atzīmētā 'platumā. 1. panta piezīme noteic,
ka atsavināma ari sala, ja ta gadās upes vidu. Nākošos pantos seko techmliskas un juridiskas dabas nosacījumi, kas jāizpilda Zemkopības ministrijai saziņā ar Iekšlietu (ministriju. Atlīdzības normas jāizstrādā Zemkopības ministrijai saskaņa ar Finanču
ministriju. Ierakstus zemes grāmatu reģistri izdara uz Zemkopības ministrijas vienpusīga paziņojuma pamata. Beidzot 5. pants nosaka, ka visi darījumi, kas notiek uz šī likuma pamata robežas
joslas atsavināšanai, atsvabināmi no zīmognodokla
un nodevām.
Kornmlsijas vārdā man jālūdz šim likumam

atturas?

steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lielk
priekšā steidzamību šim: likumam. Vispirms nak
nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret .steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vieibalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu

s esi i a s 1. s ē de

1930. gada

14.

oktobrī.
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nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu
vienbalsīgi pieņemta. Vai Augstais nams vēlas, lai
likumu nolasītu? To neviens nepieprasa. — Virsraksts.
(Likums par robežjoslas zemes atsavināšanu uz Latvijas
un Sociālistisko padomju republiku savienības robežas.)

Vārdu neviens nevēlās? Lieku virsrakstu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Ari nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — I,
pants.
(Gar Latvijas un Sociālistisko padomju republiku savienības robežu, kas paredzēta 1920. g. Latvijas un Krievijas
miera līgumā (Lik. kr. 1920. g. 204) un nosprausta dabā pec
1923. g. 7. aprīlī parakstītā robežapraksta, pret atlīdzību ar šo
likumu atsavināta robežjosla esoša zeme 6,40 metru platuma
no robežas matemātiskās līnijas uz valsts iekšieni. Atsavinātā
zeme pāriet valsts īpašuma un robežsargu rīcībā.
1. Piezīme. Ja robežupe ilr sala un tās dala ietilpst atsavināmā joslā, bet salas kopvērtība nepārsniedz 0,015
ha, tad atsavināma visa sala.
2. Piezīme. Kur robežas iet sīkiem ločiem, tur atsavināmā josla noteicama taisnām, lauztām līnijām, nepārsniedzot kopsummā atsavināmo zemes platību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 2. pants.
(Atsavināšanas techniskos un juridiskos darbus
Zemkopības ministrija saziņā ar Iekšlietu ministriju.)

Iebildumu nav?

izdara

Pieņemts. — 3. pants.

(Atlīdzības normu par atsavināmo zemi izstrādā Zemkopības ministrija un noteic, saziņā ar Finanču ministriju, visā
robežjoslā pēc vienādas takses par attiecīgas šķiras labuma
zemi.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Ierakstus zemes grāmatu reģistros par zemes atsavināšanu izdara uz vienpusīgu Zemkopības ministrijas pieprasījumu bez attiecīgu līgumu slēgšanas ar zemes īpašniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
(Darījumi par šī likuma izvešanu dzīvē atsvabināti no
visiem nodokļiem un nodevām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

Nobalsošanā nāk

likums visumā. Lūdzu pacelties, tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
Likums visumā vienbalsīgi p _i e ņ _emi tis. Redakcijas
komimisijas ziņojums būs nākošā sēde.
Vēla laika dēļ prezidijs lielk priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu mav? Tas pieņemts.
Nākošā sēde būs piektdien, 17. oktobrī, pīkst.
5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.08 vakarā).
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17. Kara ministra atbilde uz deputāta Br. Kalniņa u. c. ie-

sniegto jautājumu par
nas likuma
18.

kara dienesta laika

saīsināša-

izpildīšanu:

M Vācietis, kara ministris
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta J. Zlaugotņa-Cukura u. c. iesniegto jautājumu par nelikumīgu personas

129

nodokļa piedzīšanu dažos pagastos :
130

E. Laimiņš, iekšlietu ministris

VII sesijas 2. sēde 1930. gada 17. oktobrī.

19.

sniegto

Saturs.

3.

20.

Atvaļinājuma pagarināšana Saeimas deputātam ....
Deputāta V. Barkana lūgums — atļaut ieņemt Tautas

102

labklājības ministrijas lauku iedzivotāju ārstēšanas nodaļas vadītāja amatu
102
Deputāta J. Breikša u. c. iesniegtais priekšlikums — ievēlēt speciālu sodu likuma kommisiju, satversmes 81.

panta kārtībā izdotā sodu

J. Višņas u. c. ie-

„Everline" kurinātāja

jautājumu par tvaikoņa

likuma apspriešanai

H. Celmiņš, ārlietu ministris
130
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu par transportdarbos
nodarbināto
strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšanu:

131

E. Laimiņš, iekšlietu ministris

21.

Tautas labklājības ministja atbilde uz deputāta A. Veckalna u c. iesniegto
vokli :

jautājumu par bezdarbnieku stā-

V. Rubulis, tautas labklājīoas ministris
A. Veckalns (sociāldemokrāts)

(pie-

132

ņem) :
A. Bergs (nacionālais bloks)

103

J. Breikšs (demokrātiskais

104

J. Zlaugotnis-Cukurs (Strādnieku un zemnieku frakcija)

104

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku

K. BeldaVs (nacionālais bloks)
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)

centrs)]

4.

O. Jankus .strādnieku un zemnieku frakcija)
Sodu likuma kommisijas vēlēšanas:
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)

. . .

105

106

5.

F. Cielēns (sociāldemokrāts)
Deputāta P. Ulpes u. c. iesniegtais likumprojekts par
personas nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas

. . .

P. Ulpe (sociāldemokrāts)
Deputāta O. Jankus u. c. iesniegtais

un sīkgruntnieku

131, 133

tija)

139
140
141

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)
22.

136

par-

. . . 145

Nākošā sēde

150

vai neražas

(nodod kommisijām):
6.

uz deputāta

arestu Londonā :

(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)

1.
2.

Ārlietu ministra atbilde

107
likumprojekts

par

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Saeimas sēde at-

klāta.

pārgrozījumiem muitas tarifos (nodod kommisijām) :

Dienas kārtīlbā: prezidija ziņojumi; redakcijas
komimisiļjas ziņojumi; iekšlietu ministra atbilde uz
109
deputāta L. Jeršova u. c. iesniegto jautājumu; iekšA. Alberings (zemnieku savienība)
110
lietu ministra atbilde uz deputāta O. Jankus u. c.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 111
iesniegto jautājumu; iekšlietu ministra atbilde uz
K. Balodis (darba savienība)
116
deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu; iekšL. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 118
lietu ministra atbilde uz deputāta O. Jankus u. c.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sikgruntnieku partija) 118 'iesniegto
jautājumu; kara ministraatbilde uz deJ. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 120
Br.
putāta
Kaimiņa u. c. ieisļniegto jautājumu; iekšM. Kaļļistratovs (vecticībnieks)
123
atbilde uz deputāta J. Zlaugotņa-Culietu
ministra
7. Deputāta E. Radziņa u. c. iesniegtais steidzams pieprakura u. c. iesniegto jautājumu; ārlietu ministra atsījums iekšlietu ministrim par Valmieras apriņķa
valdes priekšsēdētāja G. Cauča rīcību:
bilde uz deputāta J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu;
E. Radziņš (sociāldemokrāts)
124
iekšlietu ministra atbilde uz deputāta J. Baloža u.
c. iesniegto, jautājumu; tautas labklājības ministra
8. Pārmaiņa kommisiju sastāvā
127
atbilde uz deputāta A. Veckadnau. c. iesniegto jau9. Likums par Rīgas, Bauskas, Valkas, Jaunlatgales, Talsu,
Kuldīgas, Tukuma, Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils aptājumu; pēc tam, turpināsies, jau agrāk izsludinātā
riņķu robežu grozīšanu (redakcijas kommisijas ziņodienas kārtība, papildināta ar papildinājumu lijums :
par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu
kumā
K. Dēķens, referents
128
un likumu par nekustamas mantasi atapkarošanu
10. Likums par kara muzeju (redakcijas kommisijas
ziņosavināšanu IDomopoIeS'-Kārsavas dzelzceļa vajajums) :
dzībām. ?—• Iebildumu, pret dienas kārtību mav?
K. Dēķens, referents
128
Dienas kārtīlha pieņemta.
11. Pārgrozījumi un papildinājumi
tiesu iekārtas likumos
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)

(redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Dēķens, referents
12.

128

Likums par robežjoslas zemes atsavināšanu

uz Latvijas

un Sociālistisko padomju republiku savienības robežas
(redakcijas kommisijas ziņojums):
13.

14.

128
K. Dēķens, referents
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta L. Jeršova u. c.
iesniegto jautājumu par sapulču noliegšanu š. g. 1.
jūnijā :
128
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta O. Jankus u. c.
iesniegto jautājumu par sapulču noliegšanu š. g 1. un
2. jūnijā :

E. Laimiņš, iekšlietu ministris
1.5. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta
iesniegto jautājumu par
kārtībnieka rīcību:
E. Laimiņš, iekšlietu

Ogresgala

129
c,
policijas

J. Baloža
pagasta

u

ministris

129

16. Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta O. Jankus u. c.
iesniegto jautājumu par sapulces noliegšanu š. g. 5.
jūnijā un strādnieku un zemnieku frakcijas izlaistā uzsaukuma konfiscēšanu :
E. Laimiņš, iekšlietu ministris

129

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r ez i dli ja z i iņ o j u m I e m.
Deputāts P. iŠīmanis lūdz pagarināt viņam atvaļinājumu līdz š. g. 15. decembrim. Iebildumu
nav? Atvaļinājums pagarināts.
Deputāts V. Barkans iesniedzis prezidijam
šādu rakisitu:
«Saeimas prezidijam.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulla 8. pantu ar šo pagodinos laipni lūgt atļaut man ieņemt Tautas labklājības ministrijas lauku iedzīvotāju ārstēšanas nodalās vadītāja amatu.»

Vārdu neviens nevēlas? Lieku deputāta Barkana lūigulmu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Barkana lūguma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par deputāta Barkana lūguma pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret — 28
balsis, atturējušos nav. Lūgums pieņemts.
4»
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Latvijas Repb _11_Saeun

Dep'utāti J. Breikšs, K. Kiršteins, J. Trasuns
u. c. pagājušā sēdē iesniedza priekšlikumu. Ludzu
to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
sekojošu
pieņemšanai
_
,,
Saeima nolemj iecelt, saskaņā ar Saeimas kartības ruļļa
locekļu sastāva,
150. pantu, speciālu sodu likuma kommisiju 5
sodu
Latvijas republikas satversmes 81. panta kārtībā izdota
likuma apspriešanai.

Lūdzam
priekšlikumu:

celt

Saeimai

priekšā

Rīgā, 1930. g. 14. oktobri
Saeimas deputāti: J. Breikšs, K. Kiršteins, J. Trasuns,
J. Pabērzs, S. Pabērzs, P. Juraševskis, E, Rimbenieks, A. Blodnieks, G. Mīlbergs, A. Eglītis, J.

Kauliņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Sērgām.

Augsti godātie
A. Bergs (nacionālais Jblolks)
^
nolēmām,
sēde
mes
Pagājušā
deputātu kung!
apspriešakommisijai
nodot
juridiskai
likumu
sodu
nai. Tagad mums lek priekša nodot to sevišķai
5 vīru komimisiljai, lai lietu paātrinātu. ES nedomāju, ka šī piecu vīru kommisijā (būtu nelīs' atvieglojums sodu likuma izskatīšanai, jo_ juristu
mums Saeimā ir ļoti maz, un visi tie sēž juridiskā
koimmisijā. Ja mēs tai atņemsim piecus juristus,
tad' atkal viņas darbība bus stiprā mērā paralizēta. Tāpēc es daudz no šādas pārmaiņas nesagaidu. Bet — lai tas nu_būtu, ka budamis, 'Speciāla
kommisijā mazākā sastāvā varēs llabāk strādāt;
tāpēc arī man jāpiekrīt šīs piecu vīru koimmlisijas

iecelšanai.

Tomēr vispirms mums jatielk_ gala ar vienu
lietu. Saeima pagājušā sēde nolēma nodot sodu

likumu juridiska' komimlisijai. Ja mes tagad pieņemsim priekšlikumu par piecui viru kommiisiijas dib'nāanu. tad iznāks, ka šis likums bus nodots divām kommisijām: juridiskai un šai_ piecu vīru sevišķai kommisaai. Tā ka tas nebūtu pareizi, tad,
man liekas, Saeimai vajadzētu _ atcelt savu 'lēmumu par sodu likuma nodošanu juridiskai kommisijai un nodot to tikai sevišķai piecu vīru komimisiijai. — Tasi būtu Viens.
Otrkārt šīs piecu vīru kommislijas darbības robežas ir jāiDamllaiš'iina. Kārtības ruļļa 150. pants nosaka ka šādas sevišķas, komimis.ij.as pilnvaras ir

sevišķi jānosprauž. Ja tad nu rnies burtiski pieturētos! pie priekšlikuma — un tas mums arī būtu jādara, tad iznāktu sekojošais. Piecu viru fcommuslilja apspriedīs sodu likumu, bet ja pa apspriešanas
laiku Saeima izdotu_ vēl kādus papildina jumus., pargrozījuimus vai parlabo.iiimius _ sodu likuma, ja
nāktu kāds ierosinājums šinī ziņa, vai varbūt, Ziemassvētku brīvlaikā Valdība satversmes 81. panta
kārtībā atrastu par vajadzīgu izdot vel kādus pārgrozījumus un papildinājumus — tad tos tomēr nevarētu nodot šai speciālai 5 vīnu! fcomm'SijaI, kuras
vara ir aprobežota, un tie gluži automātiski nonāktu
juridiskā korniimisijā. Tad nu iznāktu tāds neloģisks stāvoklis, ka pašu pamatkodeka apspriestu
atsevišķa komimisija, bet pārgrozījumus' un papildinājumus šai kodeka apspriestu juridiska kommisijā. Tāpēc man šķiet, ka šīs speciālās kommisijas pilnvaras paplašināmas un papildināmas tā, ka
visi tuimimākie pārgrozījumi un papildinājumi, kādi
varētu būt pamatkodeka, arī būtu apspriežami šai
speciālā 5 vīru komimisiijā. . Tāds tad arī būtu
mans priekšlikumisi pie deputāta Kiršteina un citu
iesnieigtā priekšlīkuima.
Bez tam te ir arī vēl viena cita lieta, uz kuru
arī es gribu aizrādīt. Ja Saeima nolems nodot šo

^

«*_

"

kodeku minētai 5 vīru kommisijai, tad_ ta_ varēs ziņot par savu darbu Saeimas plenāra sēde tikai pec
tam, kad būs izskatījuši visu šo kodeku. _ Sis darbs
var ievilkties ļoti ilgi, jo tas nav vienkāršs darbisi.
Tālāk, ja gribētu sistemātiski apspriest šo kodeku
Saeimas plenārā sēdē, tad arī tas aizņemtu lielu
laiku, un ja nu vēl šinī apskatīšana gadītos kādi
sarežģījumi, tad — tas katram ir Skaidris —Jīdz
1. martam, kad jaunajam kodekam jāstājas speķa,
Saeima nekādi nevarētu tikt galā ar šo darbu. Tad
nu iznāktu tas., ko šeit sevišķi kreisais spārns aizrāda, pret ko ceļ iebildumus, t. i. ka sodu likumu
kodeks stāsies spēkā pirms apspriešanas un pieņemšanas Saeimā. Nedodot, ka jau teicu, minētai
speciālai 5 vīru kommisijai an visus papildinājumus un pārgrozījumus pie šī kodeka, šī kommisijā
varētu apskatīt šos papildinājumus un pārgrozījumus jau iepriekš un iesniegt Saeimai neatkarīgi
no visa kodeka. Ņemsim piemēram kaut tos iebildumus, ko šeit ceļ pret pantiem par presj. Tos
grozījumus varētu atsevišķi apskatīt, varētu tos
grozīt kā atsevišķu likumu, tos varētu apskatīt ka
papildinājumus un pārgrozījumus paša kodeka, neapspriežot nemaz visu kodeku._ Ja šos grozījumus
izvestu neatkarīgi 'no paša kodeka apskatīšanas^
tad būtu tāds stāvoklis, ka pirms kodeka speķa
stāšanās mēs jaui varētu tikt pie atsevišķiem pārgrozījumiem un papilldinajumiem, kurus,, mes jau
būtu pieņēmuši šeit plēnārsē'de. _ Tad mes būtu
panākuši to, ka kodeka strīdīgākas daļas pirms
viņa spēkā stāšanās Saeimā jau būtu apspriestas.
Aiz visiem šiem iemesliem, kurus es centos te noskaidrot, es to pašu priekšlikumu, kasjbija iesniegts
pagājušā sēdē, esmu formulējis un_ lūdzu pieņemt
šādā veidā: «Atceļot 14. oktobra lēmumu par satversmes 81. panta kārtība izdota sodu likuma nodošanu juridiskai komimisijai, » — tas lēmums mums
šodien jāatceļ, jo citādi, kā jau teicu, sodu. likums
būtu nodots divām kommisij'āmi —? «Saeima nolemj, saskaņā ar kārtības ruļļa 150. pantu, iecelt sevišķu sodu likuma kommisiju ar 5 locekļiem sodu
likuma,» — tas ir pilnīgi tas pats vecais teksts,
bet tagad nāk imans_ papildinājums — «ta pārgrozījumu un papildinājumu_ caurlūkošanai.» — Es
lūdzu šo priekšlikumu tādā veida pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšami
J. Breikšs (demokrātiskais, centrs): Els) šīs
koimmisijas ierosinātāju vārdā _ deputāta Berga

kunga izteiktām domam' pilna mēra varu pievienoties un tās atbalstu. Tiešam' , nav citas izejas. Bet
man liekas, Augstajam namam vajadzētu te pievienot vēl sekojošo. Bez sodu likuma, bez papilldinajumiem un pārgrozījumiem' sodu likuma šai
kommisijai reizē būtu nododams arī disciplinārsodu
likums, disciplinārsodu likumu — ko es jau pagājušā sēdē uzsvēru — visi juristi atzīst par sodu
likuma sastāvdaļu. (A Bergs mo vietas:_ «Procesa
likumus arī!») Procesa likumus varētu modot
vēlāk.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Jarikum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Strādnieku un zemnieku frakcijas uzdevumā es kategoriski izsakos kā pret Breikša, tā ari pret Berga

priekšlikumu , šīs sevišjķās Ikomimisijas iecelšanas
nolūks nav nekas Cits, kā pilīm ilgi! noraidīt .strādnieku
un zemnieku! frakcijas līdzdalību soduJHkuima apspriešanā. Juridiskā komiimisijā strādnieku un
zemnieku frakcijai ir savs pārstāvis, un tapec, ja
sodu likumu apspriestu juridiska kommisijā, revolucionārā strādniecība zinātu, kas ar šo likumu
notiek, un arī varētu šinī kommisijā uzstāties pret

ife

Latvijas

Republikas

Iii SaeimašVH

to. Turpretī,_ ieceļot šādu šauru k'ommisiju ar
5 locekļiem1, jus gribat radīt tādu sašaurinātu orgānu, kur pilsoniskais spārns kopā ar sociāldemokrātiju varētu visu šo_ lietu nodarīt un ievest tādu

sodu likumu, kas izvērstos par vislielāko terroru
pret strādniecību. Tāpēc melsi uzstājamies pret
šādu komimisiju. IMūsu frakcijai nav vajadzīgo 10

Sesijas

2. sēde

1930. gada

1?. oktobrī.
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priekšā ari savu kandidātu, lai strādnieki redzētu
jūsui kombināciju un strādnieku apspiešanas politiku, ar ko jūs gribat nodarboties, pieņemot jauno
sodu likumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Strādiniēku_ un
zemnieku frakcijas uzstāšanās šinī jautājuma _ir
ļoti apsveicama, jo šie kungi ir nodomaju:ši_ pēdējā
laikā pozitīvi darboties līdz parlamentā. Līdz šim
viņi sacīja, ka parlaments nekam nederot, ka visa
demokrātija nekam nederot un tāpēc — nost ar
parlamentu, nost ar demokrātiju! Šoreiz_ viņi sūtīja uz katedras divus runātājus, lai dabūtu vienu
pārstāvi kommisijā, kas darbotos līdz sodu likuma
«Atceļot 14. oktobra lēmumu par satversmes 81. panta
pārstrādāšanā. Viņu novirzīšanās no parlamentākārtībā izdotā sodu likuma nodošanu juridiskai kommisijai,
Saeima nolemj: saskaņā ar kārtības rulla 150. pantu iecelt
risma un demokrātisma graušanas taktikas ir_ apsevišķu sodu likuma kommisiju ar 5 locekļiem sodu likuma un
sveicama.
tā pārgrozījumu un papildinājumu caurlūkošanai.»
Kas attiecas uz lietas būtīlbu tad jāsaka, ka,
diemžēl' , mums nav uzticības, strādnieku un zemPagājušā sēdē iesniegtā priekšlikuma parakstītāji pievienojas deputāta Berga priekšlikumam. nieku frakcijai, ka viņas kandidāts aktīvi piedalī^
pārsies sodu likuma pārstrādāšanā, jo līdzšinējais
Deputāts J. Breikšs iesniedzis priekšlikumu':
stāvis juridiskā kommisijā, augsti godātais-' Lalcena
«1. rindiņā deputāta Berga tekstā pēc vārdiem «sodu likungs, ja mani atmiņa neviļ, piedalījās tikai 3/4, vai
kuma» iespraust vārdus «un disciplinārsodu likuma»; ceturtajā
5 no visām sēdēm, kas notikušas! juridiskā kommi/e
rindiņā pēc «sodu likuma un» iespraust «disciplīnārsoflu likusijā. Tāpēc mums nav cerības, ka Jankus kungs
ma, kā ari».»
būs cītīgāks un pozitīvāks līdzdalībnieks sodu liVispirms lieku uz balsošanu deputāta Breikša kuma kommisijā 1.kuima pārstrādāšanā nekā viņa
iesniegto pārlabojumu deputāta Berga priekšlikumā. domu biedrs, Laicena kungs.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma
Kas attiecas uz 5 vīru kommisiju, tad mēs
pieņemšanu. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelzināma ka ir zināma atslēga, ar kuru saskaņa 6
ties tos, kas ir par deputāta Breikša iesniegtā pārlocekļii nevar prasīt sev pārstāvi šādā mazā komlabojuma pieņemšanu. Par deputāta Breikša iemisijā. Tad jau katra frakcija, pat tāda, kurai ir
sniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 49 balsis, tikai 3 locekļi, arī prasītu sev pārstāvi. Tā tad
pret — 6 balsis, atturējušies 29. Pārlabojums piestrādnieku un zemnieku frakcijas cenšanās pozitīvi
ņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga priekšdarboties līdz sodu likuma komimisijā tomēr nav
likums, pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas iespējama, jo pēc atslēgas 6 deputātiem pārstāvis
irpret deputāta Benga priekšlikuma pieņemšanu nepienākas. _
pārlabotā veidā. Tādu nav. Tagad lūdzu pacelSociāldemokrātu frakcija balsoja par priekšlities tos, kas ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot kumu, vēlēt šinī kommisijā 5 locekļus nevis tāpēc,
vairākums. Deputāta Berga priekšlikums pārlabotā lai izslēgtu strādnieku un zemnieku frakciju, jo mūs ?
veidā pieņemts. — Vai Augstais nams vēlas tūliņ arī interesē, lai viņa piedalītos likumdošanā dzīvāk
ievēlēt kommisiju? Lūdzu iuizstādlt_ kandidātus! un pozitīvāk, cenšoties, cik iespējams., kā šodien
Minēti četri kandidāti. Lūdzu minēt vēl vienu
Jankus kungs teica, izlabot tos likumus, ko burkandidātu! Sociāldemokrāti liek priekšā sodu ližuāzija izdevusi, lai kaitētu strādniecībai. Mēs vekuma kommisijā ievēlēt deputātus F. Cielēnu un lamieS; , lai steidzamības kārtībā virzītu uz priekšu
Nikolaju Kalniņu, zemnieku savienība — deputātu
šī svarīgā jautājuma atrisināšanu, jo sodu likums
K. Pau'luku, centra bloks —? deputātu J. Pabērzu, ir tāds likums, kas skar valsts sabiedrisko, kultuun beidzot vācu frakcija liek priekšā ievēlēt depurālo un politisko dzīvi. Ja mēs atstāsim šī likuma
tātu V. Pusiullu. 'Uzstādīti pieci kandidāti. Vairāk
apspriešanu juridiskai kommisijai, ko grib strādkandidātu nav? (Saucieni no vietām: «Kur tad n'eku un zemnieku frakcija, tad, bez šaubām, līdz
Jankus palicis?») Strādnieku un zemnieku frak1. martam mēs netiksim klāt šī likuma apspriešacija (liek priekšā deputātu 0. Janku. — Vārds denai ne tikai visumā, bet arī pie viņa atsevišķām
putātam Balodim par kandidātu uzstādīšanu.
daļām nē — mēs ne'zskatīsim pat nodaļu par politisko un .sabiedrisko nodarbību. Turpretim', ja
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pašreiz mēs redzam, ka buržuāzija kopā ar somums būs ievēlēta atsevišķa kommisijā, tad, ja
ciāldemokrātiem tiešām ar gudru ziņu izgudro šo viņ,a_ arī .neizskatīs visu sodu likumu, tā pagūs izjauno kommisiju, lai tikai varētu izšaltēt no sodu skatīt vismaz dažas nodaļas, varbūt, par politilikuma apspriešanas strādnieku un zemnieku frakskiem un sabiedriskiem jautājumiem, atstājot citas nodaļas vēlākam laikam. Tikai tā prakti ski
cijas pārstāvi. Mums pašreiz ir savs pārstāvis juridiskā kommisijā, ,un tamdēļ, ja Saeima uzdotu šo strādājot mēs sasniegsim to mērķi, ko arī strādnieku
un zemnieku frakcija grib sasniegt — izlabot to,
likumprojektu apspriest juridiskai kommisijai,. arī
mūsu frakcijas pārstāvis varētu runāt līdz, varētu kas sodu rkumā būtu labojams.
uzstāties un likt priekšā pārgrozījumus, kādi nepie_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Uzstādīti šādi kanciešami jāieliek šinī sodu likumā, skatoties no strād- ' didati. Sociāldemokrātu frakcija uzstādījusi depunieku viedokļa. Bet, ievēlot šoIkoirnmlsi'jiu, sociāldetātus F. Cielēnu un N. Kalniņu, zemnieku savienība
mokrāti kopā ar pilsoņiem, grib liegt strādniekiem — deputātu K. Pauļuku, centra bloks — deputātu
vardu šai darbā. Mēs tomēr liekam priekšā arī
J. Paberzu, vācu frakcija — deputātu V. Pusulu,
savu kandidātu, lai katrs strādnieks redzētu pastrādnieku un zemnieku frakcija — deputātu O.
tieso stāvokli, pilsoņu un sociāldemokrātu šo vieJanku. Ir 6 kandidāti, jāievēl 5 locekļi. Balnoto fronti, lai izdotu to iespējami ātrāk, lai izsosim
kandidātu
uzstādīšanas kārtībā.
Kad
darītu to iespējami klusāk un padarītu sodus strādpirmos 5 kandidātus ievēlēs, balsošanu pārniekiem iespējami bargākus. Tādēļ mēs liekam trauks. — Sāksim balsot! Vispirms nāk noparakstītāju, lai varētu iesniegt priekšlikumu! paātrināt sodu likuma apspriešanu; to mēs nevarami
izdarīt, bet mes prasām, lai to apspriestu iespējami
ātrākā laikā. (Sauciens pa kreisi: «Laicens juridiska kommisijā uz sēdēm neiet!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts A. Bergs
iesniedzis jaunu priekšlikumu:

__
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Cieleina kandidatūra.
F.
balsošanā deputāta
kas
ir pret 'deputāta
Lūdzu paceflities tos,
nav. Kas: atturas?
Taldu
kandidatūru.
F. dēlēna
Nav. Deputāts F. dēlēns vienbalsīgi ievelēts —
Nobalsošanā nāk deputāta N. Kalniņa kandidatūra.
Lūdzu pacelties tas, kas ir pret deputāta N. Kalniņa kandidatūru. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Deputāts N. Kalniņš vienbalsīgi iēvelēts. _— Nobalsošanā nāk deputāta K. Pauluka kandidatūra, Ludzu pacelties tos, kas iir pret deputāta K. Pauluka
kandidatūru. Tagad lūdzu pacelties tos!, kas ir
par deputāta K. Pauluka kandidatūru! Beidzot
lūdzu pacellties tos kas atturas! Tādu nav. Par
deputāta Pauluka kandidatūru modotas_ 66 balsis,
pr,it _ 6 balsis. Deputāts Paulukis ievēlēts.— Nobalsošanā nāk deputāta J. Pabērza kandidatūra.
Lūdzu pacellties tos, kas ir pret deputāta J. Paberza
kandidatūru. Tagad lūdzu pacellties tos, Ikas irpar
deputāta J. Pabērza kandidatūru. Beidzot lūdzu
pacelties /tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
j.Pabērza kandidatūru nodotas 62 balsis, pret — 6
balsis, Deputāts J. Pabērzs ievelēts — Nobalso^
Ludzu
šanā nāk deputāta V. Pusufla kandidatūra.
pacelties tos, kas ir pret deputāta V. Plusula kandidatūru. Tagad lūdzu pacellties. tos, kas irjpar deputāta V. Dusuļa kandidatūru. — Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta PulsuiHa kandidatūru nodotas 52 balsis, pret — 6 balsis. Deputāts V. Pusulls ievēlēts. Sestais kandidāts atkrīt.
Deputāti P. Ulpe, I. Muižnieks, A. Veckalns, V.
Piiguļevskis u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai! sekojošu likuma projektu:
Likums par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1909./3O.
budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas vai neražas.
1. pantu papildināt ar sekojošu _ piezīmK
Visām šinī pantā pirmā rindkopa minētam personām atlaižams personīgais nodoklis par 1928./29. un 19'2'9_./30. budžeta gadu, nepiemērojot pie nodokļa atlaišanas nekādas ciesamības pazīmes no plūdiem, krusas vai; neražas.
Rigā, 1930. g. 17. oktobri.
Saeimas deputāti: P. Ulpe, I. Muižnieks, A Veckalns,
V. Pigulevskis, N. Maizelis, M. Rozentāls, K. Bumeisters. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vēlas deputāts Ulpe. Vārds deputātam' Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts.): Kad Saeima izdeva
likumu par personas nodokļa atlaišanu 1928./29. un
1929./30. budžeta gados, citiem_ vārdiem — neražas gados, visi nodokļu maksātāji tika sadalīti_ trīs
grupās. Pirmā grupā tika ieskaitītivisi strādnieki,
vaļinieki, rokpeļņi un viņu ģimenes locekļi, ka ari
amatnieki un apbūves gabaluīpašnieki un viņu ģimenes locekļi; otrā grupa tika ieskaitīti _ .siīkzemmieki un trešā grupā_— lielāku saiminiecību .īpašnieki
ar zemes platību pāri par 27 'ha. Bija paredzēts,
ka ipirmai nodokļu maksātāju grupai,* kuru _ es šeit
minēju, nav jāuzrada, par cik ta cietusi pludos un
no neražas. Otrai grupai likums prasīja pieradīt,
ka pie viņas piederīgie cietuši par 25% — tikai tad
viņiem šis nodoklis tika atlaists.. Lielākiem zemturiem lai tie tiktu atsvabināti no nodokļa, bija
jāpierāda, ka viņu saimniecības cietušas plūdos un.
no neražas ne mazāk par 50%. Liekas, ka šis likums bija tiešām diezgan nepārprotami un skaidri
formulēts; tomēr, to realizējot, likums ir tulkots
ne tā, kā Saeima, to izdodot, ir domājusi. Tiem
nodokļu maksātājiem, kuri uzskaitīti pirmajā grupā,
kam nav nekādu nekustamu īpašumu, pat ne sakņu
dārziņa, prasa pierādīt, ka viņi cietuši tieši plūdos;
tikai tad viņiem šis nodokiliils tiek atlaists. Tā
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Finanču ministrija, Iekšlietu ministrija un starpresoru kommisijā tulko šo likumu pilnīgi nepareizi.
Te, kā redzam, nav citas izejas, ka jāiesniedz Saeimai likuma pārlabojums, kas. Saeimai arī _ būtu
jāpieņem. Līdz ar to būtu novērsti visi pārpratumi! , kādi varētu rasties.
Osi nedomāju, ka šī likuma realizētāji būtu bijuši tik lieli neprašas likuma 'tulkošana. Ja šis likums būtu attiecināts uz zemes īpašniekiem! plašākos' apmēros, nekā tas ir tagad, tad, bez šaubām,
šī likuma realizētāji būtu šo likumu iztulkojuši pietiekoši labvēlīgi turīgākām un saimnieciski spējīgākām aprindām. Turpretim, ļkad šis likums, nak par
labu saimnieciski mazturīgam' aprindām, kad tas
šinī konkrētā ©adījuma attiecināts uz bezzemniekiem un laukstrādniekiem, tad jilkurna realizētajiem
ir pavisam cita miēraukla. Mes zinām, ka visiem

tiem lauksaimniefcieim, kas cietuši plūdu un neražas gadā tika izsniegti lieli _paba!sti. Veli visiem
lauku iedzīvotājiem' ir atmiņa, Ika vezumiem veda
mājās labību un lopbarību pat Jādi, kam bija pilna
kūts un arī ne pārāk tukša klēts, bet tukša palika
gan tā lauku iedzīvotāju šķira, kurai nebija ne ko
sēt, ne ko pļaut. Bez jebkāda pabalsta tika atstati
visi tie, kam nav bijis ne sava zemes īpašuma, ne
arī bijis iespējams apstrādāt citu. zemes -īpašumu.
Laukstrādniekiem, nekas neatlieca no toreiz iiz^
sniegtiem plūdu un neražaisi posta cietušiem fenik-

sa iminielku pabalstiem.
Kas attiecas uz likumu par personas nodokļa
atcelšanu, kur lieta grozās ap 1 'miljonu latu — ne
vairāk, varbūt gan vel mazāk —, tad jāsaka, ka
lauku: dzīves veidotāji ir kļuvuši ļoti taupīgi un
gādā par to, lai varētu ietaupīt iespējami vairāk.
Visa, prakse šinīs gados ir pieradījusi, ka šī likuma
realizētāji, ja. vien. iespējams, neatisviabina no nodokļa nevienu, bet, ko tik var, strīpo no atsvabi-

nāmo sarakstiem.
Domāju, ka tie, kais, _ toreiz ibalsoja_ par personas nodokļa atlaišanu plūdu gados., ari šoreiz nenobalsos pret šo ierosinājumu kas restaurēs, tikai
^
jau toreiz, 1929.
to, ko likumdevēja iestāide_ pieņēma
Augstā
namra rāsies vairākums,
gadā. Esi ceru, ka
kas mūsu ierosinājumu palīdzes Saeima pieņemt.
Priekšsēdētājs' P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Prezidijs liek
priekšā deputāta P, Ulpes u. c. iesniegto likumprojektu nodot pašvaldības un finanču kommisijām.
Iebildumu nav? Tas nodots minētam komimisijiam,
— Deputāti 0. Jankuisi, J. Zlaugotnis-OulkurSj, J.
Balodis u. C. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
sekretāru nolasīt.
*
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu likumprojektu:
Pārgrozījumi muitu tarifos.
Muitu tarifos (lik. kr. 1928. g. 57) izdarīt sekojošus grozījumus:
Ievedmuitu tarifa 1. panta 2. un 3. punktus un 3. panta 1-,
2., 3-a un b punktus izteikt šādi!:
Ievedmuitu tarifs.
Likmes latos uz kgm
Maksimālās Minimālās
brīvi
brīvi
1. p. 2') kvieši, netto
brīvi
3) rudzi, netto
brīvi
3. p. 1) bīdelēt! kviešu milti, brutto . . brīvi
brīvi
2i) rupji kviešu milti, brutto . . . brīvi
brīvi
3) rudzu un citi neminēti milti
a) rupja maluma, brutto . . . brīvi
brīvi
b) pusbīdelēti un bīdelēti, brutto brīvi
brīvi
Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar viņu izsludināšanas
dienu.
Osk. Jankus, J. Balodis, J. Zlaugotnis-Cukurs, L.
Jeršovs, E. Miezis.»
,
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Priekšsēdētājs: P. Kalniņš:
Zlaugotnim-Gukuraim.
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Vārds deputātam

J. Zlaiugotnis-Cu'kurs '(strādnieku un zemnieku
frakcija): _ Pašreiz, kad maizes cenas ir pacēlušās
vairāk ka par 50%, gan ar lauksaimniecības aizsardzības!likumiem, gan atkal ar_valsts ārzemes, graudu
monopolu it ka tiek mēģināts kaut ko darīt, lai
dzīves dārdzība nepaceltos. Bet ir skaidrs, ka ne
vienu, ne otru no iesniegtiem likumprojektiem, kas
pašreiz atrodas lauksaimniecības, kommisijā, ne^
jo arī daži buržuāzijas pārstāvji, sevar realizēt,
višķi latgalieši darba tautas masu, mazturīgo Lat^
gales iedzīvotājiu
spiesti, nedrīkst balsot ne par
vienu, ne par otru no šiem likumprojektiem. Latgales darba tautai ir skaidrs, ka maizes cenas, kas
pašreiz ir paceltas par 50%, neviens no' šiem. likumiem nesamazinās.

Mēs, strādnieku un zemnieku

frakcija, nevaram atzīt, ka lauksaimniecības kommisijai iesniegtais lauksaimniecības, aizsardzības, likumsi, tāpat arī valdības graudu monopols varētu
dot ko praktisku, jo tie labību var tikai sadārdzināt;
ne ražoto graudu pašizmaksa uz laukiem ir galvenais cenu noteicējs — mums ir skaidrs., ka maļze
sadārdzinās tādēļ, ka dzirnavnieka ievedot rm ārzemēm lētu ārzemju labību un iepērkot samērā Ietus graudus1 arī tepat Latvijas tirgū ārkārtīgi saceļ
miltu cenas. Kādēļ tas tā? Ir zināms, ka miltiem
ir stipri augstas muitas nodokļa likmes. Miltus
Latvijā nevar ievest, bet gan graudus. Dzirnavnieki zina izmantot šoapstākli, lai sadārdzinātu miltu
cenas, jo viņi zina, ka nekādas konkurences viņiem
nav, ka nekādā veidā neviens nekā nevar darīt.
Ārzemju miltus nav iespējams ievest, bet iekšzemes
muitu rūpniecība ir mūsu pazīstama dzirnavnieku
sindikāta rokās. _ Tie ir tie, kas noteic tagadējas
miltu cenas. Tāpēc arī strādnieku un zemnieku
frakcija atrod, ka ne viens, ne otrs no likumiem,
kas izdoti satversmes. 81. panta kartība, darba tautai nekā praktiska nedos; tāpēc mes ne kommisijā,
ne Saeimā nevaram ballsot par šo likumu pilmigu ak- „
ceptēšamu arī Saeimā.
Mūsu uzskats ir tāds, ka katrā ziņā jāatceļ
muitas nodoklis Latvijā ievedamiem miltiem,. Ja
miltus būs iespējams ievest no_ ārzemēm par zemāku . maksu, tad, skaidrs,, mušu dzirnavniekiem
nebūs iespējams ņemt miljoniem lielo peļņu, ko
pašreiz viņi saņem.
Daudz pilsoņu gan aizrāda uz dzirnavnieku
lielo peļņu, pamatojot savus aizrādījumus _ar dažādiem datiem, bet tomēr praktiski šim jautājumam
klāt meķeras; un ir saprotams — kapec. Daļu pilsonības deputātu stipri vien interese, lai dzirnavnieki gūtu lielu peļņu, jo šie bagātie dzirnavnieki
pieder pie viņu šķiras,, bet savai bagātai šķirai taču
nevar pāri darīt un tāpēc nevar ierobežot_ vlņu lielos ienākumus. Mūs, turpretiim, neinterese šo lielo
dzirnavnieku peļņas kāre; mums ir svarīgi dot darba tautai lētu maizi. Mums ir svarīgi lai Latvijas
ražotāji — zemnieki saņemtu par savu darbu pienācīgu maksu. Lai arī būtu ārzemju konkurence —
^
tas tomēr tik pārāk nemaz nesamazinās turīgo
zemnieku ienākumus. Tagad augstais/ labības cenas
ar visādām valdības piemaksām neka nedod, jo atkal citā vietā tanī pat laikā mazturīgiem iedzīvotajiem uzliek atkal jaunus nodokļus — vai nu ienākuma, vai izem.es, vai citu nodokļu veida,_ un tie
atkal tam pašam zemniekam vien jāsamaksā.
Praktiskus labumus mušu zemniekiem — iedzīvotāju vairākumam šie buržuāzijas umjsociallldeTadeļ mumSi,
mokratu iesniegtie likumi, nedos.
Strādnieku un zemnieku_ frakcijai, šeit jāuzsver,ka
mēs nevaram pielaist pārtikas produktu un sevišķi
maizes cenu paaugstināšanu. Šīs cenas jāregulēun
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jāpazemina uz pusl.jo darba tautas ienākumi ar
katru gadu samazinās. Buržuāzija šinī laika, kad
kapitālistiskās valstis pašreiz itjkā pārdzīvo lauksaimniecības un sevišķi rūpniecības krizi, visu šis
krizes smagumu grib uzvelt tikai darba tautai, uzliekot tai jaunus nodokļus. Tai, pašā laikā sev tuvu
Stāvošām turīgām pilsoņu un zemnieku aprindām
,viņa samaksā par graudiem ar naudu, kas iegūta
no darba tautas dažādu nodokļu veida, pastiprinot
lielo izsūkšanu, kas pašlaik notiek uz visas līnijas.
Mēs esam noteikti par to, ka imūsu iesniegtam
likumprojektam jākļūst par likumu. Ja buržuāzija
un demokrāti tiešām gribētu gādāt, lai maizes cenas nevis paliktu līdzšinējās, bet pazeminātos līdz
tiem apmēriem!, kādi bija dažus mēnešus atpakaļ,
kad buržuāzija vēl nebija izdevusi īsavu graudu aizsardzības likumu, tad viņi to būtu darījuši.
Mēs šeit atmaskosim arī sociāldemokrātus:, ja
viņi negribēs iet vajadzīgo ceļu, negribēs aizstāvēt

mūsu iesniegto likumprojektu.
Bez sociāldemokrātiem ir arī citas pilsoņu grupas, kuras stipri vien spekulē uz darba tautas balsīm, gribēdamas būt par viņas aizstāvjiem. Tādi ir
centrā sēdošie jaunsaimnieki, kuri it ka aizstāvot
jaunsaimnieku intereses. Viņi aizstāv tikai lielsaīminieku intereses! Ne kommisijas, me kur citur
viņi nav noistājušies _ noteikti par mazturīgo zemnieku interešu aizstāvētājiem. Ar dažādam kombinācijām, ar dažādiem nolīgumiem ar zemnieku
savienību un bergistiem viņi cenšas paturēt līdzšinējo stāvokli, cenšas atņemt darba tautai to, kas
viņai vēl ir, cenšas padarīt viņu pilnīgi kailu, lai
tad Saeimas vēlēšanu laikā varētu nākt un _ solīt,
^ .šo jautājumu
bet solījumus pēc tam nepildīt. Mes
tā nenostādām, mēs noslēdzam kompromisu ne ar
sociāldemokrātiem, ne pilsoņiem, ne arī citām grupām. Mēs ejam savu noteiktu šķiras ceļu, aizstāvam darba tautas un mazturīgo iedzīvotāju intereses. Sis likumprojekts to grib, un tāpēc, es domāju, šeit nedrīkst pacelties) neviena balss pret
mūsu projektu, bet kas jāpieņem, stidzamības kartībā, lai cenas, kas saskrūvētas tik .augstu, reiz
pamazinātos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Ne pirmo reizi strādnieku un zemnieku frakcija te iesniedz priekšlikumus, kas Saeima
neatrod vairākuma. Es domāju, ka ari šis likumprojekts nedabūs Augstā namā vairākuma. Man
šķiet, ka par šo likumprojektu jnedrīkst balsot neviens., jo, kā tas visiem zināms, mes cīnāmies
taisni par to, lai atsvabinātu mūsu valsti: no lieliem
ārzemju labības ievedumiem. Vismazāk_ par ārzemju labības ievedumiem vajadzētu runāt šogad,
jo šogad mums. ir laba raža un pašiem! pietiks maizes labības. Tagad, kad mēs paši itin labi varam
apmierināt savas vajadzības, ir nevietā aizpludināt
uz ārzemēm lielas summas par ievedamo labību.
1929. gadā mēs esam izdevuši ap 40.000.000 latu
par ievestiem rudziem un kviešiem nemaz ne1
^
runājot par miltiem. Ar tiem kopā, rēķinot
apaļos
skatlois) iznāks ap 47.000.000 latu. Šogad mūsu
raža ir samērā ļoti laba. Mums, jācenšas radīt zināmu aizsardzību saviem lauksaimniecības ražojumiem, ja gribam,, lai lauksaimniecība tiktu uz
zaļa zara. Turpmāk mums būs jāuzliek ievedmuita
visiem galveniem, lauksaimniecības ražojumiem.
Mums jāiet citi. ceļi, tie ceļi, ko iet citas valstis,
lauksamniecības ražojumu aizsardzībai paceļot
muitas. Tāpēc runāt par muitas atlaišanu ir pilnīgi nevietā, un pienāks laiks, kad Augstajam namam būs jārunā par pastāvošo muitas likmju pa- -
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celšanu un tur, kur ievedmuitas vel nav, par tas
uzlikšanu. Tāpēc, man šķiet, _Auigstaja nama nebūs neviena, kas balsos par ārzemju labības iepludināšanas veicināšanu. Atceļot- vai samazinot
muitas likmes un līdz ar to sekmējot ārzemes labības' ieplūšanu, mēs aizpludiinutu uz ārzemēm mušu
valūtu, lai igan tā mums pašiem: ļoti nepieciešama
dažādu labierīcību ierīkošanai pašu zeme. Ja jus
šo valūtu aizpludiuas.it_uz ārzemēm, jusnekad nesasniegsit iekšzemē tas labierīcības, kuras būtu
iespējams, ierīkot, ja šielielie līdzekļi paliktu Latvija.
Ja mēs paceltu lauku ražību, mes_ valūtu vairetui
paturēt paši. Mēs redzam, tepat Vācija, tara visu
laiku ir bijusi sviesta patērētajā, tagad ir . paaugstinājusi sviesta muitu. Tam piekrita ne tikai_sviesta
ražotāji, bet arī patērētāji, cerēdami izsargāt zemi
no lielākiem to produktu ievedumiem, kurus var
ražot pašu zemē. Vācija rēķina, ka viņa ne tik
vien iztiks pati ar saviem produktiem, bet pec dažiem gadiem ražos vel eksportam. Tas pats Putu
jāpanāk imūnus), ne tikai attiecība uz lopkopības produktiem, bet arī uz labību. Tapec nevarbut divu
domu par to, ka muita nevis pazemināma, bet
vairākkārtīgi paaugstināma. ,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Jankum.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija.):
Strādnieku un zemnieku frakcijas- iesniegtais, likumprojekts — pārgrozījumi muitas tarifos —- ir ļoti
svarīgs. Šī likumprojekta saturs īsos vārdos ir —
atcelt maizes labības un miltu muitas. ? So_ muitas
tarifa grozījumu un muitas atcelšanas nolūks nav
nekas cits, kā vienīgi — paletinat maizi; un taisni
tāpēc, ka šī likumprojekta merkis lir maizes pālefcmāšana, tas attiecas uz visplašakiam Latvijas iedzīvotāju slāņiem — visiem darba ļaudīm. Reti. kāds
likumprojekts, kas iesniegts Saeimai, tik cieši bus
skāris visplašāko masu intereses, ka tiešišis mušu
iesniegtais likumprojekts. Sā likumprojekta pieņemšana interesē ne tik vien jlilsus pilsētu darba
ļaudis, ne tik vien pilsētu strādniecību _un vidusslāņus, bet arī darba zemniecību, kas pērk maizes
labību un miltus, Sevišķi šis. likumprojekts!(interese
Latgali, kuras deputāti, šo likumprojektu apspriežot spīdoši iztrūkst, tādā kārta demonstrējot nevērību pret saviem vēlētājiemi— trūcīgiem Latgales
zemniekiem, kam jāpērk lielāki daļa patērējamas
maizes.
.. ' ,
Jau 1928. gada šīs Saeimas I sesijas 21. decembra sēdē mēs iesniedzam līdzīgu priekšlikumu
'tam, ko iesniedzam, šīs dienas sēde. Arī toreiz
mēs likām priekšā pilnīgi atcelt maizes labības

muitu un atbrīvot no muitas arī dažādus miltus.
Toreiz mūsu prielkšlikumu noraidīja, un dažus mušu
priekšlikumusnoraidīja pat ar sociāldemokrātu balatkal
sīm. Patreiz, kad dzīves dārdzības vilnis ir
maizes
cēlušas
sevišķi
ir
sakāpis ļoti augstu, kad
cenas, mēs no jauna paceļam šo jautājumu, jojmaizes cenu jautājums patlaban ir visu darba laužu un
visu patērētāju interešu degpunkta.
Latvijā kā kviešu, ta airī rudzu maize ir par
dārgāka
nekā tanīs valstīs, kur labības un miltu
%
mulitas nav. Tā, piemēram, no 1926. gada līdz 1930.
gadam kviešu miltu cena Londona svārstījās no 60
līdz 50 santīmiem, bet tanī pat laika Latvija kviešu
cena ir svārstījusies no 90 līdz 80 santimiem; ta
tad Latvijā visu laiku kviešu cena _iir bijusi caur^
imērā par 30 santīmiem augstāka nekā Londona, t. i.
jeb
par
30
santīmiem
bijusi
maize
ir
Rīgā kviešu
_
30% —35% kilogramā dārgāka neka ta_ pati maize
Londonā. — " Ja salīdzinām šo cenu vel ar cenām
citās valstīs, piemēram Dānija, tad redzam to pašu.
(Starpsaucieni pa labi.)
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Maizi galvenā kārtā sadaudzina limita.' Tā
kviešu bīdelētie milti Latvija ir aplikti ar 25 santimu muitu kilograms un rupjie kviešu milti — ar
10 santīmiem kilograms.. Rudzu milti ir aplikti:
ar 12 santimu lielu muitu kilograms bīdelēto miltu
un ar 5 ' Santīmiem kilograms rupja, maluma miltu.
Bez tam pastāv arī zināmas maksimālas muitas
likmes, kuras zināmos apstākļos var piemērot.
Ar starpību starp diezgan augsto kviešu graudu
muitu um ļoti: augsto kviešu miilltui muitu, iedzīvojas
galVemā kārtā tie 5—6 lieflid^irmaviniefci, par kuru
peļņu labprāt raksta arī sociāldemokrāti, demokrātiskais centrs un citu partiju politiķi. Tāpat ir
zināma muitas starpība starp rudzu graudiem un
rudzu miltiem. Rudzu graudi no muitas ir brīvi,
bet toties ir 12 santimu Iela muita par kilogramu
rudzu miltiem. Lūk, ar šostarpību atkal iedzīvojas
lielie dzirnavnieki.
Man ir pie rokas un tāpat visiem ir ziimāmi kāda pilsoņu statistiķa um tautsaimnieka Ceichnera aprēķirii:. Es domāju, pilsoņiem nebūs iemesla šaubīties par šī statistiķa un tautsaimnieka kalkulācijām! , jo viņš taču ir jūsu oficiāla žurnāla «Ekonomista» līdzdarbnieks. Pēc Ceichnera aprēķina no
133 k|g kviešu graudu iznāk 100 kg kviešu miltu.
Pārdodot šos kviešu miltus, lieldzirnavnieki piekallkulē vēl klāt 25 latu muitas starpības, jo par 100 kg
jāmaksā 25 lati muitas. Šo summu lieldzirnavnieki
iefcallkulē miltu cenā. Tā ka leti milti no ārzemēm
nevar ieplūst, tad dzirnavnieki tāda kārta aizsargāti ar muitu un atrodoties ārpus konkurences, var
kviešu miltus sadārdzināt. Pec Ceiiichmera aprēķina dzirnavniekieim gan jāatskaita par katriem
100 kg 9^3 lata muitas, ko viņi samaksājuši par miarī tad uz
nētiem 133 kg kviešu ©raudu; tomēr
2
100 kg miltu dzirnavnieki gust _ 15 /3 latu peļņas.
Ceichners mu rēķina, ka caurmēra Latvija patērējot
50.000 tonnu kviešu gada. No šīm 50.000 tonnām
kviešu graudu iznāk 37.000 tonnu kviešu imilltu. Ta ka
no katras tonnas ar muitas starpību īlieldzirnavmieki pelnī 156 latus!, tad kopsumma par visam
37.000 tonnām kviešu miltu liddzirnavniekiem sanāk ©adā 5.500.000 latu virspeļņais. Tā_ tad
5.500.000 latu, pēc viena pilsoņu statistiķa aprēķina,
saņem, pārstrādājot kviešu graudus miltos, šie 5—6
liddzirinavinielki. Te jaieveroka 'lieldzirnavnieki ir
noslēguši sindikātu, lai nebūtu savstarpējais konkurences. Tādā kārta viņi ir aizsargāti mo ārienes
ar lielajām miltu muitas l'ikmem un no iekšzemes —
ar sindicēšanos; tāpēc viņi var ņemt no patērētāja
augstas cenas.
Bet šiepilsoniskā statistiķa aprēķini iir vēl diezgan mīksti. Mēs īredzam statistiskās pārvaldes datos, ka kviešu ©riaudus neieved tikai 50.000 tonnas
gadā, bet ievedumi dažos, gados Jtr stipri pravaķi.
Tā, piemēram, 1928. gada kviešu labības ievests
58.000 tonnu; tā tad par 8000 tonnām vairāk neka
1929 gadā ievests
caurmērā rēķina Ceichnera

^ meka rēķina
74.000 tonnu; tā tad par 50% vairāk
Ceichners. Līdz ar to arī dzirnavnieku peļņa 1929.
gadā ir bijusi par 50% lielāka. Tas nozīme, ka
1929. gadā lieldzi-nnavmieku peļņa mo kviešiem nav
vis bijusi 5/2 miljoni: latu,, bet gan 8—8M2 miljoni
latu.
Līdzīgs ir stāvoklis, ar rudzu miltiem. Bīdelētiem rudzu miltiem ir 12 lati muitas par 100 kg
un rupja maluma miltiem —_ 5_ lati par 100 kg.
Tā kā rudzu ievedumi ir prāvāki par Ceicbnera
aprēķinā minētiem! , tad arī te iznāk ļoti lielas summas. Pēc Geichnera aprēķina lieldzirnavnieki ar
rudzu graudu un miltu muitas starpību pelni kādus 2—2V2 miljonus latu. Bet ja ievēro-, ka Ceichners irēķina, ka Latvijā tiek ievestas 60.000 tonnas
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rudzu, bet pec statistiskās pārvaldes datiem 1929.
gadā faktiski 'ievestas 126.000 tonnas rudzu, tā tad
divreiz vairāk, tad ir pilnīgi skaidrs, ka 1929. gadā
dzirnavnieku peļņa arī no rudzu muitas starpības
ir bijusi _divreiz lielāka nekā rēķina šis Ceichnera
kungs. Ta tad dzirnavnieku peļlņa pagājušā gadā par
rudziem ir bijusi apmēram 5 milljonii' latu.1
Summējot skaitļus, dabūjami, ka pagājušā gadā
lieldzirnavnieki nopelnījuši par kviešiem un rudziem kopā uz patērētāju rēķina 13—14 miljoni
latu. Tas ir tāds nodoklis no katra strādnieka,
katra patērētāja, ko katrs ļoti sāpīgi jūt. Pēc
saviem nepilnīgiem aprēķiniem Ceichners. slēdz,
ka katram pilsētniekam jānomaksājot 12latu nodevasīlidlidzinnaivnielkiem, bet tā kā mēs šeit konstatējām, ka pagājušā gada peļņa bijusi gandrīz divreiz
lielāka, tad iznāk, ka šī kontribūcija par labu lieldzirnavinieikiem bijusi apmēram 24 lati uz katru
pilsētas iedzīvotāju. Ja rēķinām, ka katram strādniekam jāapgādā arī sava ģimene ar vairāk locekļiem, tad šī kontribūcija iznāk vēl daudz lielāka.
Lai
strādniekam
nopelnītu 24 latus., vienam
strādniecei jāstrādā gandrīz divas nedēļas, bet lai
vēl samaksātu lieldzirnavnieku nodokli par ģimenes
locekļiem, iznāk, ka vienam strādniekam vai strādniecei jāstrādā pusotra vai divi mēneši. Ta tad
Latvijas proletariāts ir spiests pusotra mēneša
gadā vergot par labu nedaudz spekulantiem, par
labili saujiņai lielkapitālistu..
Tādu nedzirdētas 'ekspluatācijas stāvokli, nodrošina šai nelielai dz:!mavnidku_ saujiņai augstas
muitas un muitu starpības. Tāpēc mūsu frakcija
šodien liek.priekšā Saeimai likumprojektu, kas paredz Iznīcināt katru iespēju_ .lieidzirnavniekiem saņemt lielo nodokli uz patērētāju rēķina. Mūsu likumprojekts paredz pilnīgi atcelt muitu maizes labībai un miltiem — šiem vismepieciēšamakiem patēriņa priekšmetiem slimtiem tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. iMlēs savā likumprojektā liekam priekša
atcelt arī maksimālāsmuitas likmes, kaut gan tas,
pateicoties! pašreizējiem tirdzniecības līgumiem, nav
spēkā. Šinī muitas karu un citu konfliktu iespējamību bagātā laikmeta tās tomēr var sākt darboties;
tāpēc mēs liekam priekša pilnīgi atbrīvot maizes
'lalbību un miltus no muitas.
Ja mūisiu projektu tāda^ veida, kāda mēs to
esam iesnieguši, pieņemtu, tad maizes cenas paze1
minātos vismaz par /8. Es. domāju, ka rudzu maizes cena pazeminātos gandrīz uz pusi. _ Tas ir
mūsu 'likumprojekta, mērķis — pazemināt maizes
cenas! , ne tikai novērst maizes cenu celšanos.
Mūsu likumprojekts par maizes, labības muitas
atcelšanu ir spilgts pretstats vispirms valdības izdotajam maizes sadārdzināšanas likumam. Valdības izdotais labības tirgus regulēšanas likums ar
vienu rāvienu paaugstināja_ maizes cenas par apmēram 30%. 'Šī sadārdzināšanas likuma saturs ir
pilnīgi skaidrs katram pilsētas strādniekam un tagad kļūst skaidrs arī katram sīkzemnielkam un sevišķi Latgales nabadzīgajam zemniekam:. Nav lielāka pretstata kā Celmiņa valdības izdotais maizes
sadārdzināšanas likums un mušu frakcijas iesniegtais maizes palētināšanas likums.
Mūsu likumprojekts ir spilgts pretstats arī sociāldemokrātu' labības monopola projektam, kas
tāpat grib maizi sadārdzināt. Lorenča kungs taču
nevarēs noliegt to, ko viņš rakstīja melnu uz balta,
t. i:., ka maizes monopola pārvaldes uzturēšanai ir
tiasiba sadārdzināt maizes pastāvošās cenas vel
par 10%. (K. Lorenča starpsauciens.) Tas ir jūsu
likumprojektā rakstīts melns uz balta. — Lai uzturētu lielās vietu ģēģenu armijas., kas jūsu partija
un arī demokrātiskajā centrā ar katru dienu pieaug,
jūs esat izdomājuši maizes monopola likumu, kas
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maizi sadārdzinātu. Šinī ziņā mūsp likumprojekts
ir pilnīgs pretstats arī jūsu maizes sadārdzināšanas
likumam, jo strādnieku un zemnieku frakcijas iesniegtie muitas pārgrozījumi ©rlib maizi paletinat.
Tāpat arī vienā citā ziņā mūsu likumprojekts
ir pilnīgs pretstats zemnieku savienības maizessa-

dārdzināšanas likumam un sociāldemokrāta Lorenča izstrādātam maizes sadārdzināšanas likumprojektam; tas ir prejstats tanī ziņa, ka abi šie likumprojekti atstāj 1 vaļējasi durvis spekulācijai. Mes; jau
zinām', ka muitu spekulatīvi izmantoja lielidzirnavnieki. Tagad pēc maizes sadārdzināšanas likuma
izdošanas radītas vēl lielākas iespējamības spekulācijai. Ja apskatām sociāldemokrātu projektu, tad
redzam, ka arī tur mav novērsta spekulācijas iespējamība; piemēram — var viegli spekulēt ar labības
nodošanu valstij. Tur nav paredzēta nekāda kontrole, kā labību nodod: vai nodod visu labību, vai
tikai to normu, kas nav vajadzīga uzturam. Varbūt, lauksaimnieki nodos visu labību un velak pirks
miltus, kas, samalti kopā ar ārzemju labību, bus Ietāki. Sociāldemokrātu projekts šo spekulācijas iespējamību nenovēlis. Tālāk šai projekta _ir noteiktais, ka labību vairēs uzpirkt ar kooperatīvu organizāciju palīdzību.1 Esi domāju, ka Lorenča kungam taču ir skaidrs, kādas kooperatīvas organizā-

cijas, pastāvot tagadējai valdībai, piedalīsies labības
uzpirkšanā. Man šķiet, ka šīs zemnieku savienības
kooperatīvās organizācijas drīzāk varētu .saukt par
konruptīvām organizācijām. Tādā veida jus dodat
iespēju zemnieku savienības kooperatīviem iedzīvoties uz patērētāju rēķina. Bet pie Jūsu likumprojekta, Lorenča kungs, mums bus _ jap.akavej.a5 _ vel
citu reizi, tad, kad tas. nāksSaeima apspriešana.
Tikpat spilgts pretstats mūsu likumprojekts par
maizes labības muitas atcelšanu ir fašistiskā spārna
— nacionālā bloka maizes sadārdzināšanas pollītikai. (Nacionālais bloks, sava līdera Ausēja pēršanā, tieši prasa labības muitas paaugstināšanu._ lai
gan jāpiemin,ka nacionālais bloks vel zināma mērā
svaidās: viņš nezin, par ko izšķirties — vai par
Lorenča likumprojektu, vai par muitas pacelšanu.
Visas šīs iespētos esot pietiekoši labas, lai maizi
sadārdzinātu, bet viena prasība nacionālajam blokam tomēr ir dominējošā — tā ir prasība, kas ir
arī Alberinga kunga, proti — pacelt maizes labības muitu vēl vairāk', vēl vairāk apgrūtināt miltus
ar muitu, citiem vārdiem: — sadārdzināt maizi
vēli vairāk nekā tas ir tagad. Mūsu projekts grib
maizi palētināt; tā tad te katram ir skaidrs, kāda
starpība ir starp fašistiskās buržuāzijas politiku maizes cenu jautājumā, un kāda pozīcija ir strādnieku
un zemnieku frakcijai, (revolucionārai strādniecībai
cenu jautājumā.
Ja visa® tāsi igriupas un partijas, sevišķi latgaliešu deputāti, kas andelē pa kuluāriem un ignorē

mūsu iesniegto likumprojektu, ja visas šīs grupas
un partijasdarbos realizētu to, ko vandos sola, tad
Šinī pašā momentā mums Saeimā būtu vairākums
šim likuimprojektarni. Pagājušās Saeimas vēlēšanās, tāpat pašvaldību min citās) vēlēšanās lielāka
daļa centra partiju un gandrīz bez lizlņēimuma visi
latgaliešu deputāti ir uzstājušies par zemām' maizes cenāmi. Tāpat mēs zināmi ka prasība par
labības muitas atcelšanu ir rakstīta sociāldemokrātu
vēlēšanu platformā. Sociāldemokrātu Saeimas vēlēšanu platformā, tāpat pašvaldību vēlēšanu platformās
arvien
ir
sastopama
šī
prasība, ko
sociāldemokrāti uzstāda kā savā ziņā kardinālu,
programmatisku. Bet tiklīdz lieta nomāk Saeimā,
? sociāldemokrātu 100% lozungs uzreiz pārvēršas
10% atšķaidījumā. Tad tūlīt ņem palīgā dažādus
valstiskus motīvus, kā tas, piemēram, bija 1928. ©a-
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tiskais centrs: būtu kaut pirkstu pakustinājis, lai
šo milzu peļņu kaut kā ierobežotu. Deputāts Kiršteins ir izrakstījis lielu pudeli tintes par lieldzirnavniekiem un viņu peļņu . bet nav spēris neviena
praktiska soļa šeit Saeima, šis milzīgas dzirnavnieku peļņas samazināšanai;. 'Sodiem mes redzēsim,
kā jūs, kas «Jaunāko Ziņu» slejas ar papīra zobenu karojat pret dzirnavnieku peļņu, izturēsities
šeit šai praktiskā jautājumā. Nobalsojums par
mūsu likumprojektu skaidri iradīs, kas ir par dārgu
.maizi, un Ikas ir pret dārgu maizi, kas ir par dzirnavnieku peļņu, un Ikas ir pret maizes labības muitu,
kas nāk par labu lielldzirnavniekiem. Skaidro stāvokli maizes sadārdzināšanas jautājuma radīs nobalsojums par šo mūsu likumprojektu.
sību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ideputātaim
grupa
politiska
Balodim.
viena
Kārlim
Šeit Saeimā centrā ir vēl
— demokrātiskais centrs, kas arī ļoti izliekas aiz(darba savienība): Augstais nams!
Balodis
K.
stāvam patērētāju intereses. Viņi it ka stāv un
Man, diemžēl, students Jankus kungs drusku
krīt par patērētāju interesēm:. Bet kad 1928. gada jāsūta pamācīties tautsaimniecības un finanču vē21. decembra sēdē vajadzēja balsot par strādnieku sturi. Ir jau ļoti atzīstams,, Ika Jankus kungs citē
un zemnieku frakcijas priekšlikumu atcelt labības mana bijušā klausītāja Ceichnera rakstu «Ekonomuitu, tad, lai dotu iespēju lieldzirnavniekiem nomistā». Bet to viņš nezin, ka es uz visu to esmu
pelnīt 14 miljonu latu gada_ uz patērētāju rēķina, jau daudz agrāk aizrādījis, JO. Jankus starpsaudemokrātiskā centra deputāti balsoja pret mušu ciens.) No visa tā Jūs neka nezināt, vali. ari nepriekšlikumu. Tāpat centra toreiz balsoja pret
gribat zināt, un ar tādiem ignorantiem jir gruti_ cīmūsu prielkšlikumu arī latgalieši unjbļodnieki Senīties. Bet uz vienu lietu ©an es gribētu aizrādīt.
višķi interesanti redzēt, ka šinī sēde izturēsies da(O. Jankus starpsauciens.) — Ludzu, atļaujiet pažādās Latgales ©rupas labības muitas jautajumāi priekš man runāt! — Jūs proponējat ar savu guIr taču zināms, ka Latgales iedzīvotāju vairākums drību atcelt miltu muitu un sakāt, ka tad būs Ieta
ir trūcīgā zeminieciba, kam ir tik maz zemes, ka
maize. Nē, tā tas nebūs! Tas tikai pierada, ka
nepietiek pašu izaudzinātās labības, bet lielāka daļa
Jūs esat tautsaimniecībai 100 gadus pakaļ palikuši.
labības jāpērk. Plašās simtus tūkstošus lielas Lat«Jaunākās Ziņās», sākot ar 1923. gadu, es katru
gales zemniecības masas interesēs ir lieta maize, gadu esmu aizrādījis savos rakstos: Ieta labība —
bet Latgales deputāti Saeimā baiso vienmēr ta, lai dārga maize, Ika iielldziTnavnieki ir kapitālisti...
maize būtu dārga. Viņi balsoja par zemnieku sa(O. Jankus starpsauciens.) Jūs_ karojat pret kapitāvienības maizes sadārdzināšanas likumu, un patlalismu, bet tikdaudz Jūsi nezināt, nesaprotat, nejēban, kā es jau teicu, mēs ar lielu interesi gaidām, dzat, ka ne viss atkarājas no ta, kas miltus ražo.
kā viņi izturēsies pie šljliikumprojelkta, kas ir vaiVai laucinieks var ēst ©raudus? Vai viņš _ ed limirālk Latgales nabadzīgās zemniecības intereses tus? Nē, viņam jāēd maize! Es šos aizrādījumus
ņelkā jebkāds likumprojekts, kas te kādreiz Saeima esmu devis sākot ar 1923. ©adu, pastāvi©!, bet
«ir apspriests.
Jūs tos atkārtoti eSat ignorējuši. Mums lillgu
Mēs. nedarām tā, kā sociāldemokrāti un dažālaiku nebija rudzu miltu muitas. Pašreizēja miltu
muita ir ievesta tikai: kopš divi gadiem, bet, neskadās centra grupas, kas velēšanas sola vienu, bet
pavisam
nodarbojas
ar
citoties uz to, ka agrāk nebija muitas, bija ārkārtīgi
atnākušas šeit Saeimā,
tādu politiku. Mēs neaizmirstam savas velēšanu liela diference starp maizes cenu un labības cenu.
platformas prasības. _Par tam mušu platformas Mēs visu laiku redzējām, ka mūsu zemes, importieri
prasībām, ar kurām mes izgājām vēlēšanasun par neliekas zinot, ka labība ir mums pašiem 'iekšzeme,
Jbet viņi to ieved no ārzemēm, jo tas viņiem ir ērkurām nobalsoja 75.000 mušu velētāju, mes konsekventi stāvam arī šeit Saeima. Šis platformas tāki. Ārzemēs importieri dabūjlabību uz kredīta,
un tāpēc Viņiem visu laiku bija ērtāk pirktdargaku
prasības mēs. aizstāvam, kaut arī zinām, ka burārzemju labību un pārvaldīt maizes cepējus, bet
žuāziskās demokrātijas rāmjos te, caur_ Saeimu, tie
reizē ar to arī sadārdzināt maizi, lai pec visa ta
netiks realizēti. Ja buržuāzija šo mušu priekšlikumu, visas strādniecība® prasību, noraidīs, tad kopā tikai iedzīvotos.. Tagad ar muitas atcelšanu
protams, mēs šeit Saeimā neka nevarēsim darīt. jūs nekā nevarat līdzēt. Te ©an varētu ko līdzēt
ar monopola ievešanu. Es nemaz neaizstāvu pilBet mēs iesim pie masiātm, pie- strādnieku un nabaViņas
ciņa
aicināsim:
nīgi tādu projektu, kādu sociāldemokrātu partija
zemniecības
dzīgās
masāmun
par šo prasību izpildīšanu. Mēs arī atklāti pasalika priekšā. (Starpsaucieni; troksnis.) Es jau
kām, ka pastāvot šai demokrātiskai republikai, patvairākkārt esmu rakstījis, ka desmit procentu jparvaildes izdevumiem ir par daudz. Mium® taču ir
reizējā politiskā un saimnieciskā iekārtā šīs prasīlinu monopols, bet tur pārvaldes) izdevumi prasa
bas netiks realizētas, bet tās var realizēt tikai pastāvot strādnieku un zemnieku valdībai. Tomēr tik kādus 2,5 %. Arī šeit mēs (biktu cauri ar mazāku
tas nevar mūs atturēt no cīņas jau šodien par šim procentu.
strādnieku un zemnieku prasībām._ Tāpēc, izpildot
Jankus kungs laikam nezin, ka ne muitas atvienu no svarīgākiem saviem vēlēšanu platformas celšana ir galvenais maizes palielināšanai. Viņš laipunktiem, mēs šodien atkārtoti, jau otro reizi liekam nezin, ka ir pasaulē arī tādas zemes, pie tam
kam Saeimai priekšā atcelt maizes labības un
uz augstas attīstības pakāpes, kur labības muitas
miltu muitu.
nav. Man te ir priekšā vācu statistiskā gada grāPēdējā laikā sevišķi demokrātiskais centrs', tāmata, um tanī mēs lasām par Dāniju, ka tur labības
muitas mav. Kviešu mitu cena tur ir 40 santimi
pat kā sociāldemokrāti, ļoti bieži uzstājas pret lieldzirnavniekiem, apraksta lieldzirinavmieku pasa_kaiino. par kilogramu, bet baltas maizes cena — 79 sanpeļņu un saka, ka šo llielldziirnavnieku peļņa jāierotimi. Ja no viena kilograma kviešu miltu izcep 1,3
kilograma maizes pēc Jankus kunga aizrādījuma,
bežojot, bet tomēr mēs neredzam, ka .demokrā-

da 21. decembra sēdē, kad socialdeimdkratu runātājs Lorencis) griezās pie_ pilsonības un sacīja: mes
neliekam jums priekša demagoģiskus priekšlikumus,
kādi ir strādnieku un zemnieku frakcijai, bet liekam
priekšā tikai drusku pazemināt kviešu un citu miltu
muitu. Tā tad, izejot velēšanas, sociāldemokrāti
uzstājas ar pilnīgu muitas atcelšanas prasību un
nebūt nestāsta saviem velētajiem, ka patiesība viņi
domā muitu tikai ierobežot, 'drusku samazināt. Velēšanās īsociaidērnokrati prasa pilnīgu muitas atcelšanu' . Tagad mes_ ar lielu inteiresi_ ©aidaim, _ka
sociāldemokrāti izturēsies šinī ©adījuma pret mušu
projektu, vai viņi balsos) par savas platformas prasību, vai samīs šo platformas prasību kajam, ka
viņi jau ir saminusi daudz savas platformas pra-
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tad taču mes redzam, ka maizes cena ir par 250%
augstāka. Anglijā lieta nav tik traka; tur cenas
starpība starp maizi un tieši miltiem pārsniedz

50%.
lEs) jau esmu aizraidījis uz vienu neērtību, varetupat sacīt — nelietību, ka liefldzirnavniēkiem ir
iespēja pelnīt ar muitas diferenci starp kviešu graudiem, kas ir 7 santimi par kilogramu, un kviešu
miltiem, kas ir 25 santimi. Aprēķini, ko tagad
sniedz Ceicnners, ir pareizi, jo tādus pat aprēķinus -es esmu publicējis apmēram 7 gadus agrāk.
Jankus kungs studē, bet, kā redzams, nekā no< visa
ta nezin. (Jautrība,) Arī tad, ja nebūtu muitas, nav
sacīts, ka kviešu maizes cena kristos. Viss atkarāļjas no tā, kas ir spēcīgākais, vai pircējs, vai vidutājs —. īlieldzirinavnieks um importierīis. Es domāju,_ka jums kā komirnūnistu piekritējiem jāzin, ka
kapitai _ stis!kā_ valstī kapitālists ir spēcīgākais, ja
neuzstājas vel spēcīgāka vara, proti — pati valsts,
ievedot tirdzniecības monopolu.
Alberinga kungs/ gluži pareizi .aizrādīja, ka

mums šogad ir tāda rudzu raža, ka rudzu ievešana
nebūtu vajadzīga, bet rudzus tomēr ieved. Mūsu
valūta .aizplūst. Es nezinu, cik ilgi tā iels. Mums
bus valūtas sabrukums. Ko mēs šogad vairs va-

ram izvest? Koku cenas, pateicoties Padomijas dempingam, nokritušas.. Koku tirgotāji labprāt gribētu
atteikties!no saviem pagājušā ©ada kontraktiem, tiklīdz valdība to atļautu. — Linu cenas arī kritušās.
Tā tad mums ir ārkārtīgi svarīgi taupīt valūtu, un
to mēs varam darīt tikai tad, ja atļaujam ievest tikai to, kas nepieciešami vajadzīgs.
Te aizrādīja vēl uz latgaliešiem. Saprotams,
es nebūt neesmu pretim, ka latgaliešu vajadzībām
atļauj- ko ievest no ārzemēm:. Latgalieši jau ir dabūjuši dažas ekstra desas. (Jautrība.) Kāpēc neatļaut viņiem' kādas pārosi desmit tūkstoš tonnas
rudzu ievest vai nu no Padomijas, vai arī Polijas?
Bet tad vajadzētu būt drošai garantijai mo atsevišķiem pagastiemļ ka šos mo Polijas vai citurienes
ievestos rudzus nepārdos tālāk uz Rīigiuļ, vai citam
lielākām pilsētām, kā-Daugavpili un (Rēzekni. Zināms, varētu šo labību krāsot ar eozinu, bet tad
laikam paši latgalieši to negribētu ēst. Eozins ir
loti lēta krāsa, jo par vienu santimu var nokrāsot
veselu pūru labības. _ P;ar šo jautājumu jiau varētu
runāt, bet tomēr vairāk mums būtu jārunā par jautājumu, kā panākt, lai arī normālos gados mums labību nevajadzētu ievest. Mlan šķiet, ka to_ mēs
panāktu ar zemkopju ražošanas līdzekļu pailetinašanu, protams — arī ar latgaliešu ražošanas 'līdzekļu piallētimāšanu, kur ir viszemākās ražas, bieži
vien tik pat zemas kā Padomju Krievija. Saprotama lieta, ka ar tik zemām, ražām un tik lielu
iedzīvotāju daudzumu kā Latgale, kur caurmēra
dzīvo 50 cilvēku uz kvadrātkilometra —? pāreja
Latvijā ir tikai caurmērā 25 cilvēki uz kvadrātkilometra —, latgalieši ar savuražu nevar iztikt. To
varētu panākt, ja valdība gādātu par Ietiem' mākslīgiem mēsliem, piemēram, par Ietu čilisalpetri, kas
būtu sevišķi ieteicams, jo ar vienu maisu Člles salpetra var ražot 4 maisus labības). Ja mums būtu
lēti mākslīgi mēslli, tad_ latgalieši' varētu ražot lētu
labību. Tas būtu panākams jau nākoša gada, ja
tik valdība mo Saeimas izprasītu attiecīgus kredītus, kas, cerams, netiktu liegti.
Saeimas kommisijas ir runāts par lētu lopbarību. Ārī es šim jautājumam nevaru paiet garām; tā ir svarīga lieta. Visa Dānijas eksportsaini!niecība dibinās uz (lētas ievestas lopbarības. Dzeņa
kungs, lai gan citādi esmu viņa pretinieks, jāatzīstas, Ikommisidā ir iesniedzis labu priekšlikumu,
proti, ka labību varētu jaukt ar gaļas un zivju mil-
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tiem. Tas ir ļoti prātīgs padoms. Tas ir pilnīgi
prātīgi, jo ©alas un zivju milti nemaksās: vairāk par
kādiem 20 latiem centners. Ja tos jauktu ar šo
dempinga labību, tad ieta būtu pilnīgi droša, _ jo
sajauktā labība mazliet ož, un to neviens nevarētu
cept maizē. Pastāvot tagadējām, ārkārtīgi zemām
cūkgaļas un sevišķi bekona cūku cenām — 60 santīmiem pair kilogramu, vēl vienmēr būtu iespējams
ražot, izlietojot 4,5 dubultcemtnera tādas, jauktas labības viena centnera bekona ražošanai, līlai gan jāsaka, ka pareizāk būtu, ja valdība uzņemtos bekona cūku — tāpat kā sviesta — eksportu un samazinātu izdevumus.
Visā visumā var teikt tikai to, ka aizrādījums,
ka ar labības muitas atcelšanu viss būs panākts,
neiztur kritikas. Tas pierāda tikai tautsaimniecības, finanču zinātnes un, par visām: lietaini, cenu
statistikas nezināšanu un tāpēc mekā nedod. Vienīgais, kas varētu ko dot, būtu prātīgs valsts labīŠogad, varbūt, labības
bas ievedumu monopols.
ievešana nemaz nebūsi vajadzīga. Esmu jau aizrādījis, ka ir pat iespēja_ dot maizi lētāk par _ graudu
cenu. Uz to esmu aizrādījis «Jaunākās: Ziņas», par
to man ir pie rokas vesela grāmata. Esmu jau
agrāk uzaicinājis kādu no saviem klausītājiem.uzrakstīt 120 lapas pušu lielu disertāciju par maizes
monopolu, vai labības dzirniavniecības monopolu,
kurā būtu savākti kopā visi Vācijas dati par šīm
lietām, (Sauciens pa kreisi.) Jūs!, koimmunistu
kungi, kā visas zinātniskās literatūras ignoranti,
nekā negribat no tā zināt. Jūsu gudrība ir veca
?mameestriešu gudrība, kura ir jau 100 ©adu's novecojusies. Ja maizi lizļstrādā lielos uzņēmuimoisi, t. i.
fabrikās, kad ražošanas, izdevumu ir ne vairāk par
10%—12%, tad, ievērojot vēl to, ka rupjās) maizes
piemalluims vien ir 35%, ja arī šiem 12% ražošanas
izdevumu maizes fabrikās pieskaita klāt atkalpārdevēju, t. i. starpnieku peļņu, kas. ir 15%, tik un tā
maizi būtu iespējams dot par 10% zem graudu
cenas. Ir pat vēl lielāka iespējamība. Proti', ja to
diferenci, kas' ir starp balto mifjtuf un kviešu ©raudu
cenu, to 5—6 miljonu latu peļņu gadā, ko iegūst
lieldzirnavnieki ar muitas starpību, izlietotu kā fondu
lauksaimniecības aizsardzībai no vienas puses un
maizes palētināšanai,kas ir pilsētnieku um arī strādnieku interešu labā, no otras puses, ja to dalītu uz
pusi un 2—3 miljonus latu pieliktu klāt rudzu maizes palielināšanai, atstājot baltmaizes cenu līdzšinējā augstumā; tad būtu iespējams, ja rudzu cena
būtu 24 santimi par Mo, par rudzu maizineņemt vairāk par 20 un, varbūt, pat tikai 18 santīmiem. Un
to jūs, Ikommūnisitu kungi, nepanāksit ne ar kādu
muitas atcelšanu. Muitas atcelšana būs noderīga tikai' kapitālistiem:, kas tautsaimniecību tur
savās rokās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;

runā krieviski.)*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Eglītimi.

Vārdsi deputātam

A. Eglītis (jaunsaimnieku un Slkgruntinieku partija): Godāijamiie deputātu kungi! Šeit strādinielku
un zemnieku frakcija ir iesniegusi priekšlikumu par
maizes labības muitas atcelšanu. Viļņu priekšlikumu jau nokritizēja godājamais, profesors Baloža
kungs, kurš pierādīja, ka šim priekšlikumam, nav it
nekādas nozīmes. Jāsaka vēli vairāk: tam frakcijas pārstāvim, kurš, varbūt, rudzu maizes nav
redzējis, bet Lieipājā ēd Amerikas baltmaizi min apelsīnus klāt piekož, kam profesora kungs 'iedeva vēl
? *) Runas atreferējums nav iesniegts.
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pudelīti ar pienu, ko piesūkt klāt, ©an nevajadzēja
nākt un irumāt par lietām:, ko viņš nezin; papriekšu
vajadzēja paklausīties un apjautāties! ko dara viņa
frakcijas biedrs Zlaugotnis-Cukurs lauksaimniecības kommisijā, kur labības likums pašreiz tiek ap^
spriests. Tur ir divi priekšlikumi: viens ir valdības izstrādātais Hikums', um otrs ir likumprojekts,
kas paredz labības monopola ievešanu. Ir raksturīgi! un brīnišķīgi, ka tur šis strādnieku un zemnieku frakcijas loceklis balso kopā ar labo spārnu,
ar zemnieku savienību. 'Godājamie līderu kungi,
pasakai!, vai šī kopā balsošana ar zemnieku savienību atvieglo sīkzemniekļiem un strādniekiem
maizes cenas! Te ražotāji balso kopā ar tiem pašiem patērētājiem. Tāpēc, lūk, ir šis skaļais kliedziens, lai atkal varētu mānīt savus vēlētājus.
Tagad jūs runājat par savu platformu. Jums
esot bijusi platforma. Ja jums ir kāda platforma,
tad ne jūs to esat izstrādājuši! Tur ir rakstīti tādi
vārdi, par ko latviešu cilvēkam jābrīnās un jāsmej.
«Mēs esam pret karu!» Vai Latvija domā karot?
Tāds ir viens lozungs. Tagad beidzamā laikā jūs
esat uzņēmuši isiavā platformā kādu jaunu lozungu
— lai nebūtu labības muitas. Bet tālāk jāatšifrē,
ko jūs ar šo lozungu domājat. Jums tur slēpjas
dziļa doma. Šī doma ir — kā sagraut Latvijas
lauksaimniecību. Nav noslēpums, ka pašreiz Padomju Krievija ieved Latvijā un vēl gatavojas ievest lielākus maizes labības krājumus un par lielam Isummām, kā dzird, apmēram par 20 uullļjoniem
latu. Mani, šis jautājums interesē, un es zinu, kādas cenas tagad ir Krievijā. Tur pašizmaksa' ir
Ls 5.20, bet _te viņi pārdod par Ls 1.80 pudā, pie
kam mes zinām, ka tur strādnieki mirst badā. Jeršova kungs . Jūs ļotHabi zināt, kiaarīpiemulms latgalieši ir vaji_ apgādāti ar maizi. (L. Jeršova starpsauciens.) Jūsu biedrs Laicena kungs, kurš braukā
pa Krimu, droši vien barojas ar vīnogām, jo viņam
ir dots arī brīvs ceļš un .uzturs. Bet paskataities
te. ka ir pie mums Latgalē. Mēs zinām arī, ko
Krievijas _ zemnieki sāka. Man bija izdevība būt
pierobeža 2 gadus atpakaļ, kad plūdos, cietušiem
izdalīja maizi un seklas labību, un tad paklusām
dažii latgalieši teicās sūtīt kādas mārciņas maizes
uz Krieviju, jo tur, kā viņi teica, «mūsu radi mirst
bada». Un tā viņi vēl šodien mlirst badā. Bet jūs
sakāt, ka gribot dot lētu maizi. Nēi, to jūs negribat,
jums ir citii nolūki. Ja viena valsts, nodarbojas ar
dempinga politiku un ieved pie mums labību par
trešo daļu cenas, ko _tad viņa grib darīt? Skaidrs,
ka ta_ gri!b sagraut mūsu saimniecisko dzīvi. Tas ir
arī jūsu nolukls. Ir ©rēks, ka jūsi no Latvijas Saeimas saņemat naudu, ka jūs ēdat Latvijas, zemnieku sviedrus! Ja jūs. būtu godīgi komimūnisti,
jums vajadzētu atteikties no tā. Jūsu nolūks lir
vienmēr tas patsj, kas agrāk. Kādreiz viens jūsu
deputāts un proti — deputāts Zlaugotnis-Cukurs pateica, Ika jūsu nolūks_esot — panākt Latvijā tādu
stāvokli, lali_ jaunradītas jaunsaimniecības padarītu
dzīves nespējīgas, lai tās noslaucītu no Latvijas ze-
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jūsu izmestā makšķere ari šoreiz nekā nelīdzēs.
Jūs itin labi saprotat, ka jūs ar savu līdzšinējo
darbību neatrodat sev piekritējus uz 'laukiem; jūs
saprotat itin labi, ka nedrīkstat rādīties uz laukiem,
tāpat kā jūs nedrīkstat rādīties, pilsētas, jūsu pašu
organizētās bezdarbnieku sapulcēs, kur jūs. vienkārši izsvlilpj. Ja jums līdz šim nav izdevies iespaidot savus strādniekus, tad vēl grūtāk jums to
būs panākt pie zemniekiem. Redzot, ka jums te
nav nekādu izredžu, jūs sākat mētāties no vienas
puses uz otru un beigās jau aizmetaties uz pierobežas joslu. Tas, ko teica deputāts Jeršovs, ir jau
dziļš pārpratums.
Tā bija pavisam nevalstiska
runa. Neviens. Latvijas pilsonis tā nedrīkst runāt,
it sevišķi tas, kas no Latvijas: valsts saņem algu un
šeit runā tādas runas par Latvijas naudu. Kauns

par tādiem!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam 'Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Befidzamā laikā ļoti bieži runā par to, Ika dzirnavnieki daudz pelnot. Ir interesanti atzīmēt, ka šīs
runas un raksti presē parādījās tikai pēc tam, kad
sāka celties maizes cenas. Visu laiku šie kungi :1
demokrātiskais centrs, sociāldemokrāti un citi" nevarēja izrēķināt, cik pelnī dzirnavnieki ar muitas
starpību starp 'graudiem un miltiem. Tikai tagad,
kad maizes, cenas strauji ceļas, šie kungi sāk rēķināt (Ķ- Bah&a starpsauciens), ka dzirnavnieki
pelnot ļoti daudz. Tiešām jābrīnās par tiem ļaudīm, kas tagad ©rib iestāstīt presē un citur, ka viņi
esot par zemām maizes cenām, pret maizes patērētāju izmantošanu. Visu beidzamo laiku tas pats
demokrātiskais centrs «Jaunākās Ziņās» barojļa
strādniekus ar frāzēm, ka vliņš esot par maizes
cenu pazemināšanu, bet pats piedalījās visās valdībās) un tomēr nezināja, ka dzirnavnieki katru
gadu pelnī 8—10 miljoni latu tikai ar muitas starpību. Viņi to nezināja tāpēc, ka nebija tādi apstākļi, kad vajaga mānīt. Tagad ir tādi apstākļi, jo
strādnieki jautā: kāpēc maizes cenas ceļas. Nu
šie kungi steidzas sacīt, ka vainīgi esot tikai dzirnavnieki. Brīnums, ka dztirnavniefci tagad ir tik
spēcīgi! Stipri viņi ir tāpēc, ka vtisu laiku un arī
tagad viņus atbalsta dažādās valdības, jo zļināms
atbalsts no dzirnavnieku peļņas ir nācis par labu
valdošām politiskām partijām, _ Šis jautājums. iiir
ļoti svarīgs mo vienas puses tāpēc, ka maizes cenas
ceļas un oels|ies vēl, ja stāvoklis negrozīsies. Tai-

sni ar jauna lauksaimniecības aizsardzības likuma
palīdzību dzirnavnieki atkal nopelnī miljonus latu.
Profesors Baloža kungsi uztraucās, ka neizlietojot viņa krātos materiālus; tāpēc es gribu dažus mo tiem minēt. «Jaunāko .Ziņu» 2. augusta
numura prof. Balodis raksta, ka līdz š. g. 2. augustam ievests jau 16.000 tonnu labības par ļoti
zemam cenām, un proti. — pat zem Ls 2.— puds.
Ja paskatāmies, par Jkādu cenu šo labību laiž tirgū,
tad redzam:, ka zemākā cena ir Ls 3.60 pudā. Jautāsim, cik dzirnavnieki pelnī. iRēķinot pavirši
mes virsus un visu viņu _zemiii apvienotu kolhozos.
peļņu Ls 1.50 puda, uz 16.000 tonnām dzirnavnieki'
Mies to jums šeit atgādinām, lai to jo skaļi nopelnītu pie 1.500.000 latu. To viņi pelnī, pateidzirdētu katns bezzemnieks un katrs jaunsaimnieks. coties izdotajam 1 likumam, galvenā kārtā ulz paMes gribami, lai, katrs no viņiem zinātu jūsu līstos
tērētāju rēķina. Dz_rnavniekii_ šo summu .izvelk
nodomus — atņemt viņiem zemi un_ ieskaitīt viņus no strādnieku kabatām. Tāpēc mēs prasām izkolhozos; mesi ©ribām, lai viņi zilinātu jūsu nodobeigt iespēju tik ārkārtīgi nekaunīgā veidā iedzīmus — atņemt visiem jaunsaimniekiem brīvību un
voties uz_ plašāku strādnieku masu rēķina.
Šī nezemi, padarīt vfiņus par valsts kalpiem un neēdubūšana jāizbeidz — jāatceļ muitas starpība, kas
šiem cilvēkiem. Katru reizi mēs uzstāsimies pret
pastāv starp graudiem un miltiem.
jums un mēģināsim jums atgādināt šos jūsu gala
Talak profesors Balodis tetica, ka kapitālistiskā
nolūkus, lai katram) jaunsaimniekam tasi būtu
iekārta esot spēcīgi kapitālisti u. t. t. Tiešām, tas
skaidrs, Mes arī ceram, ka neviens: jaunsaimnieks ta ir. Kad dažus gadus atpakaļ organizējās liela
um sīkzemnielks jūsu aģitācijai nepadosies um tāpēc maizes fabrika, tad dzirnavniekii
to vienkārši no-
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pirka, nellāidia to darbā, un viņas mašīnas vēl šo
baltu dienu rūs. Dzirnavnieki panāca to, ka maizi
vel šo baltu dienu cep pa tumšiem pagrabiem un
viņi var iedzīvoties uz plašo strādnieku maisu rēķina; to viņi. darīja un arī dara. Daudz mazo veikalnieku bija fcreditējušiies dzirnavnieku sindikātā.
Saprotama lieta, ja atvērtu lielu maizes fabriku, tad
sindikātam rastos lieli zaudējumi. Tāpēc dzirnavnieki arī neļāva dibināt maizes fabriku. IMūms
šķiet, ka, ievedot labības monopolu, pašreizējais
stāvoklis nelabosies. Tāpēc maz būs. tādu strādnieku, kas ticēs tai .pasaciņai,, ko jūs te gribat pasniegt ar demcentra gudrību un sociāldemokrātu
zostl, ka monopols būs tas, kas ierobežos maizes
cenu celšanos. Sociāldemokrātu labības monopola
projekta pārvaldes orgānus sastāda tie paši valdības un lielkapitālistu pārstāvji. 9. panta, ja nemaldos, ir gan runa par to, ka it kā pārvaldes kommisijai (ir tiesība selkvestrēt dzirnavas, atvērt maiznīcas u. t. t. Tā taču ir pavisam Smieklīga lieta,
jo neviens kapitālists mesekvestrēls savus īpašumus
par labu sabiedrībai. Lai atcerami es komēdiju, ko
izspēlēja valdība ar dzirnavnieku un maiznieku sodīšanu par maizes labības un miltu slēpšanu. Tagad
visi irunā, ka uzliktos sodus valdība atlaidīs. Vai

tas tā būs, vai nebūs — es nezinu, bet ticamība
tam ir liela. Šis piemērs spilgti rāda, ko buržuāzija darīs) tanī monopola pārvaldē, kādu mērķu sasniegšanai viņa izlietos savu varu.
Otrs piemērs!, kas arī _ sipilligti rāda, ko nozīmē
šādi pārvaldes orgāni, ir tā saucamā bezdarba apkarošanas kommisijā, ko nodibināja pagājušā gadā,
un kurā iegāja arī sociāldemokrāti. Bet ko mēs
redzējām no šīs bezdarba apkarošanas kommislijas? Absolūti nekā! Vienīgi izrunāšanos, _izru-n
nāšanos taisni tad, kad bezdarbs bija vislielākais,
kad strādniekiem visasāks bija jautājums par darbu
un maizi, kad viņi prasīja, lai valdība gādā darbu
un maizil Tad valdība ar sociāldēmokiratiehi izbīdīja šo ērmu ?— bezdarba apkarošanas: kommisiju, un pateica: gaidait, nu jau kas būs! Tāpat
tagad sociāldemokrāti izbīda labības monopolu
un liek darba šķirai ©aidīt, lai viņa necīnās par
darba algas paaugstināšanu, jo iir dabīgi, ka reizē
ar maizes cenu celšanos, ar dzīves dārdzības pieaugšanu, jācīnās arī par strādnieku darba algu paaugstināšanu. Taisni tad, kad dzīves dārdzība ceļas,
kad valdība ar dažādiem likumiem: nospiež .strādnieku reālās algals, nāk slavenais Senāta tulkojums,
kas strādnieku algas vēl vairāk nosit, jo viņi
nevar saņemt atalgojumu par virsstundām. Tamlīdzīgi ir citi grozījumi, kas tieši skar strādnieku
darba algas.
Patreiz notiek vesels, uzbrukums
strādnieku algām darba vietās. Jāsaka, nav pat
val'rs nevienas rūpniecības nozares, neviena uzņēmuma, kur uzņēmēji nesamazinātu strādnieku
darba algu. Tas notiek tai laikā, kad ceļals maizes
cenas, tāpēc arī itin dabīga um nepieciešama strādnieku uzstāšanās par zemākām maizes cenām, lai
strādnieki par savu mazo algu varētu, nopirkt kaut
to pašu rupjas maizes gabaliņu savai pārtikai'.
Es ©ribu minēt dažus datusi par strādnieku algām un maizes cenām. Neilgi atpakaļ uz Līgatnes
papīra fabriku izbrauca Saeimas sociālās likumdošanas: komirnisijia, kuras mērķis bija it kā iepazīties ar strādnieku algām un dzīves apstākļiem.
Mēs zinām, ka šī kommīisija izbrauca, bet vai
viņa ir arī kaut ko darījusi šinī jautājumā, vai! ir
kaut ko sniegusi! atklātībā par strādnieku dzīves
apstākļiem? Nekas tamlīdzīgs mav darīts. Kommisijā gan dabūja redzēt, Ika Līgatnes papīra fabrikas strādnieku algas ir ļoti zemas. Sievietēm
maksa, tikai 11—12 santimi, lielākais — 13 santiimlt
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par stumdu, vīriešiem — 20—23 īsiantimi pair stundu.
Tās lir visaugstākās algas Līgatnes papīra fabrika,
bet 'maizes cena, kā mēs zinām, ir 10 santimi mārciņā — kādu laiku pirms tam maksāja pat 16 santimi mārciņā. Redziet, tāds ir stāvoklis. To nevar
noliegt un apstrīdēt neviens, kasi irjbijis Līgatnes
papīra fabrikā un iepazinies ar apstākļiem uz vietas. Ja maizes, cenas strauji ceļas, tad tās celsies
arī Līgatnes papīra fabrikas strādniekiem'. Ari
Līļgatnē ir nodibinājies maizes trests, kurš maizes
apgādāšanu1 ir monopollizējisi viens pats, un .tā strādniekiem gribot negribot jāpērk dārgā maize, ko šis
trests dod.
Līdzīgā stāvoklī ir gandrīz visas rūpniecības
nozares. Koku zāģētavās līdz šim sievietēm alga
bija no Līs 1.60 līdz, visaugstākais!, Ls 2.— diena.
Tagad algas sievietēm ir nosistais caurmēra par
10%, bet efitām strādnieku kategorijām pat_ par
40%. Tādā kārtā strādnieku stāvoklis uz vietām' ir
loti strauji pasliktinājies. Ja nu maizes cenas draud
vēl vairāk celties, tad mēs zlimālm, ka strādnieku
stāvoklis vēli vairāk pasliktināsies. Tāpēc ir pilnīgi dabīgi- un taisnīgi prasīt atcelt labība® muitu,
lai strādnieki dabūtu, mazākais, kaut cik lētāku

maizi.
Jāsaka, ka šodien (jautājums ir jau tik tālu noskaidrojies, ka mēs redzam, kādu stāvokli šinī jautājumā ir ieņēmuši tie paši lielie bļāvēji, kam ir iespēja, visa vara un valdīšana rakstīt kaut vai uz
visām sienām savus,' demagoģiskos lozungus un solījumus, bet, kad vajadzīgs tos realizēt, darīt pilnīgi
pretējo. —? Starp citu jāatbild arī Egllīšam', kas te
ļoti bravūrīgi uzstājās. Lūk, viņš pirmā kārtā motivēja to, kāpēc Cukurs lauksaimniecības,kommīislija
esot balsojis pret Lorenča maizes labības monopolu. Mēs zinām, Ika Lorenča maizes monopols), tāpat kā 'Ulmaņa lauksaimniecības aizsardzības .likums sadārdzinās maizes cenas. Tāpēc mels nevarējām bafeiot ne par vienu, ne otru no šiem
projektiem, jo viņi abi divi grib maizi sadārdzināt.
Bet ja šeit zemnieku savienība ar 'sociāldemokrātiem, pllēšasi savā starpā un iesniedz dažādus likumprojektus, tad tas notiek vienīgi tāpēc, lai sazvejotu sev balsis nākamās vēlēšanās, lai varētu, noķert vienu otru neapzinīgu cilvēku un 'pateikt: mēs,
lūk. gritoējāim gan, bet tie kreisie Ikomimūnisti mums
šo labo gribu izjauca'. Mēs loti labi ziinām, ka tracis, ko taisa ap šiem lauksaiminiecības aizsardzības
likumiem un labības monopolu, ir galvenā kārta
balsu zvejošanai.
Ko Eglīša kungs domāja pateikt ar savu demagoģisko frāzi, ka, lūk, mēs esot balsojuši kopā ar

zemnieku savienību un tā tad it kā atbalstot zemJājautā Eglīša kungam, kādā
maizē viņš visu laiku Ir atradies —? vai ne zemnieku savienību?

nieku Sla-Vienības maize, un vai ne no Ulmaņa un citu
kungu žēlastības Eglīša kungs Ir viceimtoištris! Tālāk Eglītis māk un bļaiulstās: mēs esot pret karu, bet
ko mēs tagad darot u. t. t. Mēs tiešām 'esam. pret
karu, iun mūsu frakcijās loceklis Jankus lir notiesāts uz 4 gadiem par to, ka viņš it uzstājies pret
karu.
Ja 'Eglītis māk un pasaka, ka Latvija par
karu nedomā, tad lai: viņš ari pasaka, kāpēc Jaukus
ir notiesāts par to, ka viņš ir sacījis, ka kara gadījumā ieroči jāvērš pret pašiem' (kara Tīkotājiem.
Kādēļ tas lir noticis:, ja par karu nedomā? Kādēļ
sodu likumos ir paredzēts pants, kurš aizliedz aģitēt pret karu. Kas to dara, tam draudkatorga.
Kādēļ tas tā ir? — Tas ir tāpēc, lai arī pārējos
mūsu. frakcijas locekļus varētu, tāpat kā Janku,
iesēdināt uz 4 vai vairāk gadiem cietumā. —•
Tālāk Eglīšakungs uztraucas, ka mēs saņemot
naudu no valsts, uzstājoties pret šo vālisļti u. t. t.
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Jājautā Eglīša un visiem buržuju kungiem, no ka
tad viņi dzīvo, ļr veca patiesība: kas neražo vērtības, tais dzīvo uz citu rēķina, un jūs visi esat tie,
kas vērtības neražojat; jūs esat liekēži, jus dzīvojat
uz strādnieku rēķina. — Arī val!sits_ tiek uzturēta ar
strādnieku sviedriem, ar nesamaksātu peļņu. Mums
'ir_ tas gods pateikt,_k_a_līdz tam laikam, kamēr iegājām Saeimā, strādājām fizisku darbu un ražojām vērtības. Tamdēļ mums Itr pilnīga tiesība pateikt, Ika jūs visi, kas neražojat vērtības,_ partiekat
tikai no Strādnieku sviedriem. Tapec strādniekiem
ir tiesība prasīt kaut daļu no tam vērtībām, ko
viņi ražo. — Jums vajadzēja kaunēties uzstāties ar
tādām frāzēm, kādas. Jūs šeit lietojāt. Jājautā, vai
šādus demagogus, šādus frāžu varoņus ilgi vel
strādniecība uzturēs! Vai viņai vienreiz nebūs
diezgan, vai viņa reiz tos nenokratīs no islaviem
pleciem un tiešām nepateiks tiem biežiem, kas
presē raksta vienu un šeit dara citu: meš jus turpmāk vairs negribam uzturēt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt (Balodi Par blēžiem, es domāju Augsta nama deputātus nevar apzīmēt; saucu Jus pie kartības!
J. Balodis (turpina): Es) šeit domāju tos, kas
presē raksta vienu, bet reāla darba dara citu. —
Tamdēļ ari Eglīša kunga uzstāšanās šeit ir tikai
'visnekaunīgākā dēmagoģija, llali aizsegtu savu
īsto dabu, lai aizstāvētu liellburžuazlijaS, lieldzirnav.nieku intereses. Mēs, zinām, mo preses), ka Eglītis ir
viens mo tiem, kas teic, ka vajagot_ (ievelsit letujlabību tiem, lopkopjiem, kam tas_ trūkstot, lai tāda
kārtā varētu nobarot vairāk cūku, bet šo labību
vajagot sajaukt ar kādām indēm, lai cilvēki _ .to
nevarētu ēst. iŠI prasība viislabāk raksturo jūsu
mežonību. Strādniekus piespiež stradat _ par latu
un puotra lata diemā; kad maize maksā 16 santīmus mārciņā — lopiem grib ievest lētu labību.
Tā ir nekaunība-' , Ikas raksturo Eglīša un elite viņa

kolllēgu mērķus!
Tāpēc arī šinī jautājumā strādniekiem jānovērtē Eglīša un citu frakciju uzstāšanās un_ ieņemtais
stāvoklis pret šo likumu, kas galvenā kārta vēršas
jautājums,
pret lieldzirnavniekiem. Te izšķirsies
kas ir par' un kas pret lieldzirnavniekiem. Bez zīlēšanas varu pateikt, ka visi tie, kas līdz šim uzstājās presē it kā pret lieldzirnavniekiem, tagad būs
par viņiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Kallistratovam.
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks;
ski.)*)

runā

krievi-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Kaļļistratov! Mūsu priekšā ir likumprojekts par labības
muitas atcelšanu! (Smiekli un starpsaucieni.)
M. Kaļļistratovs

(turpina).*)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.—
— Prezidijs liek priekšā deputāta 0. Jankus u. c.
iesniegto likumprojektu nodot tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisijām. Iebildumu nav?
Likumprojekts nodots minētām kommisijām.
Deputāti E. Radziņš, P. Ulpe, I. Muižnieks, J.
Šterns, V. Pigulevskis u. c. iesnieguši steidzamu pieprasījumu iekšlietu ministrim. Pieprasījuma teksts
ir izdalīts Augstā nama deputātiem, un frakciju padomes pārstāvji ar to ir jau iepazinušies. Lūdzu
sekretāru nolasīt šo pieprasījumu.
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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«Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu steidzamu pieprasījumu iekšlietu ministrim:
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs Gothards Caucis
sistemātiski traucē lauku pašvaldību darbiniekus, nopamatoti
uzliekot administratīvus sodus un atstādinot tos no dienesta.
Tāpat ar savu rīcību Caucis traucē skolu valdes darbību.
Griežamies pie iekšlietu ministra ar jautājumu:
1) Vai iekšlietu ministrim tas ir zināms un
2) ko iekšlietu ministris domā darīt, lai novērstu šos pašvaldību un izglītības darbu traucējošus apstākļus.
Rīgā, 19130. g. 17. oktobrī.
Saeimas deputāiti: E. Radziņš, P. Ulpe, I. Muižnieks,
J. Šterns, V. Pigulevskis, K. Eliass, K. Dēķens,
A. Kurcijs, A. Petrevies, M. Rozentāls.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma motivēšanai vārds deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Šķiet, ka varētu prasīt, lai deputātu
kungiem būtu zināmi apstākli, kādos darbojas pagastu pašvaldību vēlētie darbinieki, kā arī pieņemtie
techniskie darbinieki — pagastu darbveži, ka pagastu pašvaldībām aizvien tiek uzlikti daudz un dažādi
pienākumi ar vispārvalstisku uzdevumu raksturu
un ka patiešām liels ir darbs, ko veic šie darbinieki
kā savas pagasta sabiedrības, tā arī valsts labā. Man
šķiet, ka varētu arī prasīt, lai Saeima vienprātīgi atzītu, ka šie darbinieki nav terrorizējami ar nepamatotiem administratīviem sodiem, ar nepamatotu atstādināšanu no amata, ko var darīt savam amatam
nepiemērots un nederīgs apriņķa valdes priekšsēdētājs.
Piegriežoties tieši «caucismam», kas nozīmē
valdības ieceltā Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja Gotharda Cauča terroru Valmieras apriņķī,
es atļaušos tikai minēt faktus un domāju, deputātu
kungi paši no šiem faktiem būs spējīgi tikt pie pareiziem slēdzieniem.

Pēc dažu Valmieras apriņķa valdes locekļu un
pagastu pašvaldību darbinieku sniegtiem
datiem,
kas viegli pārbaudāmi un šaubas nerada, gada laikā
Valmieras apriņķī sodīti 85 darbinieki. (Starpsauciens.) Starp tiem ir daudz pagastu darbvežu, kuri
pazīstami kā spējīgi, kārtīgi darbinieki ar noteiktu
pilsonisku pārliecību. Daudziem piedraudēts ar sodīšanu un bez gala atgādināts, ka sekos vēl bargāki
sodi. Es minēšu ne visus, bet tikai dažus gadījumus. Piemēram — Koku pagasta padomes priekšsēdētājs, skolotājs Mārcis Āboliņš, kurš Saeimas
vēlēšanās kandidēja uz jaunsaimnieku... (Sauciens
no vietas: «Radikāldēmokratu!») — es pateicos par
pārlabojumu — radikāldēmokratu listes, ir vairākkārt administratīvi sodīts, beidzot nodots tiesai un
arī atstādināts no amata. Vietējā laikrakstā «Valmierietis», kuru kā atbildīgais redaktors paraksta
apriņķa valdes un zemnieku savienības loceklis
Augusts Zālīte, un kura līdzredaktors ir apriņķa
valdes priekšsēdētājs Caucis, ievietoti raksti, kuros
celta neslava šim tiesai nodotam «noziedzīgajam»
darbiniekam un, protams, uzslavēta apriņķa valde.
Bez tam «Brīvā Zemē» š. g. 81. numurā ar Cauča
parakstu un pilnu tituli ievietots paskaidrojums, ka
Āboliņš kā kriminālists nodots prokuroram un atstādināts no amata. «Valmierietī» vēl aizrādīts, ka
Āboliņam par nopelniem būs vien jāsaņem attiecīga
«balva». Bet rezultātā izmeklēšanas tiesnesis, izklaušinājis 16 vietējā pagasta iedzīvotājus un kā
septiņpadsmito izziņas vedēju Caucj, atzinis, ka nodeguma pazīmju trūkuma dēļ pret Āboliņu celtā apj
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sūdzība —? izbeidzama.
(Sauciens no vietas:
«Šādi izmeklēšanas tiesneši Laimiņam neder!») Rīgas apgabaltiesas III krīminālnodaļa savā š. g. 26.
jūnija rīcības sēdē, caurskatījusi Mārča Āboliņa apvainošanu uz sodu likumu 157. panta pamata, kas
draud ar pārmācības namu, arī atzinusi, ka Šī lieta
izbeidzama nozieguma sastāva trūkuma dēļ un ka
varbūtējie tiesas izdevumi ņemami uz valsts rēķina.
Kāds rezultāts no visas šīs lietas? Darbinieks atstādināts no amata, nodots tiesai, izsaukti un noklaušināti 16 iedzīvotāji, tiesa nodarbināta, bet rezultātā
nozieguma pazīmju trūkuma dēļ lieta izbeigta. Apgabaltiesas lēmums par lietas izbeigšanu ir stājies
speķa. Jāsaka arī, ka «balvu» pēc nopelniem, par

kuru_bija rakstīts «Valmierietī» un kura tika apso-

līta Āboliņam, ir saņēmis neviens cits, kā «Brīvās
Zemes» redaktors; Āboliņš cēlis pret «Brīvo Zemi»
sūdzību par neslavas celšanu, lieta nonākusi pie izmeklēšanas tiesneša, kur notikusi izlīgšana, un «Brīvās Zemes» redaktors Druvas kungs samaksājis
Āboliņam 100 latus brošūras izdošanai par «Valmieras apriņķa zemnieku savienības vairākuma izcilus
darbiem». Patiešām, kungi, traģikomisks gadījums:
par «Brīvās Zemes» simts latiem tiek izdota brošūra pret zemnieku savienību! Jāsaka arī, ka daudz
gadījumos Caucis ir izdarījis lāča pakalpojumu pašai zemnieku savienībai.
Tālāk tiesai nodoti Burtnieku pagasta valdes
priekšsēdētājs Jungmanis un valdes locekļi: Daugulis, Millers un Karlivans, t. i. pagasta valde pilnā
sastāva. Arī šīs lietas gaita un rezultāti ir gluži tādi
paši kā Āboliņa lietā. Ar apgabaltiesas lēmumu ari
šī lieta nozieguma pazīmju trūkuma dēļ izbeigta.
Salacgrīvas pagasta valdes priekšsēdētājs An-

dersons, kristīgais nacionālists, arī nodots tiesai, un
tiesa viņu attaisnojusi.
, Par apriņķa valdes darbības kritiku — ievērojiet: par darbības kritiku — ne tik vien kā nodots
tiesai, bet arī atstādināts no amata Alojas pagasta
padomes priekšsēdētājs Martinsons un pagasta padomes loceklis Briedis. Arī šos darbiniekus apgaapsūdzību

baltiesa atzinusi par nevainojamiem un
izbeiguši.

Tāpat par apriņķa valdes darbības kritiku Āboliņa atstādināšanas lietā nodots tiesai un ari atstādināts no amata Koku pagasta padomes loceklis
Augusts Bērziņšl, jaunsaimnieku iin ļslkgruntnieku
partijas loceklis. Apgabaltiesas rīcības sēdē izmeklēšana pret Bērziņu tāpat nozieguma pazīmju trūkuma dēl izbeigta.
Es varētu minēt vēl tamlīdzīgus gadījumus, kur
sodīti vēlētie pašvaldību darbinieki.
Bez šiem ar administratīvi sodīti arī pagastu
darbveži. Starp tiem minams Rencēnu Ipagasta
darbvedis Mintāls, kas ieguvis visu pagasta iedzīvotāju nedalītu cieņu un pazīstams kā spējīgs un
kārtīgs darbvedis, ar noteikti pilsonisku pārliecību.
Tāpat ir sodīts Skaņkalnes pagasta darbvedis Rušmanis un Dauguļu pagasta darbvedis Grīnvalds;
pēdējais, cik zināms, neslēpj savas simpātijas jaunsaimnieku un sīkgruntnieku grupai, kura šinī pagastā, t. i. šī pagasta padomē ir noteicēja.

Šie administratīvie sodi nepārprotami uzskatāmi par Cauča kunga zemsirdības un atriebības izpaudumiem. Piemēram, Dauguļu pagasta valde
kādā apriņķa valdei adresētā rakstā paskaidrojusi,

ka kādas apgādājamās pilsones dēls ir bezmantīgs,
dzīvo trūkumā un ir garā vājš. Sakarā ar šopaskaidrojumu Cauča kungs bija pieprasījis Dauguļu pagasta valdei dot paskaidrojumus, ko nozīmējot rakstā
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lietotais izteiciens «garā vājš». Dauguļu pagasta
valde, izpildot šo Cauča kunga priekšrakstu, atsaukdamās uz Dravnieka vārdnīcu, devusi izsmeļošu
paskaidrojumu, ko,nozīmē «garā vājš». Šis izsmeļošais paskaidrojums izteikts pieklājīgā, juridiski ne.tveramā formā, tomēr stipri skāris Cauča kungu.
Par šādu paskaidrojumu, protams, nevarēja sodīt ne
pagasta valdes priekšsēdētāju, ne arī darbvedi Grīnvaldu. Bet nebij ilgi jāgaida, kad Cauča kungs atrada iemeslu šī pagasta darbveža Grīnvalda sodīšanai, ievedot šo sodu Grīnvalda dienesta gaitas aprakstā,

i

\

Bet tanī pašā laikā daži patiešām nolaidīgi un
nekārtīgi pagastu darbveži, žūpas un līdēji, bauda
Cauča. kunga labvēlību un aizsardzību. Minēsim
kaut to pašu Diklū pagasta darbvedi Lazdiņu. Uz
Dikļu pagastu izbraukuši i pašvaldības kommisijas,
i petīciju kommisijas, i valsts kontroles pārstāvji.
Dikļu pagasta darbvedībā konstatētas lielas nekārtības, pat noziedzības. Un tomēr Lazdiņš vēl šodien joprojām ir amatā. Tāpat Vilzēnu pagasta
darbvedis Zariņš pazīstams kā žūpa. Kādreiz revīzijā kancelejā atrasti 2 kurvji — vesela lielnoliktava
ar alus pudelēm; darbvedībā atrastas nekārtības,
bet. Cauča kungs uzstājies pret Zariņa nodošanu tiesai. (Starpsauciens pa kreisi: «Vai viņš pieder pie
zemnieku savienības?») — Es varu maldīties, teicot, pie kādas partijas Zariņš pieder. Es tikai konstatēju faktus un slēdzienus atstāju taisīt jums pašiem. — Tālāk! Rozēnu pagastā kāds Viņķelis bij

piesavinājies ap Ls 1000.—, sēklas naudas. Izziņā
piesavināšanās apstiprinājusies, bet apriņķa valde šo
lietu izbeiguši. Mazsalacas pagasta jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku partijas nodala apsūdzējusi paga-

sta valdi un darbvedi par nekārtīgu pabalstu sadalīšanu. Caucis izdarījis vienpusīgu izziņu, un rezultātā sūdzētāji, šīs jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas locekļi Goba un Lakstīgala paši nodoti
tiesai.
Man jākonstatē, ka gandrīz visas izziņas, kas
notiek Valmieras apriņķī, ir stipri vienpusīgas, jo
pie šīm izziņām no sociāldemokrātu listes ievēlētie
apriņķa valdes locekļi netiek pielaisti. Valmieras
apriņķa valdē divi locekli ievēlēti no zemnieku savienības un tikpat daudz no sociāldemokrātu saraksta. Šiem četriem par priekšsēdētāju iecelts

Caucis.
No «cauoisma» cieš ne tikai pašvaldību darbinieki vien, bet arī atsevišķi iedzīvotāji. Piemēram,
Ozolu pagasta padome nesen vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu izsniegt nepieciešamo pabalstu kādai 102
gadus vecai Trīnei Zivtiņai; tomēr Caucis, neprasot
nekādus paskaidrojumus, atcēlis šo pagasta padomes
vienbalsīgi pieņemto lēmumu, aizrādot, ka nespējnieces uzturēšana piekrītot viņas dēlam, kurš ir 70
gadu vecs un jau 14 gadus atrodas vājprātīgo iestādē.
Es minēšu tikai vienu gadījumu, kas rāda, kā
dažos pagastos iedzīvotāji uztver un izpilda Cauča
kunga famozos rīkojumus. Koku pagastā saņemts
Cauča rīkojums 24 stundu laikā izziņot visam pagastam skolas apkalpotājas pieņemšanu sacensības
kārtībā, mazākprasītājiem, piedraudot ar sodu. Valmieras apriņķī daži pagasti ir samērā lieli un steidzamu rīkojumu izpildīšanai sadalīti rajonos. Lai
šo famozo pavēli izpildītu 24 stundu laikā, Dūķeru
rajonā, kurš ir diezgan plašs, kāda sieviete jājusi
uz balta zirga ar Cauča pavēli rokā, gluži kā mobilizācijas un kara gadījumā. Var jau, deputātu kun-

127

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

gi, par to smieties, bet tas tomēr ir diezgan nožēlojams gadījums.
Tālāk jāsaka, ka Cauča kungs neprot_ vai nespēj
daudz gadījumos norobežot savu, kā vietējā apriņķa
augstākā administratora amatuno atsevišķas partijas vietu apgādāšanas biroja pārziņa amata. Piemēram, lai ieliktu vietā Koku pagasta bijušo kancelejas darbinieku_Bākuli, kas figurēja kā apsūdzības
liecinieks pret Āboliņu, latviešu zemnieku savienības Koku pagasta nodalās priekšnieks raksta Vecates zemnieku savienības nodalās priekšniekam —
otram politiskās nodaļas priekšniekam — ieteikšanas rakstu, ka sakarā ar darbveža nāves gadījumu
Vecates pagastā nākusi brīva pagasta darbveža
vieta, uz kuru pretendē Bākulis. To ievērojot, tas
lūdz sniegt savu atbalstu augšminētā Bākuļa pieņemšanai un cer, ka viņa lūgums atradīs atbalstu.
Šo ieteikšanas rakstu parakstījuši latviešu zemnieku savienības Koku pagasta nodaļas priekšnieks un
ari Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs G. Caucis, kurš pielicis ari Valmieras apriņķa valdes zīmogu. Protams, Vecates pagasta padome, redzēdama Cauča parakstu un apriņķa valdes zīmogu,
šo rakstu uzskatījusi par izejošu no apriņķa valdes,
par kura neizpildīšanu var sekot parastais sods.
Beigās tikai pāris vārdu par attiecībām apriņķa
skolu valdē. Apriņķa skolu valdē ir radies tāds neciešams stāvoklis, ka sadarbība starp skolotāju vēlētiem pārstāvjiem un Izglītības ministrijas pārstāvi — apriņķa inspektoru nav iespējama. Ne tikai

apriņķa skolotāju vēlētos pārstāvjus, bet arī valdības resp. Izglītības ministrijas pārstāvi — Valmieras apriņķa skolu inspektoru Cauča kungs dēvē par
maskaviešiem un aziatiem. (Jautrība.) Ne tikai sociāldemokrātu prese, bet arī «Jaunākās Ziņas» pēc

Cauča kunga izpratnes uzskatāmi par «maskaviešu»
orgāniem.
Pakavēties pie šiem apstākļiem tuvāk nav va-

jadzīgs, jo pietiek taču jau ar to vien, ka skolu valdes vairākums nolēmis nodot savu priekšsēdētāju
Cauča kungu prokuroram. Es neizpildītu savu deputāta pienākumu, ja nerunātu šeit par šiem apstākļiem. Šī pieprasījuma iesniedzēji sagaida no iekšlietu ministra kunga noteiktu atbildi, ko viņš domā
darīt, lai «caucisma», t. i. terrora režīma vietā Valmieras apriņķī nodibinātos taisnība un likumība.
Reizē ar šo lūdzu pieņemt pieprasījuma steidzamību.
;,
_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma iesniedzēji apzīmējuši to par steidzamu. Nobalsošanā nāk
pieprasījuma steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par steidzamību. Acīmredzot vairākums. Steidzamība pieņemta. Stājamies pie pieprasījuma būtības apspriešanas. Vardu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk pieprasījuma pieņemšana. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pieprasījuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. (Starpsaucieni pa kreisi.) Balsošanas rezultāts: par pieprasījuma pieņemšanu nodots 50 balsu, pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss,
atturējušies 26. Pieprasījums pieņemts.
Deputāts J. Pabērzs liek priekšā budžeta kommisijā deputāta S. Pabērza vietā ievēlēt deputātu J.
Trasunu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Līdz
ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — redakcijas
kommisijas
ziņojumiem;
Vārds referentam Deķenam.
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Referents K. Dēķens: Likumā par Rīgas, Bauskas. Valkas, Jaunlatgales, Talsu, Kuldīgas, Tukuma,
Jelgavas, Ilūkstes un Jēkabpils apriņķu robežu grozīšanu 3. panta 4. rindiņā pēc vārda «Ogugrīvas»
strīpot komatu. 5. panta 1. rindiņā «pagastā» vietā

likt «pagastam».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir_ kādi_ iebildu-

mi pret redakcijas kommisijas priekšā likta ziņojuma pieņemšanu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. —
Lūdzu ziņot par nākošo likumu!
Referents K. Dēķens:
Likumā par kara muzeju 4. pantā vārda «uzrakstu» vietā likt «ierakstu».
7. pantā vārda «neaizskarot» vietā rakstīt «neaizkarot» .
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo
likumu!
Referents K. Dēķens: Pārgrozījumos un papildinājumos tiesu iekārtas likumos pirmā nodalījuma
1. rindiņā vārda «šādi» vietā likt «tā».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu!
Referents K. Dēķens: Likumā par robežjoslas
zemes atsavināšanu uz Latvijas un Sociālistisko padomju republikas savienības robežas ir iespieduma
kļūda: 1. panta 2. rindiņas beigās pēc vārda «Lik.—»
domu zīme nav vajadzīga; pirmās un otrās piezīmes
vietā rakstīt «Piezīme 1.» un «Piezīme 2.». 5. pantā
«šī» vietā likt «šā».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu
ministra atbildi uz deputāta L. Jeršova u. c. iesniegto
jautājumu (par sapulču noliegšanu š. g. 1. jūnijā).

Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie deputātu kungi! Šis jautājums, kas iesniegts jau labi
sen atpakaļ, proti — 1. jūnijā, skan: «No kādiem politisku cīņu motīviem pret strādniecību ir vadījies
ministris, noliedzot strādnieku un zemnieku frakcijas pieteikto vēlēšanu sapulci 1. jūnijā Rīgā, Daugavpilī un Talsos.» Man jāpaskaidro, ka sapulču noliegšanai pamatā nav bijuši politiskas cīņas motīvi,
bet gan vienīgi pilsoņu un valsts drošība. Reti kāda sapulce, ko pieteic strādnieku un zemnieku frakcijas deputāti vai līdzjutēji, paiet bez kādiem incidentiem. Parasti minētās sapulcēs pielaiž vai nu
mūsu valsts iekārtas noķengāšanu, vai arī mūsu valdības un tiesas iestāžu aizskaršanu un apvainošanu,
kādēļ policija ir spiesta sapulces slēgt un sapulcējuincišos izklīdināt.
Tad notiek arī dažādi
denti; tādā kārtā šī frakcija realizē
kominterna
norādījumus
par
tā
saucamo
«revolūcijas padziļināšanu». Saprotams, ka man cits
nekas neatliek, kā izlietot tās tiesības, ko likums
par sapulcēm man piešķir, un šīs sapulces noliegt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas
kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu iekšlietu ministra atbildi uz- deputāta 0. Jankus u. c. iesniegto jautājumu (par sapulču noliegšanu š. g. 1. un 2. jūnijā).
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
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Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti
godātie
deputātu kungi! Šīs sapulces noliegšanai pamatā ir
bijis tas pats, kas iepriekšējā gadījumā. Prefekts
man bija iesniedzis ziņojumu, ka minētās sapulcēs
paredzami kārtības traucējumi, ka viņš nevarot uzņemties atbildību par kārtības uzturēšanu sapulcēs
un tāpēc lūdza tās noliegt. Es arī ievēroju prefekta priekšlikumu un sapulces noliedzu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas
kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu
ministra atbildi uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu
(par Ogresgala pagasta policijas kārtībnieka rīcību)
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godājamie
deputātu kungi! Šai jautājumā iesniedzēji ir aizrādījuši, ka izrīkojums ir bijis pieteikts un bijusi arī
laukuma īpašnieka atļauja, kur izrīkojumu bijis paredzēts sarīkot; bet tad policija iejaukusies un atļauju anulējusi. Lietas apstākļi nav bijuši tādi, kā
jautājuma iesniedzēji tos apgaismo, bet pavisam citādi. Šo atļauju nav vis parakstījis īpašnieks — tas
par to nemaz nav zinājis —, bet atjauju dabūjuši no
nepilngadīgas 16 gadus vecas meitenes, un ar šo atļauju minēta izrīkojumā pieteicēji arī rīkojušies. Kad
pats laukuma īpašnieks dabūjis zināt par notikušo,
viņš nav devis piekrišanu sarīkot izrīkojumu uz sava laukuma. Tāpēc, pamatojoties uz likumu un instrukcijām par izrīkojumiem, šis izrīkojums nav
atļauts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu
ministra
atbildi
uz
deputāta O. Jankus u. c. i e s n i c g t o jaut āj u m u (par sapulces noliegšanu š. g. 5. jūnijā un
strādnieku un zemnieku frakcijas izlaistā uzsaukuma konfiscēšanu). Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris Ē. Laimiņš: Loti godājamie
deputātu kungi! 5. jūnijā bijusi pieteikta masu sapulce Rīga, Matīsa tirgus laukumā ar deputāta
Zlaugotņa-Cukura referātu par slimo kasu nodošanu uzņēmēju rokas un līdzekļu atņemšanu strādnieku ārstēšanai. Sakarā ar to izlaistas arī skrejlapiņas ar aicinājumu salasīties uz šo sapulci. Mērķi,
kas uzstādīti skrejlapiņās un kurus bijis paredzēts
sasniegt sapulcē, bijuši noziedzīgi. Apgabaltiesa
šīs skrejlapiņās konfiscējusi. Sakarā ar to, ka minētas sapulces pieteicēji aicinājuši uz noziedzīgu
darbību sapulcē, es šo sapulci noliedzu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 7. dienas kārtības punktu — kara
ministra atbildi
uz
deputāta
Bruno K a 1n i ņ a u. c. i c s n i e g t o jautājumu
(par kara dienesta laika saīsināšanas likuma izpildīšanu). Vārds kara ministrim Vācietim.
Kara ministris M. Vācietis: Atbildot uz man iesniegto jautājumu par saīsināta kara dienesta ievešanu, man ir gods šeit paziņot, ka, respektējot pastāvošo likumu, Kara ministrija ir jau veikusi un vēl
veiks vajadzīgos priekšdarbus saīsināta dienesta
izvešanai, sākot ar nākošo 1931. gadu. Līdzekļus,
ko prasa likums par saīsināto kara dienestu, Ministru kabinets ir uzdevis man ievest 1931./32. gada
Kara ministrijas budžetā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas

kārtības punkts izsmelts.
ļ Krājumā Saeimas stenografiskā
ļ birojā Rīgā, Saeimas laukumā

sesijas

2.

sēde

1930. gada

17. oktobrī.
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Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu
ministra atbildi
uz deputāta J. Zlaugotņ a-C ukurau. c. ies n i e g t o
jautājumu (par nelikumīgu personas nodokļa
piedzīšanu dažos pagastos). Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Godātie deputā-

tu kungi! Šinī jautājumā, ko iesniegusi strādnieku
un zemnieku frakcija, ir runa par to, ka nepareizi
piedzenot ar likumu atlaisto personas nodokli. Šeit
man jāatbild jautājuma iesniedzējiem, ka viņi, acīmredzot, nav iepazinušies ar minēto likumu. Šis likums neparedz atlaist personas nodokli visiem, bet
tikai_ dažām iedzīvotāju šķirām, un sakarā ar to arī
ir cēlies šis pārpratums; acīmredzot, jautājuma iesniedzēji ir domājuši, ka personas nodoklis jāatlaiž
visiem. Tiem, kam saskaņā ar likumu nodoklis bija
jāatlaiž, tas ir izdarīts, un no tiem, kam, varbūt, tas
bija nepareizi atlaists, saprotams, to piedzen. Nekādi konkrēti fakti šai jautājumā arī nav minēti. Jautājuma iesniedzēji min, ka kāds gadījums bijis Talsu apkārtne, bez tam arī
Vidzemē.
Nenorādot vietu tuvāk
ir grūti saprast, kas šinī
gadījuma ar Vidzemi
Tālāk
runādomāts.
tājs sacīja, ka tas noticis
pagastā.
Talsu
Mums Talsu pagasta nemaz nav. Visi šie trīs gadījumi kas minēti jautājuma motivācijā, ir tādi, kur
noradītas vietas vai nu nemaz nevar atrast, vai arī
ir pavisam grūti atrast. Tā kā nav konkrētu norādījumu, tad, acīmredzot, šis jautājums iesniegts vienkārši aiz pārpratuma vai, vienkārši, lai velti tērētu
laiku Augstajā namā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ārlietu
ministra
atbildi
uz deputāta
J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu _ par tvaikoņa «Everline» kurinātāja arestu
Londona. Vārds ārlietu ministrim Celmiņam.
Ārlietu ministris H. Celmiņš: Augsti godātie
tautas vietnieki! Deputāts Višņa un citi iesnieguši
Saeimas prezidijam sekojošo jautājumu ārlietu ministrim: «ša gada septembra mēnesī Londonas ostā
Latvijas tvaikoņa «Everline» jūrnieks A. Celmiņš
pieprasījis no kuģa administrācijas aprēķinu ar nolūku atgriezties Latvijā. Kad kuģa kapteinis atteicies aprēķinu izsniegt, Celmiņš griezies dēļ starpniecības un atbalsta pie Latvijas konsula un ģenerālkonsula Londonā, uz kuru pieprasījumu Celmiņš
arestēts, saslēgts dzelžos un novietots ar varu uz
kuģa «Everline». Pateicoties šādai Latvijas konsula rīcībai, minētais jūrnieks tagad ar varu spiests
strādāt, pie kam kuģa kapteinis atsakoties maksāt
algu. Tādēļ mēs jautājam, vai ārlietu ministrim tas
zināms un ko viņš domā darīt, lai novērstu šādu
neciešamu apiešanos ar Latvijas jūrniekiem ārzemes.»
Uz jautājumu pagodinos sniegt sekojošo atbildi.
Apgalvojums, ka tvaikoņa «Everline» kurinātājs apcietināts uz Londonas ģenerālkonsula pieprasījumu nesaietas ar patiesību. Nav bijis neviena
gadījumā, kur ģenerālkonsulāts' būtu [griezies pie
angļu policijas ar lūgumu apcietināt kādu Latvijas
pilsoni. Pēc mūsu ģenerālkonsula paskaidrojuma,
kurinātājs tiešām ir palicis Londonā, lai gan viņam
nebija Anglijas iebraukšanas vīzas. Kā zināms, jūrniekiem atļauts ārvalstu ostās nokāpt no kuģa bez
vīzas, pat bez ārzemju pases, bet, kuģim izejot jūrā,
neviens jūrnieks nedrīkst palikt atpakaļ, ja viņam
nav attiecīgas vīzas. Ģenerālkonsulātā A. Celmi5
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ņam paskaidrots, kas viņam draud, ja viņšbez attieaizrādījumu
cīgās vīzas paliks ostā. Šo draudzīgo
atstāšanu
osta ari
jūrnieka
ievērojis.
Par
viņš nav
kapteinis,
kuģim uzliek prāvu naudas sodu. Kuģa
jūrkuģim aizejot, par to ziņojis ostas policijai, kura
ir
kas
viss,
Tas
apcietinājusi.
nieku uzmeklējusi un
noticis konkrētā gadījuma. Parasti tādus jūrniekus,
viņus
kas palikuši ostā bez vīzas, nodod tiesai, kura
izciešanas
pec
soda
soda ar 6 nedēļām cietuma un
izsūta. Uz ģenerālkonsulāta lūgumu, Anglijas iebez atstādes šinī gadījumā taisījušas izņēmumu un
nosūtījubez
jūrnieku
soda
atpakaļ
palikušo
ļaujas
šas no Londonas uz Mullu, uz kurieni kuģis bija izbraucis. Tamlīdzīgos gadījjmios kuģis nedrīkst atteikties ņemt pretim ne jūrniekus, ne pasažierus.
Pēc tvaikoņa «Everline» kapteiņa. Grauda paskaidrojuma, kurinātājs Celmiņš Hulla ari uzņemts uz
kuģa. Tvaikonis pēc tam devies uz Islandi, un par
jūrnieka turpmākiem piedzīvojumiem [ne ģenerālkonsulātam, ne tvaikoņa īpašniekam pagaidam_ nekas nav zināms. Latvijas arodbiedrību centralbirojs ziņo, ka Celmiņš atrodoties Islande un viņam
laupīta iespēja atgriezties Latvija. Ja viņam uz kuģa būtu nodarīta kāda pārestība, tad to noskaidros
atiecīgās iestādes vai tiesa. Ārlietu ministrija no
savas puses spers visus soļus, lai atvieglotu Celmiņa atgriešanos Latvijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
iekšlietu ministra atbildi uz depuu. c. iesniegto jautātāta J. Baloža
transportdarbos
nodarbināto strādjumu (par
nieku arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšanu).
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Šinī jautājumā ir runa par transportdarbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības
Ventspils nodalās slēgšanu. Jautāts, kādi politiski
motīvi esot vadījuši iekšlietu ministri, kad tas uzbrucis strādnieku biedrošanās brīvībai. Šīs biedrības darbību ir apturējusi apgabaltiesa uz manu ierosinājumu, un to darīju tāpēc, ka _ minētā biedrība
bija paredzējuši savos statūtos mērķus, kādus varētu tikai apsveikt, bet praktiskā dzīvē šīs biedrības darbība noritēja citā virzienā. Pretēji biedrības
izteiktiem mērķiem, Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodbiedrības Ventspils nodaļa
ir
nodarbojusies
politiska
rakstura
ar
pretvalstisku
darbību.
Starp
citu
30.
jūlijā
notika
kratīšana un
tika
atrastas 60
dažāda satura nelegālas (proklamādijas, ko izdevušas kommūnistu organizācijas. 19 proklamācijas
izdevusi Ventspils nelegālā kommūnistu jaunatnes
savienība, 15 proklamācijas izdevusi Latvijas nelegālā kommūnistu partija u. t. t. Bez tam ir ari vēl
citi fakti, kas liecina, ka minētā biedrība nodarbojusies ar pretvalstisku darbību; saprotama lieta, administrācija nevarēja mierīgi noskatīties, ka biedrība pārkāpj savus statūtus un nodarbojas ar mūsu
valsts iekārtas graušanu. Tāpēc es arī ierosināju
Apgabaltiesā slēgt šo biedrību. Apgabaltiesa piekrita manam ierosinājumam un biedrības darbību
apturēja. Es domāju, jūs visi varat priecāties, ka
šīs biedrības darbība ir apturēta (saucieni zālē: «Pareizi!»), jo sen jau bija laiks to darīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārējam uz nākošo dienas kārtības punktu —
tautas
labklājības
m i ni s t' ra a tb i 1 d i

ieu. c.
A. Veckalna
uz
deputāta
jautājumu (par bezdarbnieku stāsniegto
Rubulim.
vokli) Vārds tautas labklājības ministrim
AugRubulis:
ministris
V.
Tautas labklājības
atbiluzdevumā
valdības
gods
stais nams! Man ir
dēt uz deputāta Veckalna u. c. jautājumu par bezdarba posta novēršanu. Pašreiz nevarētu but runa
par bezdarba postu, izņemot Ventspili, kur koku zāģētavas bija pārtraukušas darbu; bet pedeja laika
arī Ventspilī darbi pa lielākai daļai atkal atjaunoti.
Rīgā reģistrēti apmēram 900 bezdarbnieku, bet
šeit jāievēro, ka arī vasarā, tanī laika, kad ir strādnieku trūkums, 400—500 bezdarbnieku ir pastāvīgi,
sakarā ar darba meklēšanu un vietu maiņu. Šogad
Saeima ir atvēlējusi budžeta bezdarbnieku nodarbināšanai 1.000.000 latu. Tautas labklājības ministrija ir sagatavojusi darbus par apmēram 3.000.000
latu, tā ka vajadzības gadījuma,ja Saeima dos vajadzīgos līdzekļus, šos darbus pec vajadzības vārēs
uzsākt. Tāpat kā iepriekšējos gados, darbus vadīs šoseju un zemes ceļu departaments dzelzceļu
^ galvenā
virsvalde un kara resors. Šie darbi domāti
pilsēārpus
spējīgiem
bezdarbniekiem
kārtā darba
pilsēpiešķirta
arī
līdzekļu
tiks
dala
tām. Bez tam
spējīgiem
viegla
darba
darbus
lai
sarīkotu
tām,
bezdarbniekiem ar mazgadīgiem ģimeneslocekļiem.
Jau šo rudeni darbu sagatavošanai ir atvēlēti 20.000
latu, un no līdz šim atvēlētā 1.000.000 latu ir izdoti
— jau pavasarī un tagad rudeni ieskaitot — 670.000
latu; tā tad ir atlicis tikai 330.000 latu. Kā iepriekšējos gados, tā ari šogad valdība centīsies nodarbināt kādu pusi no visiem bezdarbniekiem, bet, ievedot maiņas, darbu varēs dot_ visiem bezdarbniekiem,
nodarbinot visus divi maiņas. Ar 330.000 latu, kas
ir atlikuši, protams nepietiks, ja_ bezdarbnieku skaits
būtu tikpat licis ka iepriekšēja gadā; bet valdība
katru gadu ir aizņēmusies un devusi vajadzīgos līdzekļus arī no Ministru kabineta rezerves fonda un
papildu budžeta summām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšlikums —
atklāt

debates.

Parakstījuši deputāti A. Veckalns, V. Bastjānis
u. c. Saskaņā ar kārtības rulli priekšlikums nak nobalsošanā. Lieku uz balsošanu deputāta A. Veckalna u. c. iesniegto priekšlikumu —
atklāt debates.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par debašu atklāšanu.
Acīmredzot vairākums. Debates atklātas. — Vārds
deputātam Veckalnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Iesniedzot sociāldemokrātu frakcijas vārdā pieprasījumu valdībai resp. tautas labklājības ministra kungam, es uzstādīju vairāk jautājumu un cerēju arī saņemt atbildi uz šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Bet ministra
kungs savā atbildē bija ļoti īss un uz visiem jautājumiem nedeva nekādas izsmeļošas atbildes. Dzirdējām gan, ka ir sagatavoti darbi parkadiem 3 miljoniem latiem, ka kādi pāris desmit tūkstoši latu izdoti sagatavošanas darbiem, bet cik tiešam bus līdzekļu, cik plašos apmēros bezdarbniekus varēs no^
darbināt, cik līdzekļu pašreiz ir, par to mes noteiktu
ir tikai
mušu
informācijas
Pec
nedabūjām.
atbildi
ap 200.000 latu liela summa, kas vel ir palikusi pāri.
Ar šiem līdzekļiem neka nevarēs veikt, ievērojot to
lielo sastrēgumu, kāds pašreiz ir. Tapec jadoma, ka
viss tas, ko mēs paredzējām, arī piepildīsies, un ka
arī šogad bezdarbnieki netiks apgādāti un sabiedriskie darbi notiks loti mazos apmēros.
Ministra kungs teica, ka arī šogad < rīkošoties
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pēc iepriekšējo gadu parauga, proti —lietošot maiņu sistēmu. No pagājušā gada piemēriem mēs zinām loti labi, ko dod šī maiņu sistēma. Šī sistēma
pati par sevi Rubuļa kungam nedeva nekā, ko viņš,
varbūt, bija iedomājies. Rubuļa kungs vienmēr
pārmeta, ka darba biržā esot daudz tādu, kas negribot strādāt, un tā kā darba birža nevarot pilnīgi izsmelt visu bezdarbnieku skaitu, nevarot sarīkot darbus visiem, tad vienmēr darba biržā paliekot ļaunprātīgi elementi, kas pierakstījušies darba biržā tikai pabalstu dēļ. Pagājušā gadā ieveda maiņu sistēmu. Jāaizrāda, ka gandrīz nevienā pilsētā šī maiņu sistēma neizsmēla visu bezdarbnieku skaitu. Otrā kārtā šādā veidā arī tos izbazūnētos noziedzniekus, kas slēpjoties darba biržās, ministrija neatrada
tādā skaitā un tādos apmēros, kā to tautas labklājī-

bas ministris pirms tam bija teicis. Bet pats sliktākais, kas ir šinī maiņu sistēmā, ir tas, ka pastāvot
zemām, niecīgām algām, ja arī bezdarbnieks vai
bezdarbniece strādātu visu ziemu, viņi nevar nopelnīt tik daudz, lai varētu dzīvot kaut cik apmierinoši;
tur var nopelnīt tikai bada grašus, lai kaut kā izvilktu dzīvību. Bet ja nu vēl ieved maiņas, tad ik
pēc divi nostrādātām nedēļām bezdarbnieku atlaiž,
un nebūt vēl nav zināms, vai pēc nākošām 2 nedēļām viņš darbu dabūs. Bieži jādzīvo bez darba 3—4
un pat 6 nedēļas, jo bezdarbnieku rezerves ir tik
liela, ka to nav iespējams izsmelt divās un trīs maiņās. Dažreiz jāgaidapat 6 un visas 8 nedēļas, un tomēr darba nedabū. Mēs zinām, ka Rīgas darba biržā un tāpat citur pagājušā ziemā lielais vairums saņēma tikai solījumu par ieskaitīšanu maiņās. Sacīja: jūs nāksit nākošā maiņā, — bet šī maiņa visu
ziemu nenāca. Ar šo maiņu sistēmu tagadējais tautas labklājības ministris, laikam, Celmiņa kunga uzdevumā, tiešām grib strādniekus izmērdēt.
Līdz pagājušam gadam valdībai bija vismaz
tikdaudz kautrības, ka reģistrētiem bezdarbniekiem
izsniedza mārciņu maizes dienā, tāpat mārciņu zirņu, tauku un putraimu nedēļā uz katru reģistrētu ģimeni. Nepieciešamos gadījumos izsniedza arī īres
pabalstu. Bet tad šie pabalsti tika pilnīgi atrauti —
atkal ar to pašu motivāciju, kā, lūk, esot ievestas
maiņas, tikšot izsmelta visa darba birža, visiem
došot iespēju strādāt. Tautas labklājības ministris
izteicās, ka viņš neatzīstot pabalstus, jo tie tikai pavedinot slinkumā, bet kad ievedīšot maiņas, tā ka
visi tikšot pie darba, pabalsta vietā bezdarbnieki
saņemšot darbu un paredzēto atalgojumu. — šis solījums nepiepildījās: viena daļa palika bez darba visu ziemu, viena dala nostrādāja 2 nedēļas, tad tika
atlaista un palika atkal bez darba. Atraujot vēl šo
nelaimīgo maizes mārciņu dienā, tautas labklājības
ministris iegrūda pilnīgā postā bez darba palikušos
un darba biržā reģistrētos bezdarbniekus un bez-

darbnieces.
Rīgā, varbūt, bezdarbnieku stāvoklis bija drusku labvēlīgāks tādēļ, ka te sociāldemokrāti pilsētas
domē izdabūja lielākas summas sabiedriskiem darbiem no Rīgas pilsētas budžeta, tāpat īres pabalstiem u. t. t. Rīgas pilsētas valde no savas puses
izsniedza siltu ēdienu, kas bija liels atspaids tiem,
kas strādāja sabiedriskos darbos, un arī tiem, kas
maiņas jau bija izgājuši un no jauna palikuši bez
darba; tie dabūja šo silto ēdienu, lai varētu dzīvību
kaut kā izvilkt. Bet provincē pat šis niecīgais pabalsts netika dots aiz tā iemesla, ka provinces pašvaldību finances neļāva budžetā paredzēt summas
šai vajadzībai. Tur nu bezdarbnieki bija pilnīgi likteņa varā bez kaut kādas palīdzības.
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Iepriekšējosl gados kritiskos brīžos izsniedza
arī īres pabalstu, lai palīdzētu tiem bezdarbniekiem
un bezdarbniecēm, kurus izliek no dzīvokļiem uz
ielas, lai aukstā ziemas laikā neizsēdinātu salā matēs ar bērniem. Pagājušā ziemā tautas labklājības
ministris arī šo pabalstu atņēma. Tagadējā Celmiņa kunga valdība ar diezgan plašu vērienu izsniedz
lielas pabalstu summas piemaksu veidā par sviestu,
liniem, bekonu u. t. t. dažādiem spekulantiem un
var miljonus liekšķerēt no valsts kases, lai atbalstītu visādus ražotājus un «nāsīs ierāvējus» lieldzlrnavniekus un spekulantus, bet mūsu valsts dzīvā
kapitāla, mūsu valsts stūra akmeņa labā Celmiņa
valdība nekā negrib darīt. Mūsu ražojošam spēkam viss tiek taupīts, un viss tiek atņemts. Pabalstu nesaņem ne tikai pieauguši cilvēki bezdarbnieki,
bet nesaņem arī tie mazie bērniņi, tie klēpja bērniņi,
kas bezdarbniekiem jāuztur, un, saprotams, ja ģimenes galva ir spiests dzīvot tik grūtos apstākļos, un
palīdzību neizsniedz pat mazajiem, tad apstākļi ir
pavisam neciešami. Kā redzam, tagadējais tautas
labklājības ministris un Celmiņa valdība šai ziņā
nedara nekā. Valdība gan ir parādījusi lielu mīlestību četrkājainiem lopiņiem, bet pret dzīvo cilvēku,

strādnieku nav nekādas līdzjūtības. Tautas labklājības ministra kungs joprojām maz vērības piegriež
šim jautājumam. Sociāldemokrātu frakcija ir iesniegusi likumprojektu, kas jau ilgus gadus guļ sociālās
likumdošanas kommisijā. Labais spārns, kas stei-

dzamības kārtībā grūž cauri likumus par dažādām

piemaksām lopiņiem, visādi bremzē un nelaiž uz
priekšu šo likumprojektu. Tas jau gadiem tur guļ
un gulēs tālāk. Mācītāju frakcija dod savu svētību
šai lietai, palīdzēdama bremzēt šo likumu, lai maizes vietā darba ļaudīm būtu jāgrauž akmeņi. Tādā
veidā stāvoklis kļūst ar katru gadu ļaunāks, jo pilsoņi kļūst arvien nežēlīgāki pret strādniekiem. Stāvoklis kļūst traģisks, nepanesams; kur izeja — to
mēs neredzam. Patreizējā rīcība tiešām ir mosodāma.

Savā laikā tautas labklājības ministris noorganizēja centrālo bezdarba apkarošanas kommisiju.
Ministra kungs sevišķi rosīgi sasauca šo kommisiju.
Tā gribēja izdot attiecīgas darba gaitas grāmatiņas.
Tas paņēmiens neizdevās, to noraidīja. Tagad gandrīz veselu gadu tautas labklājības ministris nav
pūlējies sasaukt šo centrālo bezdarba apkarošanas
kommisiju. Man šķiet, jau pāris mēnešu atpakaļ bija laiks sasaukt šo kommisiju, lai tā varētu izteikt
savas domas, pieaicinot pārstāvjus no lielākām provinces pilsētām, kas kopīgi izstrādātu darbības plānu un dotu norādījumus. Tas nav darīts. Valdība
uzskata par nevajadzīgu sasaukt šo kommisiju.

Mēs lasām laikrakstos, ka valdība apzinīgi.pavairo bezdarbnieku armiju. Nesen atlaisti kādi 1500
strādnieku, kas nodarbināti pasta-tēlegrafa-tēlefona darbos — taisni tagad, kad rudenī lauki novākti,
pļavas nokoptas, kad tagad varētu sarīkot dažādus
rakšanas darbus. Arī citas valsts iestādes darbus
sašaurina. Statistiskā pārvalde, piemēram, ir atlaidusi 100 darbinieku, ar ko atkal ir pavairojusēs intelligento bezdarbnieku armija un viņu lielais posts.
Mēs nezinām, arī ministra kungs to nepateica, vai ir
kāda saskaņotība un vai ir ievērots tas, ko agrāk notikušās apspriedēs ir izteikuši strādnieku pārstāvji,
sevišķi centrālā bezdarba apkarošanas kommisijā,
proti — lai. dažus darbus, kas,nav tik steidzoši, ko
var strādāt rudenī vai ziemā, nestrādātu vasarā, bet
atliktu uz ziemas mēnešiem,, lai valdība nesteigtos
izpildīt, minētos darbus tad, ķad strādnieki var da5*
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varētu noorganizēt sabiedriskos darbus tādos apmēros, ka šinīs darbos varētu nodarbināt kuru katru.
Likums par bezdarba apkarošanu guļ korrīmisijā
un netiek raidīts uz priekšu; tā ir noziedzība pret
darba tautu, pret strādniecību. Ir ļoti neglīti, ja tā
No piedzīvojumiem zinām, ka, maiņu _ sistēmu
izturas kā demokrātiskais centrs, tā arī jaunsaimievedot, sabiedriskos darbos nenodarbinās visus, nieki,
kuri arī šeit sakās aizstāvam vienas iedzīvotikai daļu bezdarbnieku. Tagad mes gribam zināt,
tāju daļas intereses. Tā ir vislielākā noziedzība, ja
ko valdība domā darīt, lai atvieglotu to bezdarbnietā izturas tie Dieva vietnieki, kuru šeit tik daudz
ku stāvokli, kurus nevarēs nodarbināt sabiedriskos
sēž, ar luterāņu mācītājiem Beldava, Sandera un ari
darbos. Varbūt stāvoklis bus tāds pat, kādu Celmikungu priekšgalā, kuri ir tagadējas valRimbenieka
ņa kungs radīja pagājušā gada: kad pie viņa ieradās
stiprākie
balsti. No kancelēm jus sludināt cildības
bezdarbnieku delegācija, tad ministru prezidents apvēku mīlestību; no kancelēm jūs sakāt, ka _ vajaga
mierinājās vienīgi ar izsmiešanu, zobojot bezdarbpalīdzēt
tiem, kam nav, ko ēst. Bet tagadēja reakniekus par kungiem un dāmām. Kad tas izsalkušos
koalīcijā
cionārā
jūs esat _tas mugurkauls, jus esat
neapmierināja, tad Celmiņš pieaicināja policistus ar
piedod
spēku un pasaka: dodiet vikas
valdībai
tie,
sitamiem un beidzot nodeva visu bezdarbnieku deņiem
— maizesvlņiem nevamaizes
vietā
akmeņus
personām
legāciju policijas uzraudzībā, kur vairāk
jūs arī savu tēvarcizi pārbūt,
ka
jaga.
Loti
var
jāiet
iecirkni
gadu
bija
2
reizes
nedēlā
uz
vairāk kā
strādāsit un neskaitīsit vairs, lai dod tiem to dienirādīties. Beigu cēliens notika tiesā, kur uz noziedzšķo
maizi, bet gan teiksit: kungs Celmiņ, atņem vinieku sola nosēdināja izsalkušo strādnieku pārstāvņiem
to dienišķo maizi un dod viņiem akmeņus
jus, kuriem Celmiņa kunga paklausīgie rokas puiši,
grauzt! Jūs esat spējīgi to izdarīt. Bet vai tā
tiesneši bija piekāruši tādu soda pantu, ka viņiem
draudze, ko jūs apkalpojat, un jūsu vēlētāji, kui;u
draudēja cietuma sods vai pārmācības nams. Provārdā jūs uzstājaties, jums to piedos, kad viņiem
tams, Celmiņa kunga advokāti izrādījās stipri īsrenākošu
reizi būs jāliek jūs svaru kausos? Ar visi
dzīgi. Viņu pārspīlētie apgalvojumi sabruka kā kārjūsu
lielo
stāvu viņi atzīs jūs par viegliem. Tad jū;
nevarēja
iespundēt pārmāšu namiņš, un delegātus
redzēsit,
kungi, ko nozīmē tas, ka jūs runājat par
cības namā, jo nebija pierādījumu. Celmiņa kungs
brālību,
mīlestību,
trūcīgiem bērniņiem u. t. t., bet
bija inscenējis visu to skandālu, un dažiem vadoņiem
par spēkbarību, bekonu,
līdzekļus
izdodat
visus
tāpēc tomēr piesprieda 2 un 3 mēnešu cietuma sosviestu.
Labas
cūkas
jūs
gribat
nobarot un labi trekda, lai pārmācītu viņus par to, ka tie ir drīkstējuši
teliņus,
bet
cilvēku
bērni
lai
mīt postā! Tāda ir
nus
darbu
un
maizi
tiem,
prasīt
kas mirst badā. Varbūt
parādāt šeit Augjūs
morāle,
kungi,
jūsu
mācītāju
ko
arī tagad šinī virzienā grib iet tālāk un nekā nedarīt,
jūsu
liekulību, taustajā
namā.
Atbalstoties
uz
šo
bet Rīgas un Latvijas strādnieki nevar apmierināpavirši atbildēt,
labklājības
varēja
tik
tas
ministris
ties ar šādu stāvokli, nevar apmierināties ar to, ka
zinādams, ka viņam ir savi zināmi balsti, tie debess
tanī laikā, kad Celmiņa kunga valdība izsniedz liebrūtgāni,
kas viņu atbalsta un kas viņam turas līdzi,
las summas lauksaimnieku pabalstīšanai, izsniedz
lai
strādniekiem
ari turpmāk būtu jābadojas un jālielu summu 30.000.000 rubļu Bērentam un arī cicieš
Mēs
savukārt darīsim to zināmu tiem
trūkums.
grib
tiem lieldzirnavniekiem, lielspekulantiem, tā
nelaimīgiem
vēlētājiem,
kurus jūs esat nozvejojuši
ļaužu
budžetaupīt uz darba
rēķina. Pagājušā gada
mīļajiem
ar
saviem
vārdiņiem, bet kuriem tasamta
tā arī nebija paredzēts pilns miljons latu, un no stagad
jūs atmaskosim!
pagriežat
muguru.
Mēs
tistikas mēs zinām, ka šī summa ir nepietiekoša, jo
Latvijas
kļūst ar katru gastrādnieku
stāvoklis
mums ir 10.000—12.000 bezdarbnieku tikai tanīs 26
du
pašreiz tuvojas,
grūtāks;
un
nākamā
ziema,
kas
Pārējās-pilsētās
pilsētās, kurās notiek reģistrēšana.
nesola nekā laba. Latvijas strādniecībai kā Rīgā,
no Latvijas 57 pilsētām tādas reģistrācijas nebija.
tā citās pilsētās atkal būs jāiziet cīņā ar demonstrāLīdzekļu, ko paredz budžetā, nepietiek. Tāpēc šī
ar protestsapulcēm un citādiem cīņas paņēcijām,
tautas labklājības ministra paviršā un īsā atbilde
mieniem.
Bet mēs zinām no iepriekšējiem piedzīvomūs absolūti neapmierina, un mēs noteikti prasām
ka
šai cīņai pretim tiek lietoti visbrutālākie
jumiem,
darīt šinī lietā kaut ko vairāk. Mēs prasām, lai tauun
tas šo cīņu strādniecībai padara vēl
paņēmieni,
labklājības
pašvaldību
pārtas
ministris sasauktu
kungi,
grūtāku.
Bet,
lai jūsu reakcijas ķite būtu cik
stāvju apspriedes, t. i. tādas apspriedes, kurās piestipra
būdama,
tomēr
mūsu iedzīvotāji pazīst jūs ar
dalītos kā pašvaldību pārstāvji, tā arī strādnieku
katru dienu labāk un labāk novērtē. īgnums, kas
pārstāvji; šinīs apspriedēs varētu pārrunāt sarīkoir strādniecībā, aug augumā, un par to jūsu divkosījamos darbus. Valdībai šim nolūkam jāatvēl lielābu, ko jūs parādāt Celmiņa kunga reakcionārā koakas summas. Valdībai pašai nav iespējams noorgalīcijā, strādnieki jūs novērtēs nākošās vēlēšanās.
nizēt darbus plašākos apmēros, jo viņai nav vajaNav
strādniecībai citas izejas, ka raudzīt šķirot un
dzīgā aparāta. Tāpēc jādod iespēja pašvaldībām
rūpēties,
lai tie, kas neaizstāv strādniecības interepārstāvjiem,
noorpašām, sadarbībā ar strādnieku
ses, turpmāk nevarētu šeit Saeimā runāt strādniecīganizēt sabiedriskos darbus plašākos apmēros. Mēs
bas un trūcīgo iedzīvotāju vārdā. (A. E^ lttis no viezinām, ka ir liela daļa sezonas strādnieku, kuri sitas: «Bet ko šeit dara kommūnisti?») Tie iet ar
stemātiski katru gadu rudeņos tiek izsviesti uz iejums uz vienu roku kopā! Mēs prasām darbu bez
las, paliek bez darba. Tāpēc sabiedriskie darbi jādarba palikušiem. Citādi bezdarbnieki būs spiesti
sarīko katrā ziņā ziemā, lai katrs, kas grib strādāt,
iziet ar savām prasībām uz ielas, jo viņiem ir tiesība
arī var darbu atrast. Tā ir minimālākā strādnieku
prasīt
sev maizi. Mēs sagaidām no valdības, ka viprasība — dot iespēju viņiem strādāt, lai nebūtu jāņa
pārdomās
šo stāvokli un darīs vairāk nekā līdz
paliek par noziedzniekiem, lai viņi varētu godīgi
šim ir darījusi.
ēst savu maizes gabalu, lai varētu, godīgi darbu
strādājot, nopelnīt sev maizi. Bez tam valdībai no
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depusavas puses būtu jāgādā par plašākiem darbiem, par
tātam Zlaugotnim-Cukuram.
jaunu dzelzceļu un citu ceļu būvi u. t. t. PašvaldīJ. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Ja mēs tā noklausāmies un nezinām, no
bas kopā ar dažiem valsts resoriem pie labas gribas

būt darbu pie plostošanas un citur. Valdība nav ievērojusi izteiktos norādījumus; viņa ir rīkojusies
pretēji iedzīvotāju interesēm.
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kādām aprindām nāk iepriekšējais runātājs, tad var
rasties iespaids, ka te patiešām ir divējādas šķiras
— no_ vienas puses Celmiņa kunga valdība ar tautas
labklājības ministri priekšgalā un no otras puses
Veckalns ar savu sociāldemokrātu frakciju. Varētu
domāt, ka viņi cīnās katrs par savām interesēm, bet
tas ir pareizi tikai no ārienes. Mēs zinām, ka viens
un otrs strādā vienu un to pašu strādniecību nododošo darbu. Viens ir nolikts Tautas labklājības ministrijas priekšgalā, darbojas tur nepārtraukti
jau
ilgāku laiku un ir ta iepraktizējies bezdarbnieku apkarošana, ka patiešām labāka speciālista buržuāzijai vairs nav vajadzīgs un cita neviena buržuāzija
nekad nemeklēs — vislabākais ir taisni tagadējais
ministris. Līdz ko sastādās kāda valdības koalīcija,
tautas labklājības ministra amatā atkal redzam Rubuļa kungu. Tur viņš rīkojas tā, kā buržuāzija vi-

ņam liek.
Bet bija arī laiki, kad Tautas labklājības ministrija valdīja citi ministri — tā saucamie kreisie ministri: i Lorencs, _ i Dukurs, Rudevics un citi, tomēr
arī viņi visi nebūt nav rīkojušies citādi kā rīkojas
tagad Rubuļa kungs. Tanī laikā, kad bija kreisā koalīcija, bezdarbnieku stāvoklis ne ar ko neatšķīrās
no tagadēja stāvokļa. Tādas pašas prasības, tādas
pašas, es gribu sacīt, vēl daudz plašākas, daudz
draudošākas demonstrācijas tika rīkotas, kad bija tā
saucama kreisā valdība ar Lorenci, Dukuru un citiem ministriem. Tā tad jākonstatē, ka nav nekādas
izšķirības starp vienu un otru no tiem runātājiem,
kas te uzstājās, it kā bezdarbnieku intereses aizstāvot.
Mēs zinām, ka Celmiņa valdība nodibinājusi tā
saukto centrālo bezdarba apkarošanas kommisiju,
ko patiesībā vajadzētu nosaukt par centrālo bezdarbnieku apkarošanas kommisiju. Veckalns žēlojas, ka šo kommisiju nesasaucot. Viņš un vēl citi
sociāldemokrātu locekļi ir šinī kommisijā. Viņi kopa_ spriež, kā būtu nokārtojams tagadējais grūtais
stāvoklis. (Starpsauciens.) Redziet, Cukura kungs
ir Saeimas kommisijas, bet tās nav administratīvas
kommisijas, turpretim šī Tautas labklājības ministrijas kommisijā ir administratīvs aparāts, kas apkaro bezdarbu. Sociāldemokrāti labprāt ieņem dažādus buržuju amatus, neskatīdamies, vai tas strādniekiem atnes labumu, vai ļaunumu. Ar to, ka jūs
ieejat buržuāzijas administratīvā aparātā, jūs sevi
atmaskojat visa pilnība. Ja dažus gadus atpakaļ runāja, ka vajaga gadat, lai darbotos rūpniecības uzņēmumi Rīga un citas Latvijas pilsētās, tad sociāldemokrāti prasīja, nodrošināt darba tautas stāvokli.
Bet tagad pat Veckalns ne vārda neminēja, ka vajaga gādāt, lai atjaunotos rūpniecības iestādes, kur
bezdarbniekus varētu nodarbināt. Patreiz runā par
visminimālākām prasībām, runā tikai par to, ka vajaga izsniegt vienīgi dažus riņķīšus malkas, ka vajaga izsniegt nelielu porciju maizes, tauku u. t. t.
Veckalns te vairāk reižu, pie krūtīm sizdams, ap;
galvoja, ka te neprasot daudz, bet to pašu vēl negribot dotun tieši nostājoties pret to. Skaidrs, ka pēc
šādas lūgšanas, ka Veckalns to darīja, buržuāzija nekad neka nedos. Strādnieku pārstāvji tā nedrīkst
un nevar uzstāties; strādniekiem jāuzstājas noteikti
un jāprasa tas, kas viņiem pienākas, proti — kārtīgs
darbs un pieklājīgs atalgojums. Kā jau teicu, Veckalns te vairākkārt atkārtoja, ka prasot to visminimālāko, bet ka no buržuāzijas nekā nevarot izdabūt.
Es vēlreiz atkārtoju, ka ar šādu uzstāšanos jūs nekad neka nepanaksit. {A. Veckalna starpsauciens:
«Kādas tad ir tās kommūnistu maksimālās prasības?»)
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Tālāk man jāaizrāda, ka kapitālistiskā valsts
iekārtā bezdarbs ir neatņemama sastāvdaļa, unlai
sociāldemokrāti censtos izlūgties buržuāzijas žēlastību kā lūgdamies, tomēr tagadējos apstākļos, kad
buržuāzija grib noturēties uz strādnieku un bezdarbnieku apspiešanas rēķina, viņi bezdarbu nenovērsīs, bet to vēl vairāk palielinās. Pret šo kapitālistisko sistēmu mums jācīnās. Kamēr bezdarba jau-

tājums nav nostādīts citādi, tikmēr bezdarbniekiem
nav iemesla cerēt, ka viņu stāvoklis kļūs vieglāks.
Ja bezdarbnieki uz īsu laiku dabū darbu, ja viņiem
jāstrādā smags darbs, par ko viņi saņem zemu atalgojumu, tad tā nav viņu stāvokļa uzlabošana. Ja
sabiedriskie darbi būtu pabalsts, tad būtu cita lieta,
bet sabiedriskie darbi, ko sarīko Rīgā un citur, ir
tādi darbi, ko tuvākā nākotnē tik un tā vajadzētu
izpildīt un kur strādniekus vajadzētu algot kā pienākas; turpretim tagad šos darbus padara ar bezdarbnieku palīdzību, kuriem maksā viszemākās algas. Minētos darbos maksā ne tikai zemas algas,
bet arī darba apstākļi ir daudz ļaunāki nekā tas būtu tad, ja šos darbus strādātu budžetā paredzētā
kārtībā, ja tos vajadzētu izdot izsolē. Dažādie Rīgas zemes līdzināšanas darbi, šoseju darbi, dažādi
citi darbi visi ir darbi, kas buržuāzijai ir jāpadara;
bet tagad sociāldemokrāti lūdzas, lai dotu līdzekļus
kārtējiem darbiem, kas tik un tā jāpadara, lai varētu
nodarbināt dažus simtus bezdarbnieku, lai varētu
maksāt tiem visniecīgāko atalgojumu. Šādu ceļu
ejot, notiek tas, ka buržuāzija tiešām cenšas stāvokli
izmantot un nepiegriež nekādas vērības tām prasībām, kuras sociāldemokrāti šeit uzstāda. Ir panākts tikai viens — ka tanī laikā, kad bezdarbniekiem nav ko est, otra šķira — buržuāzija iedzīvojas
uz šīs šķiras rēķina, un iedzīvojas arī sociāldemo-

krāti.

Vēl nesen atpakaļ Veckalns kādā sapulcē ar
drošu sirdi varēja apgalvot: es esmu strādnieku
pārstāvis, man nav nekāda sakara ar buržuāziju.
Pašreiz Veckalns to nevar teikt, pašreiz Veckalns
ir vairāk ka saaudzis ar buržuāziju, vairāk kā saaudzis ar pilsonību. (A. Veckalna starpsauciens.)
Ja Veckalna kungs grib runāt par vasarnīcu, tad es
gribu atgādināt, ka viņam ir vasarnīca. Šīs pašas
vasarnīcas del ir konfiscēts mūsu laikraksts. Kāpēc
buržuāzija to dara? Buržuāzija to dara tāpēc, ka,
tiklīdz sociāldemokrātus vairāk atmaskos, . nebūs
vairs tāda zibens novadītajā, nebūs vairs tādas šķiras, kas strādniecību nomierinātu, novestu pie tā, ka
viņa vairs nevar uzstādīt savas prasības. Tamdēļ
es gribu šeit beigas aizrādīt, ka nevajaga no šīs katedras stāstīt vienu un darīt — vai tas ir Tautas labklājības ministrija, vai citur — kaut ko citu. Mēs
redzam, ka buržuāzija Tautas labklājības ministrijā
gan ieliek savus vadītājus, kāds ir Rubuļa kungs,
bet techniskais aparāts, visi techniskā un daudzreiz
plašaka _ darba darītāji ir vai nu esošie vai bijušie
sociāldemokrāti. Tā Tautas labklājības ministrijā
mes redzam departamenta direktoru Rozes kungu,
kurš kādreiz un varbūt arī tagad vēl ir sociāldemokrāts; vismaz kādreiz viņš ir bijis sociāldemokrātu
partijas biedrs. Tautas labklājības ministra biedrs
Seržana kungs arī kādreiz ir bijis sociāldemokrāts.
Tāpat Tautas labklājības ministrijas juriskonsults
Kalniņa kungs ir sociāldemokrāts, arī Liepiņa kungs
un vēl citi. Tā tad, kā redziet, var uzskaitīt veselu
rindu tādu atbildīgu Tautas labklājības ministrijas
ierēdņu, kuri vai nu kādreiz ir bijuši vai vēl tagad
ir sociāldemokrātu partijas biedri. Tāpēc arī
jūs
tagad varat griezties pie savas iestādes, pie saviem
biedriem un prasīt, lai viņi kaut ko dara bezdarba
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Vispār jāsaka, ka arī citādi jus varat nokārvarat pārtot šo jautājumu, proti — savā partija jus
vieta
lautas
ir
cilvēkiem
runāt, ko darīt, vai šiem
labklājības ministrijā un vai ir pieļaujami Tautas
labklājības ministrijā tādi apstākļi, kas noplicina
strādnieku stāvokli.
Ievērojot šos apstākļus, jāsaka, ka patreiz sociāldemokrāti no šīs katedras spēle vienkārši kumēdiņus, runādami par bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanu. Starp jums ir daudz tādu, kas dzīvo partikušāk par dažu labu no tā saucamiem buržuju slāņiem,
kas šeit Saeimā realizē savu buržujisko ideoloģiju.
Jāsaka, ka sociāldemokrāti ir iestiguši tadas _ pretrunās, ka viņi pat vairs nevar saukties par strādnieku pārstāvjiem un tāpēc strādnieki viņus par tādiem
ari vairs neuzskata. Pašreiz sociāldemokrāti izmanto to, ka revolucionārā strādniecība ir tāda stāvoklī, ka viņa nevar uzstāties par_ savam prasībām
atklāti un legāli; tāpēc arī sociāldemokrāti var dzīvot zem tās maskas, ka viņi aizstāv strādniecību,
bezdarbniekus. Ja revolucionārā strādniecība nedzīvotu tik smagos apstākļos, tad patiešam šeit no
sociāldemokrātiem nebūtu i smakas '— ne šeit Saeimā, ne ari citur kur. Tādēļ es domāju: ja reiz kaut ko
grib panākt, tad tas arī noteikti jāprasa. Prasībām
jābūt noteikti fiksētām. Vispirmsjaprasa, lai tiktu
' maksātas kārtīgas darba algas; tālāk — lai bezdarbnieku nodarbināšanai tiktu doti nevis tikai 300.000
latu, bet gan vairāki miljoni latu tādos pat apmēros,
kā buržuāzija tagad izdala dažādiem turīgiem lauksaimniekiem. Līdzekļiem jābūt tik plašiem, lai varētu apmierināt visu bezdarbnieku masu, varētu
maksāt kārtīgas algas, lai patiešām bezdarbnieku
nodrošināšana būtu pilnīga un nevis tāda kā tagad,

lietā.

kad izlūdzas dažus grašus, lai bezdarbniekus nodarbinātu uz neilgu laiku un tikai par ļoti zemu algu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tā kā Veckalna kungam te labpatika atzīmēt savās aizlūgšanās arī jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakciju, tad lai man atļauts pāris piezīmēs viņam atbildēt. Ik gadus, rudens sesijai sanākot, Veckalns še uzstājas par bezdarbnieku aizstāvi. Ik gadus pavasaros, pieņemot valsts budžetu,
mēs piešķiram diezgan prāvas summas šo pašu bezdarbnieku nodarbināšanai. Mēs neesam ne pirmā,
ne beidzamā valsts, kur ir bezdarbnieki. Bezdarbs
ir atrodams buržujiskās valstīs, kur valda patvaldnieki, bezdarbs atrodams arī Anglijā, kur pašlaik pie
stūres strādnieku valdība. Tas ir tāds ļaunums, ar
ko mums visiem jācīnās. Arī Latvijā, man šķiet, nav
un nevar būt augstā namā nevienas grupas, kas
būtu par to, lai bezdarbnieki vairotos, lai strādnieki
un viņu bērni mirtu badā. Bet te ir cita puse, un to
Veckalna kungs katru gadu ir aizmirsis. Es domāju, ka vismaz šogad viņš to atcerēsies. Lieta, lūk,
ir tāda, ka mums ne tikai jārunā par bezdarbnieku
pabalstīšanu, bet gan arī jācenšas bezdarbniekos ieaudzināt apziņu, lai viņi nekļūtu par nedarbniekiem.
Šinīs dienās kāda pazīstama rūpniecības iestāde zvanījusi pa telefonu uz Torņa ielu un prasījusi
kvalificētu namdari, bet no turienes atbildēts, ka
tādu bezdarbnieku pašlaik neesot. Pagājušo svētdienu uz laukiem, starp citu, man bija saruna ar
vairāk lauciniekiem. Es prasīju viņiem, kāpēc kartupeļi vēl nav novākti un kāpēc labība stāv uz tīruma, kur- taču bija samērā labs gads un labība ātri
nāca gatavā — kā tas izskaidrojams? Viņi atbildēja, kad palicis sliktāks laiks, sācis lietus līt, palicis

auksts, nemīlīgs — pilsētas kungi aizgājuši prom un
viņi vieni paši netiekot gala._(Starpsauciens pa kreisi.) Trūkst Rīgā arī kvalificētu krāsotāju. Es esmu
apvaicājies pie vairākiem krāsotāju meistariem; viņi saka, ka maksājot labas algas — piemēram, krāsotāju meistars Pūriņš —, bet trūkst kvalificētu
strādnieku. Jums, strādnieku aizstāvji, jeb kas par
tādiem uzstājaties, vajadzētu ne tik daudz prasīt pabalstus, bet gādāt, lai strādnieki, kas nav kvalificēti,
nebēgtu no darba, bet iemācītos darbu, kasir nepieciešams; tad, varbūt, bezdarbnieku nebūtu tik
daudz. Es pilnīgi piekrītu Veckalna kungam, _ ka

valdība vien nespēs un nevarēs to veikt. Te janak
pretim arī pašvaldībām, sevišķi lauku pašvaldībām.
Līdz šim bezdarbniekus izmanto vairāk pilsētas, bet
arī uz laukiem ļoti daudz vajadzīgs darba rokuļ tāpēc jāgādā, lai bezdarbs dabīga veida mazinātos,
nevis lai bezdarbu mākslīgi radītu. Ja mes tikai runāsim, kā izsniegt tik un tikdaudz pabalstu, bet nepadomāsim par pašu darbu, tad bezdarbs neies vis
mazumā, bet gan vairosies. Par to mums visiem
jāpadomā. Ari jums kreisajā pusē par to jāpadomā.
Padomāsim arī mēs centrā un tāpat kungi labajā
spārnā. Ja visi mēs tā kopā savas domas liksim,
tad tiešām varbūt bezdarba postu spēsem mazināt,
spēsim atrast izeju, kā šinī bezdarbnieku jautājuma
visiem saprasties ne kā partiju cilvēkiem, bet gan
kā tautas vietniekiem, kam rūp līdzcilvēku ciešanas.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Beldavam.
K. Beldavs (nacionālais bloks): Tā ir mūsu sirsnīgākā vēlēšanās, lai mēs visi varētu saprasties šai
jautājumā,ka bezdarbniekiem katrā ziņā jāpalīdz, ka
katrā ziņā viņiem jādod darbs, kur tik vien tas iespējams. Es par šo jautājumu nebūtu nemaz runājis, jo pats par sevi ir saprotams, ka Augstais nams
nedrīkst atstāt neievērotu bezdarbnieku grūto stāvokli. Bet tikai lieta nu ir tāda, kā kollēgam Veckalnam atkal iepatikās runāt par mums, un tur nu es
gribētu viņam atbildēt. Mēs no baznīcas vēstures
zinām, ka Asizes Francisks ir runājis par nabadzību; visa pasaule ir klausījusies, ko šis vīrs par nabadzību runā. Viņš par nabadzību un par bagātību
ir runājis patiesību. Viņš bija atdevis visu savubagātību nabagiem.

Visu savu dzīvi viņš ir rūpējies

par šiem nabagiem; viņš pats ir staigājis skrandas
un visur centies patiešām izrādīt savu mīlu pret nabagiem. Viņš ir runājis ar patiesu mīlestību uz nabaga cilvēkiem, visu savu dzīvi ir sludinājis mīlestību viņu starpā, ar saviem darbiem patiešām parādījis, ka viņš šos nabadziņus mīl un tāpēc viņavārds
neizdzēšamiem burtiem ierakstīts baznīcas vēsture.
Ja šeit Veckalna kungs uzstājas ar tādiem skaitļiem,
dedzīgiem vārdiem bezdarbnieku labā, tad man jāsaka, ka šo runu viņam labāk vajadzēja runāt no savas skaistās vasarnīcas ar skatu uz bangojošo jūru,
savās saulainajās istabās ar parketa grīdām mitināt
bārenīšus, glāstot viņu vaidziņus un maizīti viņiem
sniegt ar tēvišķīgi mīlīgu roku. Ja viņš tā darīs, ja
viņš dažus bezdarbnieku bērniņus, kas mīt tumšos,
drēgnos pagrabos, nometinās savā skaistajā vasarnīcā, lai saules stari iespīdētu arī viņu nabadzīgajā
dzīvītē, tad arī es ticēšu Veckalna kungam, kas ar
tik dedzīgiem vārdiem runāja par mīlestību pret

bezdarbniekiem.
Redziet, Veckalna kungs, lieta ir šāda. Ja mēs
skatāmies pasaules notikumos, tad redzam, ka Anglijā, lai gan tur ir sociālistu valdībā,'bezdarbnieku
jautājums ir kļuvis ļoti sāpīgs, un, varbūt, MakdoL
nalda valdība kritīs taisni šī jautājuma dēļ. Jūs zi-
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nāt, ka arī Vācijā sociālisti spēlē lielu lomu. betarī

tur Brinings ir aizrādījis uz tām lielam grūtībām,
kādas ir radījis bezdarbnieku jautājums.
Atļaujiet savilkt kopā visu sacīto un sacīt: sirsnīgs paldies par Jūsu sirsnīgajiem,, dedzīgajiem
vārdiem, bet ja Jūs tos sludināt ka savas skaistas
vasarnīcas īpašnieks, citus nopeldams, tad, vai zināt, es tiem neticu! (Starpsaucieni pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Ir taisnība, ka bezdarbs ir kapitālistiskās iekārtas neatņemamā sastāvdaļa. (Troksnis.)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu mieru!
M. Rozentāls (turpina): Bezdarbs ir ass visā pasaulē, un visas valdības ir spiestas nodarboties ar
šo jautājumu. Par to spriež i Anglija, i Vācijā, un
par to jāspriež arī pie mums, Latvija. Bet ja par šo
jautājumu runā Valmieras mācītāja kungs un runa no
savas mācītāja muižas viedokļa, tad, man šķiet, viņam nav tiesības pārmest sociāldemokrātiem, vai
arī runāt par sociāldemokrātu partijas locekļu dzīvojamām ēkām. Citādi iznāk tas pats, kas Cukura
kungam, kad viņš pūlējās saskaitīt, cik kurš no sociāldemokrātiem pelnot, cik lieli viņu ienākumi, bet
pats nepapūlējās saskaitīt savus ienākumus. Ta
šim jautājumam nevar pieiet. Paturot vēra to, ka
bezdarbs ir kapitālistiskas valsts neatņemama sastāvdaļa, vēl nenozīmē, ka mēs nevaram mīkstināt
bezdarba postu. Man šķiet, ka pie šī jautājuma ikkatram deputātam jāpieiet ar vislielāko uzmanību,
neskatoties uz to, pie kādas frakcijas tas_ pieder. Nevar paiet garām šim jautājumam, vienkārši pazobojoties, vai paņirgājoties, kā to te darīja Mīlberga
kungs, kurš sacīja, ka bezdarbnieku kungi esot tādi,
ka tiklīdz paliekot sliktāks laiks, tad viņi mūkot atpakaļ uz pilsētu, bet uz laukiem kartupeļi paliekot
nerakti, cukurbietes nenoņemtas u._ t. _t. Kungi,
mums jāievēro tas, kādas algas maksā strādniekiem.
Vairāk reižu te aizrādīts, ka strādnieki vasarā pelnot lielas algas un ziemā varot dzīvot bez darba. Ir
labi, dodiet strādniekam tādu iespēju, tad strādnieki
paliks uz laukiem un strādās tik ilgi, kamēr viss būs
padarīts, un tad jums nebūs jāsūdzas par strādnieku
mukšanu uz pilsētu. Tā ir parasta parādība, ka ir
saimnieki, ar kuriem strādnieki nevar sadzīvot, un
tiem tad arī paliek tie nenokoptie lauki. Saprotams, ka šādos gadījumos vainīgais jūsu acīs ir tikai strādnieks, bet jūs taču zināt un varat paprasīt
tautas labklājības ministrim, kā iet no Polijas un
Lietuvas ievestiem laukstrādniekiem. Šo strādnieku stāvoklis ir tāds, ka, nesaņemot no saimniekiem
algas, viņi ir spiesti griezties Tautas labklājības ministrijā, lai tā palīdzētu dabūt nopelnīto algu un ārstēšanās izdevumus. Izrādās, ka par šiem cilvēkiem, ja tie saslimst, negādā ne saimnieks, ne vietējā pagasta valde. Viņi paliek pilnīgi likteņa vara,
un viņiem jāmēro tālais ceļš uz Rīgu un jāstaigā pa
dažādām iestādēm, kas viņiem varētu palīdzēt. Algu
tie arī nesaņem, tā paliek pie saimnieka. Un tad
vēl saka: «Strādnieki mūk projām no saimniekiem».
— Meklējiet vainu, kur tā atrodama, un nesakalt, ka
strādnieki vainīgi. Bezdarba jautājums ir sāpīgs
nevien pilsētās, bet arī uz laukiem — vel vairāk tāpēc, ka, nezin kādu iemeslu dēļ, tiek ievesti strādnieki no ārzemēm. Bij paredzēts strādniekus ievest
no ārzemēm; tikai lauksaimniecības vajadzībām, bet
tagad "vairāk gadu. no vietas strādniekus ieved, arī
citām , vajadzībām. Piemēram, pagājušā ziema
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Augškurzemē, Jēkabpils apriņķī, tāpat Ilūkstes apriņķī, mežos nāca strādāt lietuvieši, kajinieki un
zirdzinieki. Mums ir noteikums, ka bez atļaujas
ārzemniekus nevar nodarbināt. Kad par to ziņoja
iekšlietu ministrim un tautas labklājības ministrim,
tad tautas labklājības ministris atbildēja, ka viņš
neesot devis atļauju nodarbināt šos ārzemju strādniekus mežu darbos, bet tā esot iekšlietu ministra
darīšana — uzlikt sodus tādiem ienācējiem. Turpretim no iekšlietu ministra vel tagad, pec 6 mēnešiem, atbilde nav saņemta, lai gan raksts bija apmaksāts ar visām zīmogmarkām, kā to prasa pastāvošie
noteikumi. Acīmredzot, iekšlietu ministri šī lieta
interesē vēl mazāk nekā tautas_ labklājības ministri.
Līdz šim šinīs mežu darbos strādāja sīkzemnieki un
jaunsaimnieki, kuriem tas bija vienīgais peļņas avots
tanī laikā, kamēr bija daudz maz ciešami ceļi. Tagad tie vairs nevarēja kokus cirst un -vest. Viņu
vietas ieņēma ārzemnieki, kuri strādāja par loti mazu atalgojumu. Viņi lauztin laužas mežos, lai dabūtu darbu. Vasarā atkal loti daudz ārzemju strādnieku nodarbina meliorācijas darbos un an_ ceļu labošanos darbos. Gar Lietuvas _ robežu ka Akniistes, tā arī citos pagastos, vietējie strādnieki sūdzas, ka viņus izspiežot no darba ievestie Lietuvas
strādnieki. Uzņēmēji nodarbina šos ievestos stradniekus-ārzemniekus meliorācijas darbos, nemaz nerēķinādamies ar noteikumiem par strādnieku-ārvalstnieku nodarbināšanu. To viņi dara, būdami
pārliecināti, ka valdība taču neies darīt pāri uzņēmējiem, jo tagadējā valdība taču arvienu aizstāv
bagātos ļaudis un tāpēc arī skatīsies uz nodarbinātiem ārvalstu strādniekiem caur pirkstiem. Bet sakait, kungi, ko lai dara vietējie strādnieki! Arī viņiem taču ir nepieciešams darbs. Sakarā ar to viņi griežas pie tautas labklājības ministra ar jautājamu, ar lūgumu, lai arī uz laukiem sarīkotu sabiedriskos darbus un lai akmeņlauztuvēs nodarbinātu
laukstrādniekus-bezdarbniekus. Tautas labklājības
ministris viņiem atbildējis, ka nekādā ziņā nav pielaižams, ka sabiedriskos darbos nodarbinātu arī
laukstrādniekus. Viņš pastāv uz to, ka uz laukiem
bezdarbs nemaz nedrīkstot būt un ka katrs, kas grib
strādāt, varot arī darbu atrast. Tāpēc viņš izsakoties pret sabiedrisko darbu rīkošanu. Man jāsaka,

ka tā var runāt tikai tāds cilvēks, kas skatās uz šo
jautājumu vai nu ar aizsietām acīm, vai ari ar atklātām acīm, bet negrib redzēt parādības, kas mušu

dzīvē novērojamas ik uz soļa.
Te baznīckungs runāja par Asīzes Francisku,
kas savu dzīvi ziedojis trūkumcietējiem un nabagu
kopšanai un aizstāvēšanai. Jā, patiešām bija tādi
laiki, kad kristīgā baznīca uzskatīja par savu pienākumu rūpēties par nabagiem un nespējniekiem. Tas
bija tāpēc, ka viņa pati bija cēlusies no nabadzīgiem
un nespējniekiem. Tagad apstākli ir pārveidojušies.
Tagad baznīca ir kļuvusi valdošās šķiras aizstāve,
visiem līdzekļiem cenšas pakalpot šai valdošai šķ _rai un līdz ar to uzstāties pret strādnieku šķiru. Vēl
pagājušā Saeimas sēdē mēs to redzējām, kad bija jānobalso mūsu ierosinājums par 8 stundu darba dienas atjaunošanu. Tur bija arī baznīckungi — un ka
tie balsoja? Tā tad ir skaidra lieta: jūs neesat tie
strādnieku aizstāvji, viņu mīlētāji. Jūs gan labprāt
baznīcā no kanceles runājat par tuvāko mīlestību,
bet kad šeit tā tuvāko mīlestība jāpierāda darbos,
tad arvien iznāk, ka patiesība ir tam vecam sakāmam vārdam par baznīckungiem, ko viņi vienmēr
ir sacījuši pret sevi: klausaities uz viņu vārdiem,
bet neskataities uz viņu darbiem. (Starpsauciens.)
Vai tad Jūs, Jubula kungs, neatminaties, kādu
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likumprojektu Saeima sava laika apsprieda par darba laiku uz laukiem? Ko tad jus prasāt, ka mes skatāmies uz 8 stundu darba laiku uz laukiem? Es domāju, ka pienāks laiks, kad uz laukiem mes ievedīsim 8 stundu darba laiku. Bet acumirklīgos apstākļos tagadējiem lauku apstākļiem būtu piemērots tas
projekts, ko Saeima apsprieda 1924. gada. Jubuļa
kungs, Jums, laikam, būs zināms latviešu sakāmvārds: kura cūka nerok dienu, ta rok nakti. Jus arī
zināt, ka tagad lauksaimnieki sak strādniekus nodarbināt arī naktīs, kā senos klaušulaikos, kad jau
pusnaktī vajadzēja celties un iet strādāt muiža. Vai
tas ir normāli tagadējos laikos, kad arvien vairāk
izplatās mašīnas, ka vēl tagad vajadzīgi naktsdarbi?
Taču jūsu laikraksti paši ziņo, ka steidzas ar kulšanu ne tikai svētdienās, bet arī pa naktīm, lai tikai
ātrāk varētu novest labību uz labības pieņemšanas
punktiem. Redziet, tie ir apstākļi, kas bieži jāatgādina, kad ir runa par strādnieku stāvokli un par
strādnieku bezdarbu.
Šinī gadā, kā jūs zināt, dažādos uzņēmumos ir
noticis ļoti daudz ugunsgrēku. Tādēļ šinīs uzņēmumos darbi samazināti. Tas nozīmē, ka ir radies
bezdarbs. Strādnieki ir no darba atlaisti. Tā tad
šim jautājumam nevar tik viegli pāriet pāri, ņirgājoties, kā jūs to darāt. Tas taču ir pietiekoši nopietns jautājums. Nevar zoboties par cilvēkiem, kas
ir palikuši bez darba, bet jāpieliek visas pūles, lai
gādātu viņiem darbu. Tāpēc mūsu jautājums bija
vietā, lai ministra kungs nāk ar nopietnu atbildi un
noteiktiem priekšlikumiem, kā viņš domā bezdarba
postu mīkstināt, lai nenotiktu tās nevēlamās parādības, tā strādnieku nīkšana un vārdzināšana, kāda
piedzīvota pagājušos gados.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Veckalnam.
A. Veckalns (sociāldemokrāts): Šoreiz varēja,
varbūt, sagaidīt, ka kommūnistu frakcijas pārstāvji
būs drusku mācījušies no rūgtajiem piedzīvojumiem
ārpus Saeimas un savu runu ievadīs citādāki nekā
savā līdzšinējā darbībā, ka varbūt, viņi būs mācījušies no piedzīvojumiem, kad streikotāji nelaida īlenu
Balodi sapulcē. Strādnieki ir kommūnistiem devuši
savus norādījumus; tā, piemēram, «Kontinenta»
streikotāju sapulcē deputātu Balodi nelaida vairs
iekšā un pieņēma asu rezolūciju pret kommūnistu
— strādnieku un zemnieku frakcijas šķelšanas darbu. Bet viņi savā Antiņa prātā ir aprobežoti un viņiem nav loģiskas domas, lai aptvertu diezgan jūtamos strādniecības mājienus viņu greizajai taktikai
un nepareizai rīcībai. Ja šeit aizrādīja, ka še ir daži elementi, kas atbalsta labo spārnu un reakciju,
tad, protams, tādi ir, un tie ir tie 6 kommūnisteļi,
kas, vaigus sapūtusi kā īsti reakcijas kalpi, ar savu
lielo Liepājas namsaimnieku Janku priekšgalā stenēdami maļ uz reakcijas dzirnavām. īstie reakcijas kalpi, ir tie, kas strādā kopā ar melno koalīciju
un grūž strādniecību postā.
Šeit aizrādīja, ka arī kreisās valdības laikā esot
rīkotas demonstrācijas. Uz to es varu aizrādīt, ka
kreisās valdības laikā visus rezerves fonda līdzekļus izlietoja bezdarba apkarošanai un bez budžetā
atvēlētiem līdzekļiem šim mērķim izlietoja vēl pāri
par 30 miljoniem rubļu. Protams, ka kommūnistu
frakcijai tā lieta jānostāda tā, ka nav starpības starp
bijušo kreiso valdību un tagadējo Celmiņa kunga
valdību. Pēc tam viņi aicina visus bezdarbniekus
sev sekot. Ka jūs neesat tie īstie, to jau paši strādnieki ir novērtējuši, un jūs paši zināt, ka strādnieku
masās jums nav nekāda iespaida. Tamdēļ arī jūsu
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žults tā izplūst no šīs vietas, kur jus varat runāt
savas tukšās runas un kur jums _ nav strādniecībai
jāatbild. Pašās strādnieku masas jums piekrišanas
nav un nebūs tikmēr, kamēr jūs nopietnus strādniecības jautājumus pārvērtīsit par smiekliem, par farsu. Kamēr jūs tā rīkosities, strādniecība jums arvienu pagriezīs muguru.
Te vēl aizrādīja uz bezdarba apkarošanas kommisijas darbību Tautas labklājības ministrijā. Protams, ka no šiem strādnieku un zemnieku frakcijas
pārstāvjiem, kuri šeit parāda savu loģikas trūkumu,
nevar daudz prasīt; bet tikdaudz no viena liela Liepājas namsaimnieka Jaukus gan būtu jāprasa, lai
viņš saprastu, kas ir administratīva iestāde un kāda nozīme ir vēlētai kommisijai, kur sanāk pārstāvji
no dažādām organizācijām, kuri dod tikai norādījumus, kādā virzienā būtu jādarbojas. Tad mūsu kommūnistu frakcijai vajadzētu būt loģiskai un vilkt konsekvences. Arī deputāts Miezis runājot jūsu žargonā darbojas līdz šādā «administratīvā komisijā»,
Rīgas pilsētas darba un citās nodaļās. Var jautāt
arī Miezim, kāpēc viņš nenovērš bezdarbu? Ja jūs
bezdarba nenovēršanu gribat attiecināt uz mani, tad
liekas gan, ka tādi slēdzieni var būt tikai cilvēkiem,
kuriem trūkst loģiskas domāšanas un kuri nopietnus jautājumus grib padarīt smieklīgus. Kommūnisti ar šādu neķītru dēmagoģiju muļķo strādniekus
un palīdz valdībai novelt atbildību uz citiem. Jūs
kritizējāt mūsu prasību, dot cilvēkiem iespēju strādāt, lai viņiem nebūtu jāmirst badā, bet jums nebija
nekā radikālāka, ko likt vietā. Kaut jūs būtu prasījuši to pašu, ko jūs nevietā prasījāt Rīgas pilsētas
domē, proti — aplikt ar nodokļiem mīkstās mēbeles,
klavieres u. t. t. Šeit jūs neprasījāt pat to, bet prasījāt pagājušā domes sēdē, lai gan arī jūs zināt, ka
Rīgas pilsētas domei nav tiesības to darīt. Jūs to
darāt, lai varētu visu to pārvērst par kailu aģitāciju
dēmagoģijas nolūkiem. Iesniedzot neloģiskus, demonstratīvus priekšlikumus, jūs mānāt iedzīvotājus, it kā jūs par viņiem gādātu. Tādā veidā jūs nopietnus jautājumus padarāt par joku.
Mīlberga kungam varu atbildēt tā: ja trūkst
speciālistu, ja negādā par mācekļiem, tad tā nav mūsu, bet jūsu vaina. Mācekļus nepieņem, amatniekus
nesagatavo kvalificētam darbam, lai uzņēmēji varētu dzīt spekulāciju ar strādniekiem, nositot algas.
Tā speciālistus nevar sagatavot.
Beidzot nāca kanceles cilvēks,
Jeruzalemes
brālis (jautrība) — Beldava kungs, izkratīdams savu sirdi, un līdzīgi kommūnistiem padarīja šo nopietno jautājumu par joku. (K. BeLdava starpsauciens.) Viņš sacīja, ka šo svarīgo jautājumu vajagot izšķirt tā, ka Veckalns lai novietojot savā mājā
divus bērniņus, mīļi noglaudot viņu vaidziņus, sniedzot viņiem maizīti. — Beldava kungs, Latvijā ziemas mēnešos ir 8000—17.000 bezdarbnieku. Ar divu bērniņu paēdināšanu un noglaudīšanu nebūs apgādāti, paēdināti un novietoti siltumā visi bezdarbnieki; Beldava kuns. tā ir Jūsu liekulība, ko Jūs no
kanceles sludināt vienreiz gadā, sniedzot vienu ripiņu uz mēles un lāsi alkoholiska dzeramā, un tad
lai cilvēks visu gadu no tā pārtiek. Ja Jūs domājat,
ka, noglaudot 2 bezdarbnieku bērnus, būs paēduši
visi 10.000 izsalkušo, tad Jūs maldāties. Pa to laiku, kamēr Jūs ar jokiem nopietnu jautājumu gribat
novirzīt sāņus, Jūs balsojat par varizējiem un muitiniekiem, balsojat par lieldzirnavniekiem, lai tie

varētu spekulēt un iedzīvoties par Ls 30.000.000.—.
Jūs esat klāt pie šīs lietas, bet lai neredzētu Jūsu
noziedzīgo rīcību un nodevību, Jūs taisāt jokus un
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pārvēršat nopietnu jautājumu, kur runa ir par 10.000
badā mītošiem, par nenozīmīgu jautājumu. (Starpsaucieni.) Jūs taču nepateicāt, ka Jūs esat par to,
lai dotu maizes gabaliņu izsalkušiem. Te, lūk, ir
Jūsu liekulība. No kanceles Jūs sludināt citu, to darāt jūs, cienīgtēvi visi, kas šeit sēžat, bet te rīkojaties pretēji saviem vārdiem. Jūs atņemat maizes
gabaliņu bāriņiem un bezdarbniekiem. Kungi, ne
atsevišķas personas pienākums ir apgādāt bezdarbnieku bērnus — tas ir valsts pienākums. Jūs esat
viens no tiem vīriem, kas stutē tagadējo valdību,
jūs esat tās politikas stūra akmens, kas dzen uz postu, kas atņem zāles un ārstēšanu strādniekiem, kas
sadārdzina maizi; un beidzot, kad runā par bezdarba jautājumu,_ tad jūs ar jokiem un veclaiku anekdotēm gribat pārvērst šo jautājumu par smieklīgu.
Cienīgtēvs! Jūsu draudze to dabūs zināt, viņa zinās,
ar kādiem liekuļiem viņai ir darīšana. Nebrīnaities,
ja baznīcas ir tukšas, ja jums pagriež muguru. Jūs
paši esat vainīgi un tagad nezināt, kas darāms, kā

rīkoties. Jums būtu jārīkojas kā cilvēkam, ko vēlētāji sūtījuši aizstāvēt iedzīvotāju intereses, aizstāvēt darba tautas intereses, nevis spekulantus.

Attiecībā uz apstākļiem Anglijā man jāaizrād>i,
ka viegli mums pārmest Anglijas strādnieku valdībai, kura ir pie stūres, bet kurai nav tik liela vairākuma, lai varētu aplikt ar nodokļiem bagātniekus un
lielīpašniekus, lai iegūtu vairāk līdzekļu bezdarba
posta apkarošanai. Jūs zināt, ka ne vienreiz vien
šis jautājums ir bijis Anglijā par piedauzības akmeni.
Kad šo jautājumu gribēja atrisināt, tad mantīgā šķira, pilsonība un daļa nodevīgās garīdzniecības pateica: vairāk līdzekļu mēs nedosim! — Bez līdzekļiem lielo bezdarbnieku armiju nav iespējams apmierināt. Tur ir arī jūsu cilts brāļu nodevīgā roka
klāt, kuras dēļ strādnieku valdība Anglijā nevar dabūt tikdaudz līdzekļu, cik vajadzētu bezdarba posta novēršanai. Ja nebūtu šī nepārvaramā šķēršļa,

tad bezdarbs būtu novērsts.
Arī šovakar no vienas puses reakcijas pārstāvji labā spārnā, no otras puses —kreisie, kommūnistu pārstāvji saprotas šai svarīgā jautājumā. Viņi
nevēršas pret Celmiņa kunga valdību, nevēršas pret
tiem, kas vainojami par to, ka netiek rīkoti sabiedriskie darbi, bet ar sīkiem personīgiem jautājumiem,
ar jokiem grib apsegt savu tukšumu, savu dēmagoģiju, savu zemiskumu. No vienas puses — reakcionārais spārns, no otras puses — tie 6 reakcijas kalpiņi, kas sēž kreisajā spārnā un maļ ar reakcijas
dzirnavām. To saprot Rīgas strādniecība, to saprot visas Latvijas strādniecība. Viņa novērtēs kā
vienus, tā otrus. Latvijas strādniecība savās turpmākās gaitās ies nesaskaldīta savu ceļu, atstājot
cienīgtēvus ceļa rādīšanai uz purvu. Tas pats būs
ar jums kreisie arodnieki un kommūnisti, strādniecības nodevēji! Strādniecība ies savu tālāko cīņas
gaitu, atstājot jūs reakcijas apkampienos. (K. Beldavs no vietas: «Vajaga uzlikt nodokļus uz vasarnīcām!»)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Šinīsvarīgā jautājumā vispirmā kārtā es gribēju atbildēt Mīlbergam. Mīlbergs teica, ka arī viņa frakcija cīnoties pret bezdarbu, ka arī viņi gribot mazināt bezdarba postu un ka šinī Augstajā namā neesot
neviena, kas gribētu, lai bezdarbnieki mirtu badā.
Bet man jāsaka, ka Mīlberga frakcija taisni to grib.
(V. Sanders no vietas: «Veckalns teica, ka Jūs esot

tie!»)
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Es jau iepriekš runāju par Eglīša prasībām.
Viņš grib, lai labību ieved bez muitas par zemām
cenām un lai dod to lopkopjiem; bet nekādā ziņā šo
labību nedrīkstot dot cilvēkiem — šī labība izbarojama tikai lopiem. Lai to nodrošinātu, katrā ziņā
vajadzīgi zināmi piemaisījumi, lai cilvēki šos miltus
vairs nevarētu ēst. Bez šaubām, burtiski jūs to neprasāt; jūs nesakāt, lai cilvēki mirst badā, bet ar
savu politiku, tīri atklāti, ar pilnīgi rokām taustāmiem līdzekļiem jūs cenšaties panākt, lai viņi mirtu
badā. Ir taču skaidrs: ja maizes cena ceļas par
100%, tad strādnieks var nopirkt tikai pusi no tā, ko
viņš varēja nopirkt pirms cenu celšanās. Tā tad var
teikt, ka taisni jūsu prasība ir tā, kas ar visādiem
līdzekļiem cenšas panākt, lai cilvēki, bezdarbnieki
mirtu badā. Ka tas tā nav, tā ir tikai pasaciņa, ko
jūs šeit gribat iestāstīt.
Beldavs, bez šaubām, zināmā mērā dibināti teica Veckalnam, ka Veckalns vairāk rūpējas par savu
vasarnīcu nekā par bezdarbniekiem... (Saucieni no
vietām: «Dibināti!» — aplausi), jeb, citādi sakot, pieveda viņa darbus. (Starpsaucieni pa labi.) Veckaln
un jus,_ sociāldēmokrati, jūs, jaunie kapitālisti, mūsu
intereses nav noliegt jūsu darbus, mūsu interesēs
nav slēpt strādniekiem jūsu darbus! Tas nav mūsu
intereses. (Starpsauciens.) Ja Beldavs to saka, tad
man jāsaka, ka mušu interesēs nav jūs aizstāvēt pret
laba spārna demagogiem. Mēs zinām, kas aiz jums
slēpjas un kas jus esat. Tāpēc mūsu uzdevums ir
paradīt strādniekiem, kas jūs esat. Patiešām, starpība starp jums un Beldavu ir tikai vārda ziņā. Kā
Beldavam ir interese iedzīvoties uz strādnieku rēķina, tā arī jums. Vesela rinda jūsu līderu ir iedzīvojušies un kļuvuši bagāti tikai uz strādnieku rēķina. Tapecjus šeit nestāstāt to, ka jūs esat strādnieku,aizstavji. Jūs taču zināt, un arī mēs to ļoti
labi zinām, ka ta interesēs, kurš iedzīvojies, kuram
ir cerības un tieksmes iedzīvoties uz strādnieku rēķina un kurš piedalās strādnieku izsūkšanā, nav
strādnieku stāvokļa uzlabošana. Un tie esat jūs,
galvenā kārtā ar Veckalnu priekšgalā.
_Veckalns šeit runāja konkrēti par streikiem. Es
minēšu tikai vienu streiku, proti — roru licēju streiku un taisni tautas namā. Veckalns tautas nama
roru likšanas darbus bija izdevis kādam uzņēmējam,
bet kad sakas streiks, Veckalns deva taisni tam uzņēmējam padomu, ka ja viņš piekāpsies strādnieku
priekša, tad viņš ir muļķis. Izrādījās, ka Veckalns
par šo padomu bija piedabūjis uzņēmēju, lai tas ievelk centrālo apkurināšanu arī viņa vasarnīcā.
(Troksnis.) Redziet, te ir tā reālā saprašanās, tur
jūsu intereses bija kopīgas ar uzņēmēja interesēm.
Cik man zināms, tad jūsu partijā ir bijusi pat izmeklēšana par šo lietu. Redziet, Veckalna kungs, tādas
Jums ir tās kopējās intereses ar uzņēmējiem. Tāpēc
šeit nav svarīgas Jūsu frāzes, nedz arī tas, ja Jūs
pat sakrautos ar Beldavu, bet gan taisni tas, kā saskan Jūsu intereses praktiskā dzīvē.
Ir vēl vesela rinda tādu aizdomīgu uzņēmumu,
par kuriem strādnieki izsaka dibinātas aizdomas, ka
līdzdalībnieki tanīs ir sociāldemokrāti, kur notiek
visnegantākā strādnieku izsūkšana; un es esmu
pārliecināts, ka nebūs jāgaida 10 gadu, kad mēs atklāsim, kur Veckalns un citi strādnieku izsūkšanā
dalās ar uzņēmējiem.
Tālāk šeit Veckalns runāja un lielījās ar «Kontinenta» streiku. Lūk, tur Balodis neesot laists
iekšā un viņam neesot dots vārds. Tiešām, man jāsaka, ka mani nelaida iekšā (starpsaucieni pa kreisi), bet nelaida iekšā Veckalna policija kopā ar Lai-
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miņa policiju. Nevienam strādniekam nelāva izteikties par to, vai man dot vārdu, vai_ nē. Kad stāvoklis sāka palikt Veckalnam bīstamāks, tad sadabūja
savu un Laimiņa policiju, lai nelaistu mani iekša. Un
savā arodbiedrībā ari Veckalns, ar streiklaužu meistaru Treiju priekšgala, bija jau nolēmuši, vai dot
man vārdu, vai nē. Treijs bija skaidri pateicis, ka
man vārdu nevajagot dot; ja man došot vardu, tad
strādnieku simpātijas būšot kreiso puse, tad sociāldemokrātiem būšot beigas.
Šinī streikā ļoti labi bija redzama jūsu kopa iešana ar uzņēmējiem. Pirmkārt, mes zinām un visi
strādnieki zina, ka šis uzbrukums, kas sakas «Kontinentā», bija pirmais tiešais uzbrukums strādnieku
algām, uzbrukums strādnieku šķirai — to sociāldemokrāti nevar noliegt. Un ja tas bija ta, tad vajadzēja pielikt visas pūles, lai uzsākto uzbrukumu atsistu. Bet sociāldemokrāti darīja visu, lai streiks
paliktu šaurāks, lai to ierobežotu tikai «Kontinenta»
un pat tikai vienā «Kontinenta» nodaļā. Jūs rūpējaties, lai streiku salauztu iespējami ātrāk un lai iespējami ātrāk realizētu sociāldemokrātu lozungu
par «mieru un kārtību». Patiešām ar Veckalna līdzdalību strādniecēm samazināja algu caurmērā par
10% un dienas strādniekiem par 25%. Un pec tam
vēl jūs savā laikrakstā melojāt, ka strādnieki esot
guvuši panākumus. Arī «Jaunākās Ziņas» raksta,
ka esot gūti panākumi, kamēr mēs visi zinām, ka
strādnieku algas ir pazeminātas un to jūs esat panākuši ar oficiālās un savas partijas policijas palīdzību. Jūs darījāt visu, lai strādnieki nevarētu izteikties sapulcē un streiku nevarētu organizēt tālāk.
Tai dienā, kad streiks beidzās, uzņēmējam bija ienācis lielāks pieprasījums preču — viņam vajadzēja
kādas 300 kastes preču; un taisni tanī dienā Veckalns rūpējās, lai streiku izbeigtu. Interesantākais
ir tas, ka iepriekšējās dienās uzņēmējs nemaz nerunāja ar sociāldemokrātu arodbiedrību, viņš runāja
tikai ar streika komitejas pārstāvjiem, bet šinī bei-

dzamā dienā galīgo līgumu noslēdza taisni Veckalns

viens pats. Vai tas nav fakts, ka līgumu noslēdza
bijušais sociāldemokrātu biedrs Krieviņš kopā ar

Veckalnu?
Redziet, sociāldemokrātu kungi, šeit ir jūsu vienotā fronte un sadarbība ar uzņēmējiem! Veckalns
ir zināmā mērā atklāts un aiz prieka beigās' vēl pateica, ka tas esot bijis labu ka mūs nelaida tur iekšā
un ar mums tā izrēķinājās.
Jūs šinī strādnieku kustības gaitā esat vārda tiešā nozīmē īsti policijas
žandarmi. (Starpsaucieni.) Tāpēc jājautā, cik cilvēku nav arestēts uz jūsu partijas biedra Ozoliņa
rīkojumu. (Starpsaucieni.) Es minēšu arī vienu
konkrētu gadījumu. Kādu Lazučonoku, kas divus
gadus ir_ bijis jūsu partijas biedrs, politiskā pārvalde
ir arestējusi tikai tāpēc, ka viņam nav bijis nekādu
sakaru ar kreiso strādniecību; beidzot viņš atsvabināts. Viņš jūsu partijai savā laikā bijis vajadzīgs,
bet pēc tam jūs esat parūpējušies, lai tiktu no viņa
vaļā. Šo faktu jūs nevarat noslēpt, un ar to jūs esat
skaidri pierādījuši, ka jūs ar politisko pārvaldi esat
uz vienu roku. (A. Petrevies no vietas: «Kāpēc Jums
ausis kust?») Petrevica kungs, Jūs taču bijāt politiskas pārvaldes komandieris. Paskataities stenogrammās, ko Rudevics sacīja tad, kad Jūs šķēlāties!
Tāpēc Jums nenākas runāt par politisko pārvaldi.
(A. Petrevies no vietas: «Atbildiet, kāpēc Jums ausis kust!»)
Redziet, šādā veidā rīko strādnieku nodevību,
likvidē strādnieku uzstāšanos, katru strādnieku cīņu labāku darba apstākļu dēļ. Tiešām jūs kopā ar
policiju esat noveduši strādniekus tādā stāvoklī, ka
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viņi nedrīkst atklāti izteikties. Ja strādnieki organizējas kreisās arodbiedrībās, tad, kratot šīs organizācijas, politiskās pārvaldes ierēdņi strādniekiem
norāda organizēties tikai kopā ar sociāldemokrātiem. (M. Rozentāla starpsauciens.) Katram strādniekam, kad viņu arestē, arī man, jautā: «Kāpēc
Jūs ejat pie kommūnistiem, jo tie ir maskavieši, kāpēc neejat pie sociāldemokrātiem?» To jūs nenoliegsit, tas ir visiem zināms. Tādā veidā notiek sadarbība starp jums un buržujiem. Ja jūs plēšaties
sava starpā, tad tikai tāpēc, ka vecākie buržuji negrib jūs laist siltās vietiņās, negrib ļaut sevi izspiest
no strādnieku izsūkšanas posteņiem. Mūsu intereses nav to noslēpt. Mūsu interesēs nav, ja nāk kristīgais demagogs un saka: «Veckalns ir tas un tas»
sacīt, ka viņš tas nav. Tik dumji mēs neesam. (Sauciens no vietas: «Aizstāviet savu Janku!») Pagaidām jus varat iestāstīt vienai strādnieku daļai, ka
mes jaucam strādnieku uzstāšanos pret kapitālistiem, jo jūsu rīcībā ir dažādas policijas: politiskā
pārvalde un citas iestādes, kas gādā, lai strādnieku
brīvais vārds neizpaustos; bet ilgi jūs strādniekus
nemanīsit. _ Ja jus lielāties, ka esat tik liela frakcija
šeit Saeima, tad tas ir tikai pateicoties tam, ka pret
strādniekiem un viņu organizācijām tiek vērsta
žandarmeri_ska_ politika; tikai pateicoties tam jūs
šeit esat vel_ tada_ skaitā. Jāsaka: par cik stipra ir
kapitālistiska iekartapar tik stipra ir sociāldemokrāta partija. Kapitālistiskā iekārta bez sociāldemokrātu partijas nevar pastāvēt. Tāpēc valdība dara visu, lai saudzētu unsargātu sociāldemokrātus,
lai nerastos tādi, kas strādniekiem parādītu pareizo
cīņas ceļu un noskaidrotu patieso stāvokli. Nupat
šodien vel Laimiņš atbildēja uz mūsU jautājumu par
Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku
arodbiedrības Ventspils nodaļas slēgšanu un aizrādija_ uz slēgšanas iemesliem. Apsūdzības rakstā
minēts arī kāds sociāldemokrātu uzsaukums, kas figurē ka galvenais _ pierādījums, ka minētā biedrība
darbojusies kommunistiska garā. Tamlīdzīgi materiāli figurēja arī Rīgas arodbiedrību centrālbiroju
slēdzot. Galveno lomu te spēlēja kāds Bruno Kalniņa apkārtraksts, tas bija par pamatu šīs organizācijas vajāšanai un likvidēšanai. Tāda, kungi, ir jūsu kopēja fronte pret strādniekiem.
Kopējā fronte jums ir arī citos jautājumos. Sakait, ar ko jus atšķiraties no tiem tur kungiem pa
labi? (Smiekli.) Vai ar to, ka Veckalnam ir izspūruši mati un ka viņš prot dūres rādīt? (Smiekli.) Vai
mantas ziņa jus daudz ko atšķiraties no tiem? Neatskatāties! Taisni tapec jums ir kopīgas intereses.
Jūsu intereses ir, lai strādniekus iespējami vairāk
nospiestu, lai neizpaustos strādnieku brīvais vārds.
Veckalns teica, ka valdība viena nekā nevarot
darīt, pilsētām janakot palīgā. Uzstājoties otru reizi, Veckalns p _ateica, ka kommūnisti šeit neprasot
neka, bet pilsētas valde nodarbojoties ar dēmagoģiju un uzstādot visādas prasības. Ir pilnīgi skaidrs,
ka jums ir dažādas sejas. Ja jums jautā vienu, tad
jus atbildat ta, ja jautā citādi — jūs atbildat citādi.
Pilsētas domejus pateicat, ka jāgriežoties pie valdības, bet te jus ieteicat griezties pie pilsētu pašvaldībām, jo valdība viena nevarot visu veikt. Pie
valdības mes negriežamies vienkārši tāpēc, ka mēs
zinām, kāda ir valdība — no viņas nav, ko gaidīt, tā
ir vienkārši strādnieku kārēja valdība. (Starpsaucieni.) Viņa ir izdevusi veselu rindu likumprojektu
(Starpsaucieni.) Piemēram, jaunais sodu likums
—
vai tas nav visskaidrākais piemērs! (Starpsaucieni.)
Tur viens no politiskas pārvaldes tika izsviests pa logu lauka un nosists. Ja šī valdība, par kuru mums di-
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vu domu nav un nevar būt, nav gādājusi un negādā
par_ strādniekiem, mums jāprasa no pilsētu pašvaldībamun bezdarbnieku jautājums jāstāda pirmā vieta. Jāatņem pabalsti Veckalnam un citiem līdzīgiem, lai būtu līdzekļi strādnieku atbalstīšanai. Mēs

nevaram šeit šķirot, kas ir pilsētu un kas ir valdības
līdzekļi. Mes prasām strādnieku intereses likt pirmā vieta. Veltīgas visas jūsu frāzes par to, ka valdība nevar nodrošināt visus un ka mums nav konkrētu priekšlikumu. Mūsu vienīgais bauslis ir —
strādnieku intereses. Mums galu galā nav nekādas
darīšanas ar jūsu interesēm. Strādnieks ir tas, kas
ražo vērtības, no kā jūs dzīvojat. Tāpēc strādniekiem ir pilnīga tiesība prasīt, lai valdība gādā viņiem darbu un_ maizi, jo viņa pašreiz ir politikas noteicēja. Ja bus citi politiskie noteicēji, mēs prasīsim no tiem, bet ja jūs esat tie, mēs prasām no jums
līdzekļus, vienalga, vai tā ir pilsēta, vai valdība.
Betjusu līdzšinēja politika ir bijusi vārda tiešā nozīme bada politika strādniekiem. Jūs ar savām bekona un sviesta piemaksām lieliem ražotājiem un labības likumiem esat valsts kasi pa daļai iztukšojuši,
bet tagad, lai segtu iztrūkumu, jūs gribat izdot jaunus likumus, uzlikt jaunus nodokļus nemantīgai šķirai un tiem, kuri jau tā ir nodzīti galīgā postā un
bada. Jus gribat uzlikt muitu cukuram, jūs gribat
uzlikt tiešos nodokļus strādniekiem, kas pelnī 1200
latu gada; tas atkal skars daļu strādniecības un tāda kārta viņu stāvokli vēl pasliktinās.

Visi tie, kas šinī jautājumā nostājas it kā uz
valsts viedokļa, it kā vadās no saimnieciskā viedokļa, ir strādnieku interešu nodevēji. Man jāsaka,
ka 'jus, sociāldemokrātu 'kungi, necīnāties un, es
gribu teikt, arī nekad necīnīsities pret strādnieku izsūkšanu, necīnīsities par strādnieku stāvokļa uzlabošanu To pierada arī Anglija. Veckalns pagājuša gada teica, ka Anglija taisni sociāldemokrātiskā
valdība esot samazinājusi bezdarbnieku armiju par
pusmiljona cilvēku. , Turpretim šogad mēs redzam,
ka Anglijas sociāldemokrātiskā valdība nav to ne
tik vien kā samazinājusi, bet salīdzinot ar pagājušo
gadu, bezdarbnieku armija ir gandrīz dubultojusies.
Tāda, luk, ir jūsu politika, tāda ir jūsu kapitālistiskā
politika, un tapec arī jus nevienam neiestāstīsit, ka
jus esat strādnieku interešu aizstāvji; tās ir tikai
frāzes. _ Jus esat kapitālistu aģenti strādnieku rindās. Jūsu uzdevums ir ar kreisām frāzēm apmānīt
strādniecību unpec tam nodot, bet tos, kas tam netic, kas netic jūsu kreisām frāzēm, jūs bāžat cietumos, tiem jūs spiežat muti ciet, lai viņi nevarētu
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saimniekot un viņus izmantot. Veckalna un citi sociāldemokrāta kungi, šinī jautājumā mēs jūs apkarosim mūžīgi, kaut arī jums šeit šo to pārmet Beldavs.
Taisni pateicoties jūsu nodevībai un mantrausībai
Beldavam ir iespējams ar demagoģiskām frāzēm
stāstīt baznīcās neapzinīgām sievietēm un strādniekiem: redziet, sociālisti-kommūnisti paši ir kapitālisti, tāpēc viņi nekā nedarīs jūsu labā, viņi jūs
tik māna — nāciet pie mums un balsojiet par mums!
Taisni jūs ar savu uzvešanos, ar savu mantrausību
dodat Beldavam ieročus rokā, lai Beldavs varētu
apmānīt sieviņas un lai gadu no gada šos pašus demagogus ievēlētu atkal šeit Saeimā, lai viņi varētu
turpināt likvidēt strādnieku intereses. Arī šinī virzienā jūs esat vistiešākie buržuju atbalstītāji; parādīdami savu mantkārību un līdzdalību strādnieku izsūkšanā, jūs dzenat vienu dalu mazāk apzinīgo
strādnieku buržuju-fašistu lēģerī. Šie strādnieki no
izmisuma stāvokļa meklē izeju pie fašistiem. Tāpēc
arī jus šinī ziņā esat vainīgi un esat pilnīgi atbildīgi
par pašreizējo strādnieku izmantošanu un bezdarbu.
Visus šos 10 gadus jūs esat bijuši šīs politikas vistiešākie un visatklātākie [balstītāji. Arī tagad es
esmu pārliecināts, ja buržuāzija nosaimniekos lata
kursu tik tāļu, ka tas sāks krist, tad kā glābēji atkal
nāks sociāldemokrāti un mēģinās ar dažādiem līdzekļiem un paņēmieniem stāvokli stabilizēt, lai buržuji atkal varētu rīkot panamas un panamiņas. Jūs
balstīsit _ buržuju izsūkšanas sistēmu arvien tālāk.
Tas ir jūsu uzdevums šinī kapitālistiskā iekārtā.
Veltas ir jūsu 'kreisās frāzes, ko jūs lietojat bezdarba apkarošana. Mes jūs pietiekoši labi pazīstam;
arī loti liela dala strādnieku jūs pazīst. Nelielāties ar
savu varu _un nedomājiet, ka ar valdības politikas
palīdzību jus varesitmužīgi strādniekiem muti aizbāzt. Jus gūsit zināmus panākumus tikai zināmu
laiku, bet arī tie beigu beigas būs jumsrūgti. Nežēlojieties, sociāldemokrātu kungi, ja jūs par savām
vasarnīcām un uzņēmumiem kādreiz dabūsit no
strādniekiem tādu pirti, kādu jūs vēl nekad neesat
dabūjuši.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Debates
izbeigtas. — Līdz ar to 11. dienas kārtības punkts

izsmelts.

Vēla laika dēļ lieku priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Tas_ pieņemts.
Nākošā sēde būs otrdien, 21. oktobrī, pīkst. 5
pec pusdienas.
Sēde slēgta.

?

,

17. oktobri.

runāt. Ar savām kreisām frāzēm jūs jaucat un mulsināt strādniecību, lai kopā ar buržuāziju varētu

(Slēgta pīkst. 10.15 vakarā.)
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1.

Pārmaiņa kommisijas

Ministfu kabineta lūgums — atļaut saukt pie t esas atbildības dažus Saeimas deputātus
Likumprojekta nodošana kommisijām
Deputāta N. Maizeļa u. c. iesniegtais jautājums tieslietu
ministrim par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu

3.
4.

sastāvā

valsts dienestā :
N. Maizelis (Bunds)

152
152

6.

Pārgrozījums likumā par pagasta
(pieņem steidzamības kārtībā):,

vēlēšanām

E. Grantskalns, referents
156, 157, 158, 163
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frak-

156
159
16(1

E. Grantskalns (zemnieku savienība)
A. Alberings (zemnieku savienība)

7.

163

Pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm (nodod atpakaļ kommisijām) :
163, 176
E. Rimbenieks, referents
J. Birznieks, referents

164, 176

K. Lorencs (sociāldemokrāts)
J. Šterns (progresīvā apvienība)
Dž. Hans (vācu-baltiešu partijai

164, 172

167, 174
168

A. Alberings (zemnieku savienība)

169

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku par-

171

tija)
8.

175

Likums par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu
kaļ kommisijai) ?;

(nodod

P. Ulpe, referents
9.

10.

atpa-

178, 179

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
Likums par slimo kasēm (3. lasījums;
kommisijai):

179
nodod

atpakaļ

L. Sēlers (vācu-baltiešu partija)

180

J. Višņa (sociāldemokrāts)
Pilsētu pašvaldības likums (3. lasījums) :

180

E. Rimbenieks, referents . 182, 183, 186, 187, 188, 190
E. Radziņš (sociāldemokrāts) .... 181, 183. 186, 188

A. Bergs (nacionālais bloks)
J. Breikšs i demokrātiskais centrs)
E. Grantskalns (zemnieku
11.

K. Būmeisters
Nākošā sēde

savienība)

sociāldemokrāts)

182, 184
184
185, 189
189
190

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies agrāk izsludinātās dienas kārtības apspriešana. — Iebildumu pret dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — pre-

zidija

152

sodu likuma kommisijai.
Deputāti N. Maizelis, K. Būmeisters, A. Petrenistrim, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Pārgrozījums likumā par apriņķa
valdes un _ revīzijas
kommisijas vēlēšanām (pieņem steidzamības kārtībā):
E. Grantskalns, referents
154-, 155, 156

cija)

ii. 0 k t o b r i.

vies, J. Višņa u. c. iesnieguši jautājumu tieslietu mi-

5.

P. Ulpe (sociāldemokrāts)

1930. gada

Arī tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisijai.
Ministru kabinets piesūtījis disciplinārsodu likumprojektu. Prezidijs liek priekšā nodot to sodu
likuma kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots

Sekretārs J. Breikšs:

152

padomes

3. sēde

šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret Saeimas deputātu I. Muižnieku,
apvainotu uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav?

VII sesijas 3. sēde 1930. gada 21. oktobrī.

2.

sesijas

ziņojumiem.

Sociāldemokrātu frakcijas uzdevumā deputāti
V. Bastjānis un K. Būmeisters liek priekšā budžeta
komisijā deputāta V. Pigulevska vietā ievēlēt deputātu J. Celmu. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu deputātam J. Zlaugotnim-Cukuram tiesas uzliktā naudas soda piedzīšanai. Prezidijs liek priekšā nodot

«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu tieslietu
'
.
apgabaltiesas Kārsavas iecirkņa miertiesa
nesa pusotra gada_ laikā — no 10. jūlija 19:28. g. līdz 1. novembrim 1929. g. strādājusi kā praktikante pilsone Mnucha -Kulmass. _ Viņa nobeidza 1928. gadā Kārsavas žīdu vidusskolu ar
vislabakam sekmēm visos priekšmetos, starp citu arī latviešu
valoda, kuru viņa pilnīgi pārvalda. Kārsavas miertiesnesis bija loti apmierināts ar viņas darbību, kas: ir redzams no apliecības, kuru viņš minētai Kulmass izsniedza. Šī apliecība skan:
«Ar šo apliecinu, ka Mnucha Kulmass strādājusi kā praktikante
ministrim.
Pie Latgales

man padota miertiesas kancelejā no 10. jūlija 1928. «. līdz 1.
novembrim 1929. gada, pie kam ir sekmīgi un apzinīgi izpildījusi visus viņai uzliktos kancelejas

darbus.

Viņa vispāri pietos

tiekoši pazīst miertiesas kancelejas darbus un ir spējīga

patstāvīgi izpildīt.»
Uz budžeta 1930./31. g_ pamata, pie Kārsavas miertiesneša
bija _ nodibināts jauns (trešā) kancelejas darbinieka
postenis.
Minēta M. Kulmass iesniedza savam priekšniekam Kārsavas
miertiesnesim lūgumu pieņemt viņu vakantā vietā. Šo lūgumu
miertiesnesis stadija priekšā Latgales apgabaltiesas priekšniekam. Bet, neskatoties uz to, Latgales apgabaltiesas priekšnieks neuzņēma minēto M. Kulmass uz vakanto vietu, bet uzņēma citu. personu, F. Ozoliņu. F. Ozoliņa strādāja pie Kārsavas: miertiesneša tikai pusgadu. Viņa griezās arī ar lūgumu
pie miertiesneša pieņemt viņu, bet Kārsavas miertiesnesis viņaslugumu nepieņēma, atrazdams, ka pirmkārt būtu 1.iemams
vēra M. Kulmass lūgums, kuru viņš arī iesniedza Apgabaltie-

sai.
_ M. Kulmass atrodas arī- grūtā materiālā stāvoklī. Tādā
veida visas lietišķa rakstura priekšrocības bija viņas pusē, un
izšķirošo lomu pie .viņas neuzņemšanas vakantā vietā spēlēja tikai viņas piederība pie žīdu tautības. Bet Latvijas republikas satversme un visi pastāvošie likumi neparedz un nepielaiž nekādas pilsoņu izšķirības pēc tautības. Bet minoritāšu,
it sevišķi žīdu tautības pilsoņu, tiesību aprobežojums pie uzņemšanas valsts dienestā iesakņojies valsts iestāžu praksē.
Ņemot šo vērā, mēs uzstādām, tieslietu ministrim sekojošo
jautājumu:
1) vai tieslietu ministra kungam minētais fakts ir zināms,
2) ko viņš domā darīt, lai uz priekšu novērstu tādas pa-

rādības?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Maizelim.
N. Maizelis (Bunds): Godātie deputātu kungi!
Fakts, kas aprakstīts nupat nolasītā jautājumā, no
ārienes neizskatās kaut kāds ārkārtējs. No ārienes
tam nepavisam nav skandaloza rakstura. Tādos gadījumos
krievi
saka „6htoboc HBJieHne\ Paīsiem gadījumiem neraksta avīzēs, neviens neuzbudinās, tādos gadījumos neviens nesaredz kādu
miera vai kārtības traucējumu. Neskatoties uz to,
taisni šādā gadījumā vairāk nekā policejiska rakstura incidentos izteiktas vienas tautas daļas, vienas tautības, sevišķi viņas mazturīgo slāņu, sevišķi
viņas jaunatnes stāvoklis. Nodibinot Latvijas republiku, tika proklamēts tautību vienlīdzības princips. Sis princips bija pat simbolizēts ar to, ka minoritāšu priekšstāvji iestājās valdībā, bet patiesībā
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minoritāšu ministri bija šī principa vairāk dekoratīva puse. Daudz svarīgāks ir jautājums par to, kā
tika uzbūvēts valsts aparāts, jautājums par valsts
iestāžu personīgo sastāvu. Te jāsaka, ka šis personālais sastāvs piederēja gandrīz tikai vairākuma
tautībai. Katra ziņā šinī sastāvā žīdu darbinieku
nebija gandrīz nemaz. Valsts dibināšanas laikmetā
to varēja izskaidrot ar valsts valodas nezināšanu.
Bet no tā laika stāvoklis attiecībā uz valsts valodas
pārzināšanu ir radikāli grozījies — tikai ne attiecība uz uzņemšanu valsts dienestā. Šeit stāvoklis
nav grozījies līdz šai dienai, bet taisni otrādi — tas
ir kļuvis par principu, pārvērties par tradīciju. Mūsu
satversmē un likumos ir rakstīta visu pilsoņu vienlīdzība, bet faktiskā nerakstītā satversmē — minoritāšu aprobežojumi un it sevišķi visvecākais princips — „KpoMe eBpeeB".
Vispirms gribu pievest zināmu statistiku šinī

jautājumā.
Pēc otrās tautas skaitīšanas datiem mums valsts
, administratīvo iestāžu darbā atrodas pavisam 5291
darbinieks, bet žīdu tautības no tiem ir tikai 25, ieskaitot šinī skaitlī arī žīdu izglītības pārvaldes ierēdņus. Tiesu iestāžu darbinieku ir 1682, un starp
tiem nav neviena žīda. Policijā ir 4316 darbinieku,
un to skaitā tikai viens žīds. Pašvaldības darbinieku
mums ir pavisam 3265, un no viņiem tikai 21 ir žīds.
Bet statistikai te maz nozīmes. Es nebūt nedomāju,
ka valsts amatus vajadzētu sadalīt proporcionāli tautībām, bet mēs protestējam un aktīvi cīnīsimies pret
nacionāliem ierobežojumiem, pieņemot darbiniekus
valsts dienestā.

Gadījumā, par ko ir runa šini jautājumā, ierobežojums izteicas visbrutālākā kārtā. Pilsone Kulmass, pēc visu, pat latviešu, nacionālistu, kas dzīvo
šinī miestā, atzinuma, latviešu valodu pārvalda ļoti
labi. Viņas priekšnieks, Kārsavas iecirkņa miertiesnesis, vislabāk atsaucās par viņas darbu, bet otras kandidātes - pilsones Ozoliņas lūguma negribēja pieņemt un neatbalstīja. Kulmass strādā 1M>
gada, bet otra kandidāte tikai pusgadu. Jūs, godādie deputāti, varbūt domājat, ka šinī gadījumā izšķirošie ir bijuši sociālie apstākļi, ka, varbūt, žīdiete
Kulmass ir tirgotāja meita, bet latviete Ozoliņa vai
nu zemnieka, vai ierēdņa meita. Tā arī varētu domāt pēc schemas, bet faktiski ir otrādi. Kulmass ir
žīdu pamatskolas kalpones meita, tēva viņai nav, un
taisni Ozoliņa, kas iecelta, ir vietējā tirgotāja un
krodzinieka meita. Reti var atrast tik tīru antisemistiskas bacillas kultūru, kā šinī gadījumā.
Lai jūs galīgi saprastu, kas šinī gadījumā ir bijis
izšķirošais, es jums pastāstīšu sekojošo.
Šinī niecīgajā lietā iejaucās Rīgas prese. Avīzē
«Latvis» 25. jūnijā bija ievietots mazs rakstiņš «Žīdiete — der, atbrīvotāji — neder. — Kārsavas iecirkņa miertiesneša kancelejā nodarbināta kāda žīdiete Kulmass. Vietējais miertiesnesis viņu atradis par piemērotāku darbinieci, nekā mūsu brīvības cīnītājus.» — Ir jautājums, kāpēc runā par atbrīvotājiem taisni tādā saistībā. Bez šaubām, tāds
stāvoklis, ka mēs līdz šim neesam apgādājuši visus
brīvības cīnītājus, ir nenormāls. Bet kādēļ taisni
nelaimīgai Kārsavas miertiesneša kancelejas darbiniecei vienai jāatbild par to? Faktiski taisni šis
rakstiņš visu lietu noskaidro. Minētā rakstiņā pretim žīdu tautībai nostādīti Latvijas atbrīvotāji, kuriem jādod priekšroka, kuriem jāstāv pirmā vietā,
bet žīdiem pēdējā vietā. Kā redzat, Latvijas pilsoņi
sadalīti kategorijās. Latvijas atbrīvotāji stāv pirmā vietā, pēc tam nāk II, III, IV un pat vēl V kate-
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gorija. Tā ir skaidra valoda, un tādu runā visa
prakse.
Nedomājiet, kungi, ka šis jautājums attiecas tikai uz valsts amatiem. Valsts rāda ceļu visai dzīvei. Pēc valsts iet pašvaldības. Minēšu kādu piemēru. — Daugavpils pašvaldībā pēdējā gadā atsvabinājās kāda inženiera vieta, kurā iepriekš nebija
bijis latvietis. Pieteikušos kandidātu starpā arī latviešu nebija. _ Tad vietējo pilsoņu latviešu frakcija
griezās pie Universitātes rektora un lūdza ieteikt
kādu latviešu tautības inženieri.
Šis uzaicinājums
bija redzams arī Universitātes korridoros, kas, pēc
manas pārliecības, var tikai
saindēt
atmosfairu
Augstskolā.
Tādu pat ceļu iet arī dažādas sabiedriskas organizācijas. Aiz tā sauktiem neformāliem iemesliem
mūsu zvērināto advokātu padome neuzņem savā
vidū žīdu tautības advokātus. Ar vārdu sakot, žīOrdu tautība ir tāds pat biedēklis kā sociālisms
^
par
vajadzētu
stāvēt
ganizācijas un personas, kam
tiesībām un likumiem, tā nedara. Mūsu dzīves attīstība iet uz to, ka valsts un sabiedriskas organizācijas sāk spēlēt saimnieciskā dzīvē lielāko lomu.
Ar šo procesu ir saistīts otrs process, proti tas, ka
sīkpilsanība, amatniecība, sevišķi province tiek ruinēta. Viņu dēli un meitas meklē sev darbu un jaunas pozīcijas citur.
Mūsu valsts atbildīgie darbinieki nevar vienaldzīgi noskatīties uz šo jautājumu, nedodot_ uz to nekādu atbildi. Šiem cilvēkiem jādod iespēja darboties mūsu zemē. Pēdējā laikā notikumi rada, ka visas cerības uz emigrāciju citās zemēs pašlaik ir nerealizējamas. Valsts uzdevums ir garantēt arī šai
Latvijas tautas daļai kādas perspektīvas mūsu zemē. To mēs prasām no valdības un tāpēc gaidām
atbildi uz šo jautājumu. Bez šaubām, mēs arī turpmāk cīnīsimies ne tikai par likumīgu, formālu vienlīdzību, bet arī par faktisku vienlīdzību un par visu
pilsoņu, bez tautību izšķirības, tiesībām dabūt darbu Latvijā.
Jautājumu virzīs
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
tālāk saskaņā ar kārtības rulli. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —<
pārgrozījumu
likumā
par
apriņķa
valdes
revīzijas
kommisijas
vēlēšanām. Referents E. Grantskalns. Vārds referentam.
Augstais
Referents
E. Grantskalns:
nams!
Līdz šim lauku pašvaldības orgānu vēlēšanas notika rudenī, bet vairāk vēlēšanās ir noskaidrojies, ka
šis Satversmes Sapulcē noteiktais pašvaldības orgānu vēlēšanu laiks, oktobra mēnesis, aiz dažādiem
iemesliem nav visai izdevīgs. Vispirms šai laikā nav
vēl pabeigti lauku darbi. Kad nāk virsū sals, jāsteidz nobeigt pēdējos lauku darbus. Izdarīt tanī
pat laikā vēlēšanas ir grūti, un daudz vēlētāju spiesti atrauties no vēlēšanām; tie uz vēlēšanām neie-

rodas, bet steidz nobeigt savus darbus.

Otrkārt ši-

nī pašā laikā mūsu apstākļos daudz pilsoņu un vēlētāju vēl nav savā pastāvīgā dzīves vietā, bet ir

tur, kur viņi ir izgājuši sezonas darbos; tā piemēram Latgales strādnieki, kuri vasarā parasti dodas
uz Vidzemi un Kurzemi darbā, nav vēl paguvuši atgriezties atpakaļ Latgalē, savā dzimtā pagastā, kur
viņus pašvaldību dzīve, bez šaubām, interesē daudz
vairāk: tur viņi maksā nodokļus, un tur viņi labprāt
piedalītos vēlēšanās un vēlētu savus pašvaldības
orgānus. Tomēr viņiem ir ņemta iespēja to darīt,
jo tanī laikā viņi vēl ir pagaidu darba vietās, vienu
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gadu vienā pagastā, otru gadu atkal cita, un aizbraukt uz savu pagastu tikai uz vēlēšanu dienu vien
nav iespējams. Tādā kārtā visi šie cilvēki nevar
izmantot savas pilsoņu tiesības.
To pašu var teikt arī par citiem strādniekiem,
kas dzīvo pilsētās un vasarā atrodas lauku darbos.
Visi šie apstākļi kopā ir radījuši tādu parliecību, _ ka
tas nav tas īstais laiks izdarīt vēlešanas_ ka velēšanas noliekamas mierīgākā laikā — ka pagastu
pašvaldību vēlēšanas, tā arī apriņķu pašvajdību velēšanas. Šīs vēlēšanas noliekamas vislabāk ziema,
kad visi pilsoņi iespējami lielākā skaitā atrodas savās pastāvīgās dzīves vietās.
Ievērojot visu to, pašvaldības kommisijā izraudzīja par tādu laiku marta mēnesi, proti — marta mēneša pirmo svētdienu un sestdienu pirms tam.
Tāpēc pastāvošie Jikumi, 'šinī konkrētā gadījumā
likums par apriņķu valžu un revīzijas kommisijas
vēlēšanām ir attiecīgi grozīts.
Šo pašu apstākli bija apsvērusi arī valdība un
izdevusi pagājušā sesiju starplaikā attiecīgus likumus satversmes 81. panta kārtībā, norādot tikai vēlēšanu dienu ne marta, bet februāra mēnesī. Pašvaldības kommisijā, saskaņojot likumus — jo valdības izdotais likums arī bija nodots pašvaldības
kommisijai—, atzina, ka marta mēneša pirmā svētdiena būs izdevīgāka, jo tad laiks būs jau siltāks un
tā būs iespēja lielākam iedzīvotāju skaitam piedalīties vēlēšanās. Tāpēc arī kommisijā pieņēma lēmumu par marta sākumu.
Ievērojot to, ka mums nav vairs daudz laika
atlicis vēlēšanu priekšdarbu un nākošo vēlēšanu
sagatavošanai, kas, bez šaubām, saistītos ar dažādiem termiņiem sarakstu iesniegšanai un tamlīdzīgi,
pašvaldības kommisijā lūdz Augsto namu šo pārgrozījumu likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām pieņemt 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 vispārējas debates. Vārdu neviens nevēlās? — Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu
lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas aturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Virsraksts.
«Pārgrozījums likumā par apriņķa
kommisijas vēlēšanām.»

valdes

un

revīzijas

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 sekretāru nolasīt likumprojekta tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā par apriņķa valdes un revīzijas .kommisijas vēlēšanām (lik. kr. 1927. g. 194) 6. pantu izteikt tā:
6. Apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanas notiek vienā laikā ar pagasta padomes vēlēšanām marta mēneša
pirmā svētdienā un sestdienā pirms tās. Vēlēšanas izsludina
apriņķa valde vismaz 5 nedēļas pirms vēlēšanām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam.
Referents E. Grantskalns: Mūsu 6. panta
teksts skan: «Apriņķu valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanas notiek vienā laikā ar pagastu padomju vēlēšanām u. t. t.» Šeit ir izlaista viena lieta, proti ka vienā un tai pašā laikā notiek ne tikai
pagastu padomju vēlēšanas, bet arī pagastu revīzijas kommisiju vēlēšanas. Tāpēc te ir vajadzīgs
drīzāk redakcionālas dabas pārlabojums; lai sa-
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skaņotu visu vēlēšanas procedūru, pašvaldības
kommisijas uzdevumā kā referents es lieku priekšā
iespraust pēc vārdiem «pagasta padomes» vārdus
«un revīzijas kommisijas». Tā tad jaunais teksts
skanēs tā: «Apriņķa valdes un revīzijas kommisi^
jas vēlēšanas notiek vienā laikā ar pagasta padomes
un revīzijas kommisijas vēlēšanām.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu
vairāk
neviens neveļas? — Referents E. Grantskalns iesniedzis priekšlikumu —
«6. panta otrajā rindiņā pēc vārdiem «pagasta
likt vārdus: «un revīzijas kommisijas».

padomes»

Nobalsošanā nāk likuma teksts ar pašvaldības
kommisijas referenta Grantskalna priekšā likto
pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī
teksta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Likuma teksts pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Vārds referentam Grantskalnam.
Referents

E. Grantskalns:

Pēc tam, kad pats

likums ir pieņemts, mums šeit ir vēl viena lieta, kas
būtu — nokārtot jautājumu ar satversmes 81. panta
kārtībā izdoto tāda paša rakstura likumu. Tanī sakarībā pašvaldības kommisijā liek priekšā pielikt
vel noslēguma tekstu ar šādu saturu: «Ar šo atcelti pārgrozījumi likumā par apriņķu valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām (lik. kr. 1930. g. 120)».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašvaldības kommisijas referents E. Grantskalns liek priekšā

pievienot likumam noslēguma tekstu:
«Ar šo atcelts pārgrozījums likumā par apriņķa valdes un
revīzijas kommisijas velēšanām (lik. kr. 1930. g. 120).»

Iebildumu nav? Arī tas pieņemts. — Nobalsošana nak likums visumā pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums visumā pārlabotā veida vienbalsīgi p_ i e ņe m t s. — Redakcijas kommi-

sijas ziņojums bus nākošā sēdē. — Līdz ar to šis
dienas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — p ā rgrozīj urnu likumā
par pagasta
padomes velēšanām. Referents E. Grantskalns. Vārds referentam.
Referents E. Grantskalns: Loti godātie deputātu kungi! Par šo pārgrozījumu pagasta padomes
velēšanu likuma man ir atlicis visai maz, ko teikt,
jo tam ir ciešs sakars ar nupat pieņemto pārgrozījumu likumā par apriņķu valžu un revīzijas kommisiju velēšanām, kur jaunoteikta tā vienotā gaita, ka
arī pagastos notiek vēlēšanas tanī pat laikā, kad
noliktas apriņķu valžu un revīzijas kommisiju vēlēšanas. Tadeļ es lūdzu Augsto namu pieņemt arī šo
pārgrozījumu pagastu padomju vēlēšanu likumā tanī pat steidzamības kartībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība._ Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārds deputātam Zlaugotnim-Cukuram.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Pašvaldības kommisijas tekstā teikts, ka
velēšanu tiesības bauda pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā
sasnieguši 21 gadu. Mums, strādnieku un zemnieku
frakcijai, jāaizrāda, ka pilsētās, tāpat kā uz laukiem,
pilsoņi jau 16—18 gadu vecumā tūlīt -pēc,- skolas
beigšanas, ir spiesti stāties patstāvīgā darbā un pelnīt sev uzturu. Ja šie jaunie pilsoņi — sievietes un
vīrieši — darba ziņā ir pielīdzināti pārējiem,,vecā-
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kiem pilsoņiem, tad tomēr nav jāaizmirst, ka tiesību
ziņa viņi ir iepakaļus, jo viņiem ņemta iespēja piedalīties vai -nu pašvaldības, vai citās vēlēšanās. Tas
ir ārkārtīgi svarīgi un taisni tamdēļ, ka jaunatne
mušu tagadējos grūtos saimnieciskos apstākļos' vispār tiek nospiesta; bet tanī pat laikā jaunatne ir tiešam viens no aktīvākiem faktoriem kā politikā, tā
saimniecība, un tapec itin dabīgi tai piekrīt diezgan
svarīga lonut Ja tagad buržuāzija grib ierobežot
jaunatnes velēšanu tiesības, nedodot tai tiesības, kas
tai nākas, tad tas no buržuju viedokļa arī ir saprotams, jo viņi negrib, ka rastos kāda jauna doma, kas
apkarotu tagadējo veco satrunējušo kapitālistisko
iekārtu Tapec jaunatni ierobežo uz visas līnijas.
Šeit mes redzam, ka jaunatnei laupa vēlēšanu tiesības. Mēs liekam priekšā 21 gada vietā likt 18 gadus, jo mes zinām, ka tie vairs nav tādi, kas neapzinās, ko viņidara, bet ir pilsoņi, kas spiesti strādāt
un kas apzinās savu pienākumu. Tāpēc mums 3.
panta ir pārlabojums — ka 21 gada vietā liekami 18

gad.i._

Šinī likumprojektā ir vēl viens ierobežojums,
kas ir ļoti svarīgs lauku strādniekiem, vispār gadījuma darbu strādniekiem uz laukiem; tas ir nodzīvošanas cenzs attiecīga rajonā: tiesība piedalīties vēlēšanas ir tikai tad, ja attiecīgā vēlēšanu rajonā nodzīvo divus mēnešus.Tas laupīs iespēju piedalīties vēlēšanas ļoti lielam iedzīvotāju skaitam, taisni strādniekiem, , kas tagadējos apstākļos nevar atrast pastāvīgu nodarbošanos pie viena noteikta darba devēja. Ka mēneša, tā dienas strādniekiem bieži jāmaina darba devējs, arī darba vieta, un tāpēc viņi
nevarēs balsot ne viena, ne otrā vietā. Šis ierobežojums bus stipri sajūtams strādniekiem. Tāpēc
hekam priekša šo ierobežojumu strīpot, lai vēlēšanu tiesības baudītu visi, kas vēlēšanu laikā dzīvo
attiecīga pagasta.
Tādi ir mūsu pārlabojumi 3. pantā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas?_ Vispārīgās debates izbeigtas. —
Nobalsošana nāk pāreja uz pantu lasīšanu." Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījums likumā par pagasta padomes vēlēšanām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret-virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma
ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

<<L >k"mā par pagasta padomes vēlēšanām (lik.
kr
51) 3. un 6. pantu izteikt tā:» .
_x

1922 g

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Grantskalnam.
Referents E. Grantskalns: Še ievada tekstā atsaucas uz likuma par pagasta padomes vēlēšanām
pirmtekstu — lik. kr. 1922. g. 57; bet šim likumam
jau ir grozījums, kas izsludināts 1927. gada likumu
krājuma ar Nr. 195 — tāpēc pašvaldības kommisijas uzdevuma lieku priekša, ievērojot to, ka jaunais
grozījums_ skar arī šo pirmo grozījumu, ievada
tekstu pec vārdiem «lik. krs' 1922, g. 57» iespraust
vār;?
-dns;«uu(t927..g. 195».

mi «jPriekSsēdētājšP.Kalniņa-Referents- E. GrāiitSsdt&b
-kams .ksnfeiu^siŅWeffllkJamu: J.^^
- rāa

s e s i i a s 3. s ē d e 1930. gada

21. o k t5 b r ī.
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«Ievada teksta pec vārdiem «!ik. :kr. 1922. g. 57» iespraust
vārdus «un 192Ī1. g. 195».»

Lieku uz balsošanu ievada tekstu ar referenta
iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret ievada teksta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —Lūdzu nolasīt
3. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Tiesība piedalīties vēlēšanās ir abu dzimumu Latvijas
pilsoņiem, kuri vēlētāju saraksta sastādīšanas pirmā dienā ir
ne jaunāki par 21 gadu, ja viļņi līdz minētai dienai attiecīgā pagastā nodzīvojuši vismaz pēdējos di-vus mēnešus pirms vēlētāju saraksta sastādīšanas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Grantskalnam.

Vārds

referentam

Referents E. Grantskalns: Šai pantā teikts, ka
tiesība piedalīties vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem,
kuri vēlētāju sarakstu sastādīšanas pirmā dienā sasnieguši tādu un tādu vecumu. Tas tā bija sākumā,
kad sastādīja vēlētāju sarakstus. Tagad pēc 1927.
gada grozījumiem vēlētāju sarakstus vairs nesastāda; tāoēc tāda veida teksts nesaskanētu ar to
kārtību, kāda vēlēšanām noteikta pastāvošos likumos. Aiz šiem motīviem es kommisijas uzdevumā
lieku priekšā dažus grozījumus; proti — strīpot 2.
rindiņā vārdus «vēlētāju sarakstu sastādīšanas» un
to vietā likt vārdus «vēlēšanu pirmā dienā» — tad
tas saskanētu ar pastāvošo vēlēšanu likumu —, un
panta beigās, priekšpēdējā rindiņā strīpot vārdu
«vēlētāju», pašās beigās vārdu «sastādīšanas» un to
vietā likt šādu tekstu: «kuri attiecīgā pagastā nodzīvojuši vi.sm.azpēdējos» — tik un tik — «mēnešus
pirms kandidātu sarakstu iesniegšanas.» Tad tas
saskanētu ar pastāvošiem 1927. gada grozījumiem
un būtu pieņemams. —
Bez tam man ir vēl cits pārlabojums, kuru es
negribētu šeit celt priekšā kommisijas vārdā, bet
gan kā deputāts; proti, es gribētu mazliet apstāties
liie nodzīvošanas cenza. Šeit par nodzīvošanas cenzu jau runāja kāds deputāts, aizrādot, ka nekāds nodzīvošanas cenzs nebūtu vajadzīgs. Tad nu katrs
garāmgājējs varētu ieiet pagasta valdē un vēlēšanu
momentā palīdzēt ievēlēt pagasta valdi un padomi.
Man jāsaka, ka tas nav izrādījies par lietderīgu. Līdz
šim mums pastāv 4 mēnešu nodzīvošanas cenzs, un
izrādās, ka tā ir tā minimālākāprasība, lai lietderīgi
varētu vadīt pagasta saimniecību, jo nevar būt tāds
stāvoklis, ka pagasta" padomi un līdz ar to visus
pārējos pagasta orgānus ievēl nejauši cilvēki, cilvēki, kas uz mirkli, uz dažām dienām, nedēļām vai kādu mēnesi atrodas pagastā kaut kādā darbā — vai
nu būves darbos, pie ēku celšanas, vai kā amatnieki,
vai dažādi grāvrači, vai citi zemes strādnieki, vai
parastie bezdarbnieki, kuri dažreiz lielos pulkos tiek
pārsviesti uz laukiem darbā. Sevišķi tagad, kad vēlēšanas notiks marta mēneša sākumā, kad pilsētas
bez darba esošos cilvēkus parasti lielā vairumā izsūta tur, kur ir darbs — piemēram akmeņlauztuvēs
Slokas pagastā, vai arī zināmos zemes darbos, vai
arī pie šoseju uzbēršanas darbiem — tad nu arī vienā otrā pagastā, kur būs šāds nejauši gadījies pilsētnieku vairākums, šis vairākums, bez šaubām, varēs pagasta dzīvi stipri iespaidot, varēs pavisam
pārbalsot vietējos iedzīvotājus un dot pagastam tādu pārvaldes sastāvu, kādu neviens nebūs gaidījis
urn kas ari nebūs lietderīgs pagasta dzīves vadīšanai; Mēs taču zinām', ka katra joagasta pārvaldīšana ir saistīta ar zināmiem pilsoņu pienākumiem, ar
zMāmiem maksājumiem un nodokļiem, ar zināmu
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atbildību par to, kā pagasta saimniecība tiek vadīta:
vai netiek ietaisīti pagastā lieli paradi, vai neuzņemas par daudz lielus pienākumus, vai tik neuzkrauj
tādas saistības, kas vēlākam, jaunajam sastāvam jāmaksā. Tāpēc, deputātu kungi, ka jus redzat, lieta
ir ļoti nopietna, jo mums ir zināms daudz tādu ļaunprātības gadījumu, kas jau pastāvot 4 mēnešu nodzīvošanas cenzam ir mēģinājuši izlauzties cauri.
Ja jūs tagad saīsināsit nodzīvošanas cenzu kaut vai
uz 2 mēnešiem, vai arī, varbūt, pavisam noraidīsit,
tad, spriežot pēc tā, ka jau agrāk šādi gadījumi ir
bijuši, arī tagad par kaut kādu mazu patīkamu laipnību viena otra grupa vēlēšanu dienā varēs gūt
virsroku, tāda grupa, kurai aiz muguras nemaz nav
kaut cik jūtams iedzīvotāju vairākums; bet šī grupa, raidot darbā šos nojausi sagadījušos cilvēkus
pagastā, iespaidos vēlēšanas un panāks savu. Tas,
bez šaubām, nekā laba nevar dot pagasta pašvaldības dzīvē, un ja šādas lietas pieļaus, tad tas nozīmēs
vietējo iedzīvotāju vēlēšanu tiesību izvarošanu. Tāpēc man ir priekšlikums atstāt līdzšinējo nodzīvošanas cenzu, proti — 4 mēnešus. Tādā kārtā pilsoņi,
kas rudenī pārradušies no darba savos pagastos,
neviens no šīm tiesībām izslēgti nebūs. Tie visi varēs piedalīties vēlēšanās. Turpretim gadījuma un
nejauši cilvēki, kas, varbūt, ieradušies meža vai ceļu
darbos, šīs tiesības baudīt nevarēs. Tie baudīs savas tiesības, protams, savā pastāvīgā dzīves vietā.
Tur neviens viņiem šīs tiesības neatņems un arī
nedomās ņemt. Aiz šiem motīviem es lieku priekšā
vēl otru pārlabojumu, un proti — 2 mēnešu vietā
likt 4 mēnešus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Šinī pantā ir runa
par vienu ļoti svarīgu pašvaldības jautājumu, un
proti, šis pants izšķir, kam ir tiesības piedalīties apriņķa un līdz ar to pagasta pašvaldības dzīvē. Šis
noteikums attiecas tiklab uz apriņķa, kā arī pagasta
vēlēšanu tiesībām. Pastāvošais likums dod vēlēšanu tiesības tiem pilsoņiem, kuri ir 21 gadu veci un
kuri līdz vēlēšanu dienai nodzīvojuši pagastā 4V2
mēneša. Šo noteikumu nevaram nosaukt par vispārējām vēlēšanu tiesībām, jo te zināma iedzīvotāju grupa no vēlēšanām izslēgta. Protams, ka visiem tiem, kam ir pastāvīga dzīves vieta pagastā,
kam tur ir savi nekustami īpašumi, vēlēšanu tiesības ir nodrošinātas; nedz likums, nedz arī Senāta
paskaidrojumi tiem vēlēšanu tiesības neatņem. Kaut
arī šāds pilsonis dzīvotu citā pagastā — ja tikai viņam kādā Latvijas pagastā ir nekustams īpašums,
tad līdz ar to viņam ir tiesības piedalīties šī pagasta vēlēšanās. Turpretim tam pilsonim, kura dzīves vieta arī, varbūt, ir šinī pagastā, bet kurš tur
nevar nodzīvot visu gadu no vietas — jo viņam jāmeklē darbs arī blakus pagastā —, tam tagadējais
likums vairs nedod tiesības piedalīties šī pagasta
vēlēšanās. Prasa, lai viņš pirms vēlēšanām būtu
nodzīvojis pagastā nepārtraukti 4V-z mēneša. Tā ir
tā vispārējā principa ierobežošana, kas rakstīts mūsu satversmē, ka vēlēšanu tiesības pieder visiem,
kas sasnieguši 21 gada vecumu. Tā tad šis likums
attiecībā uz lauku pašvaldībām nedod tiesības visiem pilsoņiem. Bet tiesības vēlēt mums būtu jādod
visiem lauku iedzīvotājiem un ne tikai tiem, kam ir
nekustami īpašumi uz laukiem. Tagadējais likums
dod vēlēšanu tiesības visiem tiem, kam ir nekustami īpašumi, vai viņi pagastu pazīst, vai nē, vai zina,
kas tur notiek, vai nē. Patiesībā šīs tiesības ir dotas
nevis dzīvām personām, bet nekustamiem īpašu-
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miem. Tas jau mazliet atgādina cara laikus, kad
vēlēšanu tiesības bija ne iedzīvotājiem, bet nekustamiem īpašumiem, un kad tie, kam bija nekustamie
īpašumi, «taisīja» balsis tā, ka dalīja šos nekustamos īpašumus un atdeva radiniekiem, lai tikai varētu sazvejot vairāk balsu — nekā saskaņā ar likumu pienāktos. Nekustamas mantas privilēģijas šinī
ziņā gan būtu jāizskauž, lai tiktu respektētas deklarētās tiesības par vispārējām vēlēšanu tiesībām.
Tāpēc šai pantā noteikums par nodzīvošanas cenzu
jādzēš. Tāds priekšlikums ir jau iesniegts, un mūsu
frakcija par to balsos.
Grantskalna kungs saka, ka tad būšot dota iespēja nobalsot nejaušām personām, kas ierastos uz
laukiem. Bet šīs tiesības taču tiek dotas tiem, kas
tur dzivn un tur pierakstīti. Sveši cilvēki, kas tur
nedzīvo, taču nepierakstīsies, no tā nav ko baidīties.
Tāpēc prasīt 4 vai 5 mēnešu nodzīvošanas cenzu
pirms vēlēšanām nav nekāda vajadzība.
Tālāk ir vēl otrs svarīgs Jautājums šai pantā.
Te paredzēts dot vēlēšanu tiesības sākot ar 21 gada
vecuma sasniegšanu. Domāju, ka Saeimai būtu
laiks revidēt šo noteikumu un dot vēlēšanu tiesības
pašvaldības vēlēšanās arī jaunākiem pilsoņiem. Nebūtu gaidāmas nekādas briesmas vai jukas un laupīšanas, ja Saeima sāktu dot vēlēšanu tiesības 18 gadu veciem pilsoņiem un pilsonēm. Lauku apstākļos
18 gadus veci pilsoņi jau piedalās darba gaitās un
ir pieauguši cilvēki ar visām tiesībām, tamdē! viņiem bez kādām briesmām varētu dot arī pilnas vēlēšanu tiesības, lai tad katrs iedzīvotājs 18 gadu vecumā, kas jau piedalās visos lauku darbos, mācītos
dzīvot īstu pilsoņa dzīvi. Tad atkristu arī daudz to
likstu, kas tagad piemeklē lauku pašvaldības. Šie
jaunekļi un jaunavas 18 gadu vecumā nav vēl tik
daudz dzīves samaitāti un tāpēc sabiedriskā dzīvē
bieži vien būs daudz tīrāki par tiem veciem pilsoņiem, kuri sasnieguši 50 un 60 gadu vecumu. Mums
ir jau daudz piemēru šinīs lietās, un ja tikai pameklēsim statistikā, tad gan redzēsim, cik ir to, kas nodarījuši kādas pārestības un nelikumības, valstij un
sabiedrībai, no vecākās paaudzes un cik tādu ir 110
jaunākās paaudzes. Es domāju, jūs katrs varēsit
pateikt, ka šo likumu pārkāpēju vismazāk ir jaunatnes vidū. Kādreiz, kad bija jāaizstāv Latvijas valsts,
tad neviens neprasīja 21 gadu, un dzīvē patiešām
pierādījās, ka tas arī nav jāprasa; tāpēc jūs devāt
ieročus rokās 18 un pat 16 gadus veciem pilsoņiem.
Jūs viņiem devāt tiesību aizstāvēt
demokrātisko
republiku, un tāpēc pašreiz jums nav nekādas tiesības laupīt viņiem pilsoņu un vēlēšanas tiesības.
Tamdēļ mūsu frakcija liek priekšā 21 gadu vietā likt
IS gadu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vaids

deputātam

Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Ļoti godātie deputātu kungi! Ulpes kungs stipri pastāv, lai

vēlēšanu tiesības dotu visiem. Jēdziens «visiem» ir
stipri stiepjams. Arī tad, ja jūs dosit vēlēšanu tiesības nejaušam caurgājējam pagastā, kas, varbūt, tur
ir tikai vēlēšanu dienā, arī tad jūs nebūsit devuši tās
visiem, jo būs vēl tādi, kas pagastā nedzīvo, bet kas
tur ieceļojuši aiz šādiem vai tādiem polītiskiem aprēķiniem, lai varētu piedalīties pagasta vēlēšanās,
un, varbūt, tiktu ievēlēti. Tā tad jēdziens «visiem»,
ja arī to neņem tik plaši, kā to ņēma kreisais spārns,
ir vēl stiepjams bez gala un malas. Deputātu kungi! Visiem taču nevar būt tiesības piedalīties pagasta vēlēšanās, jo tās ir saistītas ar pienākumiem,
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ar maksājumiem. Cilvēks, kas tur ir tikai divi dienas, taču neuzņemsies pienākumus; tāpēc šī prasība ir netaisna pret pārējiem iedzīvotājiem, kas ar
saviem maksājumiem pašvaldību uztur. Jums liekas, ka tā esot privilēģija mantīgajai šķirai, jo tā baudot vēlēšanu tiesības neatkarīgi no tā, vai pagastā
dzīvojot, vai nedzīvojot. Viņiem šīs tiesības ir jābauda, jo viņi arī neatkarīgi no tā, vai dzīvo, vai nedzīvo attiecīga pagastā, maksā pagastam un uztur
pagasta pašvaldību. Kā tad jūs domājat? Vai viņiem ir tikai pienākums maksāt naudu, bet līdz runāt nē? Šo tiesību diktē elementārā taisnības sajūta. Te nav runa par privilēģiju, bet par pienākumu ko uzliek tai šķirai, kam ir īpašumi pagasta ro^
bežās.
Tālāk — pierakstīšanās. Saka, ka tie nejaušie
balsotāji, kas ienākuši zināmā pagastā uz acumirkli,
velēšanu tiesības nebaudīšot, jo viņi nebūšot pierakstīti. Kāpēc tā? Likums par pierakstīšanos neparedz, ka gadījuma strādniekiem nav jāpierakstās^
viņi pierakstāmi līdzīgi pārējiem iedzīvotājiem. Tā
tad vļņi būs pierakstīti. Katrs uzņēmējs pieraksta
un ir spiests pierakstīt savus strādniekus, kaut arī
viņi būtu tikai dienas strādnieki. Nav tāda likuma,
ka viņus varētu nepierakstīt, un ja pieņemtu tādu
likumu, par kādu jūs te runājat, tad viņi iegūtu vēlēšanu tiesības.

Runājot par vecumu, man jāsaka, ka es nesaprotu, kāpēc jūs gribat tieši 18 gadus. Jums nepatīk 21 gads, kad cilvēks top pilngadīgs, kad viņš sasniedz zināmu gatavību un kad viņš saskaņā ar
mūsu civillikumiem var uzņemties atbildību. Tas'
jums nepatīk; jūs liekat priekšā 18 gadus, motivējot

ta, ka tad_ cilvēks esot derīgs darbam, tad viņš ejot
strādāt, sākot pats sev maizi pelnīt u. t. t. Kungi!
Lauku cilvēki sāk strādāt jau daudz agrāk. Mūsu
dēli, mūsu bērni iet ganos jau ar 10 gadiem. Es tagad nesaprotu, kāpēc jūs neliekat priekšā 14 vai pat
10 gadus. Es jums varu pateikt, ka tā persona, kas
baudīs aktīvās vēlēšanu tiesības, baudīs
arī
pasīvās vēlēšanu tiesības, t. i. viņu varēs ievelēt par pagasta valdes
priekšsēdētāju
u.
t._ t.
Ar vienu vārdu sakot, viņu varēs ievelēt amatos, kas saistīti ar naudas
glabāšanu, iekasēšanu u. t. t. Vai jums nav zināms, ka
pie mums pēc kara bija nomanāma stipra tendence
dažādos amatos ievēlēt galvenā kārtā jaunus cilvēkus. Ko mēs piedzīvojām? Mēs redzējām, ka daudz
šo-amatpersonu izšķērdēja viņām uzticētos līdzekļus, izšķērdēja sabiedrības mantu un nonāca uz apsūdzēto sola. (Starpsaucieni pa kreisi.) Jūs jautājat, vai vecāki ļaudis to nedarot. Es negribu teikt,
ka vecums
pasargātu no ģeķības, bet cilvēks jauir
nu^ daudz nenosvērtāks, un tāpēc te arī daudz
biežāk gadās dažādas varbūtības; un man šķiet, ka
cilvēkiem, kuri nevar uzņemties juridisku atbildību,
nevar dot atbildīgus amatus. Grozait papriekš mūsu civillikumus, nosakait, ka pilngadība sākas ar 18
gadiem, ka ar 18 gadiem cilvēks jau ir juridiski atbildīgs, tad būs cita lieta. Ja jūs to izdarīsit, tad tas
būs vismaz loģiski un tad par to varēs kaut runāt,
bet šobrīd mēs tam nevaram piekrist.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Pie 3. panta iesniegts vairāk pārlabojumu. Vispirms referents E. Grantskalns liek priekšā:
_ «3. panta otrajā rindiņā strīpot vārdus «vēlētāju saraksta
sastādīšanas» un to vietā likt vārdu «vēlēšanu»; panta beigās
strīpot vārdus: «pirms vēlētāju saraksta sastādīšanas» un to
vieta;likt; «pirms kandidātu saraksta iesniegšanas».»Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā, Rīgā, Saeimas laukumā.
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Šis ir vairāk vai mazāk redakcionālas dabas
pārlabojums, tāpēc likšu to uz balsošanu reizē ar
pantu — pēc deputātu Zlaugotņa-Cukura, Ulpes un
Grantskalna priekšlikumu nobalsošanas. Deputāts
J. Zlaugotnis-Cukurs liek priekšā:
«3. pantā vārdu «21' gadu» vietā lilkt «18 gadu»; strīpot
palīga teikumu «ja viņi līdz minētai dienai attiecīgā pagastā nodzīvojuši vismaz pēdējos divus mēnešus pirms vēlētāju saraksta sastādīšanas».»

Deputāts P. Ulpe liek priekša:
«3. pantā skaitļa «21» vietā likt «18».»

Deputāts E. Grantskalns liek priekšā:
«3. panta beigās strīpot vārdus «dilvus mēnešus» un
vietā likt «četrus mēnešus».»

Balsošanas kārtība būs šāda.

Vispirms

to

likšu

uz balsošanu deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma pirmo dalu, kas sakrīt ar deputāta Ulpes
priekšlikumu; pēc tam nāks nobalsošanā deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma otrā dala — strīpot
3. pantā palīga teikumu. Ja to pieņems, atkritīs deputāta Grantskalna priekšlikums; ja deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma otro dalu noraidīs,
nāks nobalsošanā deputāta Grantskalna priekšlikums. — Sāksim balsot. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma pirmo daļu —

3. pantā vārdu «21 gadu» vietā likt «18 gadu».
Tā sakrīt ar deputāta Ulpes priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma pirmās dalās pieņemšanu nodota 31 balss, pret tās pieņemšanu nodotas 46 balsis, atturējušies 4. Pirmā daļa noraidīta.
— Nobalsošanā

nāk

deputāta

Zlaugotņa-Cukura

priekšlikuma otrā daļa —
strīpot 3. panta palīga teikumu: «ja viņi līdz minētai dienai
attiecīgā pagastā nodzīvojuši vismaz, pēdējos divus mēnešus
pirms vēlētāju saraksta sastādīšanas».»

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
deputāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu nodotas 36 balsis, pret — 46 balsis,
atturējies 1. Ari otrā dala noraidīta. — Nobalsošanā nāk deputāta Grantskalna priekšlikums —

3. pantā beigās strīpot vārdus «divus mēnešus»
vietā likt «četrus mēnešus».»

un

to

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Grantskalna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Grantskalna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Grantskalna priekšlikumu nodotas 44
^ priekšlikums pieņemts.
balsis, pret — 38 balsis. Šis

— Nobalsošanā nāk 3. pants ar pieņemto deputāta
Grantskalna priekšā likto pārlabojumu un referenta
Grantskalna iesniegtiem pārlabojumiem. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 3. panta pieņemšanu pārlabotā
veidā. Acīmredzot vairākums. 3. pants pārlabotā
veidā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 6. pantu!
Sekretārs J. Breikšs:
«Pagasta padomes vēlēšanas notiek marta mēneša pirmā
Vēlēšanas izsludina pagasta valde vismaz fj nedēļas pirms vēlēšanām.»
svētdienā un sestdienā pirms tās.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
neviens nevēlas? 6. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — Vārds referentam Grantskalnam.
Referents E. Grantskalns: Arī šim likumam es
kommisijas vārdā lieku priekša pievienot noslēguma tekstu: «Ar šo, atcelts pārgrozījums likuma par
pagasta padomes vēlēšanām (lik. kr. 1930. g. 119)»;
tas ir tas pārgrozījums, ko valdība bija izdevusi satversmes 81. panta kārtībā un ko pašreiz gribam atvietot ar šo jauno, likumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pašvaldības kommisijas referents E. Grantskalns iesniedzis šādu noslēguma tekstu:
•

«Ar šo atcelts pārgrozījums likumā par pagasta padomes
vēlēšanām (lik. kr. 1930. g. 119).»

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties_ tos, kas
ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Ari nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak likums visumā
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kasir pret
likuma pieņemšanu visumā pārlabota veida. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par likuma pieņemšanu visumā pārlabotā veidā nodotas 44 balsis, pret — 29 balsis. Likums visuma
pārlabotā veidā pieņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Pie dienas kārtības vārds deputātam Alberin-

gam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Nākošais dienas kārtības punkts ir
pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm. Ta ka šis likums jau ir bijis spēkā, tad mums ir jau daži piedzīvojumi. Tā kā pašlaik ir spēkā arī likums par mai-

zes labības tirdzniecību un bez tam kommisijas pašreiz apspriež likumus par lauksaimniecības aizsardzību, stāvoklis ir grozījies un šis likums «pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm» prasa zināmu pārstrādāšanu. Varbūt tur būs daudz kas_ jāgroza, ko

Augstā namā nebūs tik parocīgi un ērti izdarīt. Es
domāju, ka kommisijas to varēs sīkāk izstrādāt. Tāpēc es lieku priekšā nodot šos pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm atpakaļ tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisijām, lai kommisijas to pārstrādātu un lai šis likums nekļūtu atkarīgs no nejaušas nobalsošanas plenārsēdē. Kommisijas varētu to
sīkāki izstrādāt un iesniegt plenārsēdei no jauna.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāta Alberinga
priekšlikums attiecas uz nākošo dienas kartības
punktu. Iekams varam par to runāt, man jādod
vārds referentam.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījumiem likumā
par
ievedlēsēm. Referenti E. Rimbenieks un J. Birznieks.
Vārds tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam Rimbeniekam.
Referents E. Rimbenieks: Augsti godātie depuPagājušā gada 17. decembri pieņemts
likums par ievedlēsēm. Šī likuma nolūks, galvenā
kārtā, bija paplašināt tirgu dažiem mūsu labības ražojumiem: miežiem, āboliņa sēklām u. t. t. Tomēr,
piemērojot šo likumu dzīvē, izrādījās, ka tas dažā
ziņā nav pietiekoši skaidrs, lai sasniegtu tos nolūkus, kādiem šis likums bija izdots, proti, lai vietējo
lauksaimnieku ražojumi atrastu plašāku tirgu. Tāpēc ari savā laikā ir iesniegti pārgrozījumi likumā

tātu kungi!
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par ievedlēsēm, kas galvena kārta skar 2. un 5. pan-

tu.
Man, kā tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam, jāaizrāda, ka, apspriežot šos pārgrozījumus kommisijā, galvenā uzmanība tika vērsta uz to, lai šis likums par ievedlēšu izsniegšanu
tiktu piemērots vienīgi vietējām izvedprecēm. Tādā
veidā tad arī 2. pants ir izlabots, ka ievedlēšu izsniegšana notiek uz izvedēja rakstisku pieprasījumu par sekojošām vietējām precēm. Šeit man
jāaizrāda, ka pārlabotais pants, kāds tas mums tagad būtu jāpieņem, ir papildināts vēl ar miežu iesalu,
auzu putraimiem un auzu pārslām.
Bez tam ir pārlabojums 5. pantā. Iepriekšēja,
pastāvošā likumā 5. pants nosaka, ka instrukciju ša
likuma piemērošanai dzīve izdod finanču ministris.
Šis 5. pants ir grozīts un jaunā redakcija skan ta, ka
tuvākus noteikumus šā likuma piemerošanai, _ ka ari
noteikumus par 2. pantā minēto preču vietējas izcelšanās pierādīšanas veidu un kārtību izdod finanču ministris saziņā ar zemkopības ministri. An šis
pārlabojums grib radīt valdībai iespēju ar atsevišķiem noteikumiem un instrukcijām jautājumu jzšķirt
tā, ka ar šo likumu būtu dots atbalsts vietējam izvedprecēm.
Man jāaizrāda, ka likums tādā veidā, kāda tas
ir pastāvējis līdz šim, tomēr nav devis to, kono ta
sagaidīja (K. Lorencs no vietas: «Kapec tad jus balsojāt par viņu?»), jo izrādās, ka iepriekšējā likuma
nav skaidri pateikts, ka ievedleses būtu izsniedzamas vienīgi par vietējo ražojumu izvešanu. Ar šiem
.pārgrozījumiem likumā tas tagad būs sasniegts; tāpēc kommisijas vārdā lūdzu pieņemt šos pārgrozījumus steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kommisijas referentam Birzniekam.
Referents J. Birznieks: Godātie deputātu kungi! Ar Saeimas 18. februāra lēmumu _ finanču un
tirdzniecības un rūpniecības kommisijam_ bija uzdots pārstrādāt likumu par ievedlēsēm jāda veida,
lai piemaksas varētu saņemt tikai par tām precēm,
kas ir ražotas mūsu zemē. Finanču kommisijā pieņēma 2. un 5. panta grozījumus, nosakot, ka prēmijas
maksājamas tikai par to labību un labības tālākiem
pārstrādājumiem, kas ražoti un apstrādāti mūsu
zemē.
Finanču kommisijas vārdā lūdzu šo likumu pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priekšā steidzamību. Vispirms nāk nobalsošana steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība
vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti! Pēc neilga starpbrīža Saeimai atkal jānodarbojas ar šo bēdīgi slaveno ievedlēšu likumu.
Kad pirms 10 mēnešiem Saeima šo likumu_ apsprieda, tad vienīgi mūsu frakcija jeb kreisais spārns
kopā ar maziniekiem bija vienīgie, kas noteikti un
asi uzstājās pret šā likuma pieņemšanu, norādot uz
sekām, kādas būs šim likumam, uz to spekulāciju,
ko šis likums attīstīs, kā ari uz to, ka šis likums nekā nedos tiem, kam tas domāts, t. i. mūsu lauksaimniekiem. Toreiz koalīcijas vairākums un ari tā frakcija, pie kuras pieder abi referenti, ar visu sirsnību

uzstājās par šo likumu.
Motivējot šā likuma vajadzību, Saeimas vairākums galvenā kārtā apstājās pie sekojošiem apstākļiem. Apgalvoja, ka bagāto 1929. gada auzu un mie-
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žu ražu nevarēšot patērēt iekšzemē; mums palikšot_ pāri vairāk par 25.000 tonnām miežu, ko vaja-

dzēšot izvest uz ārzemēm. Tāpat palikšot pāri
ap 50.000 tonnu auzu, ko arī vajadzēšot izvest. Bez
tam vēl aizrādīja, ka mūsu graudu eksports, pateicoties nelabvēlīgai ārzemju tirgus konjunktūrai, nespēšot konkurēt ar ārzemju zemām cenām. Tāpēc
graudu eksportam jāradot labvēlīgāki apstākļi, jāparedzot graudkopjiem izvedprēmijas vai ievedlēses. Šī likuma aizstāvji aizrādīja, ka šādu izvedprēmiju vai ievedlēšu pieņemšana stabilizēšot iekšzemes labības cenas, noturēšot tās uz zināma līmeņa, un tas katrā ziņā pacelšot mūsu graudkopību,

radīšot interesi un impulsu sevišķi tām graudkopības nozarēm, kas ražo miežus un auzas.

Mūsu frakcija jau toreiz aizrādīja, ka šī likuma aizstāvja — zemnieku savienības aprēķins ir stipri pārspīlēts, ka ir pārspīlēti skaitļi, kurus viņi nosauca
Saeimas kommisijas un plenārsēdē, ka 75.000 ton-

nas miežu un auzu palikšot pāri ārzemju eksportam.
Mēs aizrādījām, ka iepriekšējā, t. i. 1928. gada neraža ir iztukšojusi zemnieku apcirkņus, radījusi lielu
deficītu ar sēklas aizņēmumiem un ka tāpēc pāri palikusē raža tiks izlietota trūcīgo iekšzemes rezervju papildināšanai. Mēs aizrādījām, ka arī intendantura atpirks zināmu dalu labības savām vajadzībām, bet pārējo daļu paņems Zemkopības ministrija
kā atmaksu par sēklas aizdevumu. Mēs aizrādījām,
ka tas arī būs viss, kas pilnīgi segs labības piedāvājumus, ko zemniecība varētu vest tirgū.
Tai laikā, kad šo likumu pieņēma, t. i. pagājušā
gada decembrī, mēs vēl aizrādījām, ka lielākā daļa
zemkopju savu ražu jau likvidējusi, ka lielākā daja
ražas pārgājusi privātu eksportieru rokās, un ka
tāpēc šis likums pašiem ražotājiem nekā nedos, ka
likums novedīs pie neveselīgas spekulācijas. Tomērmūsu motīvus neievēroja. Šī-likuma aizstāvji
aizrādīja, ka mēs esot pret lauksaimniecību, ka mēs
noliedzot graudkopību un esot pret katru ierosinājumu, kas varētu nākt pretim lauku ražotājiem. Tagad, deputātu kungi, ir pagājuši tikai 10 mēneši pēc
šī likuma pieņemšanas, un nu es gribētu jautāt i referentam, i šī likuma aizstāvjiem, kādus pozitīvus
rezultātus šis likums ir devis, ko tas ir devis mūsu
lauku ražotājiem, ko tas vispār ir devis Latvijas
saimnieciskai dzīvei.
Ņemsim vispirms to motīvu, par kuru tik daudz
toreiz runāja zemnieku savienība — par tiem liela-

jiem miežu un auzu kvantumiem, kas mums būšot jāsviež ārzemju tirgū. Vai pa šiem 10 mēnešiem, kamēr šis ievedlēšu likums darbojas, mēs esam izsvieduši ārzemju tirgū tik lielus miežu un auzu kvantumus? Palasot statistiskā biļetena datus, izrādās,
ka mēs neesam izveduši nevienu tonnu miežu; tikai
pēdējais biļetens rāda, ka septembra mēnesī izvestas 4 tonnas. Tā tad nevis 25.000 tonnu, bet tikai
4 tonnas, jeb, patiesībā nekas nav izvests. Arī no
tām 50.000 tonnām auzu, kas it kā atlīkšot eksportam, nav daudz izvests. Man jāaizrāda, ka lauksaimniecības organizācijas un paši ražotāji nav izveduši nevienu tonnu auzu, bet gan Zemkopības
ministrija ir izvedusi kādas 7500 tonnas auzu no tiem
kvantumiem, no tām rezervēm, kuras, kā mēs jau
aizrādījām, šo likumu pieņemot, Zemkopības ministrija bija saņēmusi sēklas atmaksai. Neviens lauksaimnieks nav izvedis nevienu tonnu auzu.
Ja paraugāmies skaitļos, kas raksturo šī likuma
piemērošanu dzīvē, t. i. to, cik šis likums ir maksājis un kur līdzekli iztērēti, tad atklājas diezgan in-
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teresanta aina. Mēs esam izmaksājuši uz ievedlēsēm no pagājušā gada decembra mēneša līdz š. g.
1. septembrim, t. i. 9 mēnešos, 642.831 latu — kā

sevišķu prēmiju par miežu, auzu un to pārstrādājumu eksportēšanu. Nu rodas jautājums, par kādu

ražojumu eksportēšanu šī summa tad nu galvenā
kārtā izmaksāta. Lauksaimnieki-ražotāji no šiem
642.000 latiem caur Zemkopības ministriju, nododot
savu ražņ Zemkopības ministrijai, ir dabūjuši tikai
119.000 latu. Tā tad lauksaimnieki-ražotāji caur
Zemkopības ministriju ir saņēmuši tikai 120.000 latu, bet pārējie 520.000 lati ir aizgājuši prēmijās taisni privātam sabiedrībām. To skaitā tad nu būtu
minami «A/S Heimans» un «Jakubovičs», «Baltijas
seklu eksports», kādu ļoti niecīgu summu ir saņēmis «Konzums», arī kāds Jakobsons, Kerkoviuss
un Intelmans, Ilģeciema dzirnavas, «Farina», Bērends, Mottel Lissus, M. Pekkers u. t. t. Nevienas
pašas lauksaimnieku ražotāju organizācijas; tikai

privāti eksportieri. Godātie deputātu kungi! No
šiem 642.000 latiem dzirnavnieki vien ir saņēmuši
363.000 latu jeb 58% no visām izvedprēmijām. Tā
tad vieni paši dzirnavnieki ir saņēmuši 60% no šīm

«slavenajam» ievedlēsēm.
Ja nu painteresējamies, par kādu ražojumu eksportēšanu minētie dzirnavnieki šīs summas ir saņēmuši, tad atrodam... (Ā. Bļodnieka starpsauciens)
— Bļodnieka kungs, atļaujiet atbildēt arī uz to rūpniecības «aizstāvību». Jūs_ sakāt, tā esot rūpniecības _ aizstāvēšana. Mēs esam par vietējās
dzirnavrupniecības aizstāvēšanu, bet ne ar tādiem
likumiem, kas veicina nevis rūpniecību, bet gan
spekulāciju. Bļodnieka kungs, man Jums jāsaka, ka
šie 360.000_ latu ir izmaksāti nevis par vietējo miežu
uauzu _Parstrādāšanu, bet dzirnavnieki ir eksportējuši grūbas un putraimus, kas pārstrādāti no importētas labības. Tā tad šie izvestie grūbas un
putraimi nav vis pagatavoti no. mūsu miežiem un
auzām, bet no ievestiem miežiem. (Dž. Hana starpsauciens.) Hana kungs, vai tas nav skandāls! Pagājuša gada Jus paši teicāt, ka mums ir brīvas pāri
par 25.000 tonnu miežu, bet nu izrādās, ka pa šiem
10 menešiem _ mes_ esam importējuši ap 3000 tonnu
miežus, Jai pārstrādātu tos putraimos un grūbās,
eksportējot tad tos ar ļoti augstām izvedprēmijām.
Mes esam izveduši grūbas un putraimus — 2500
tonnas, bet esam importējuši 3000 tonnas miežu. Tā
tad patiesība šīs milzīgi augstās importa prēmijas
ir saņemtas nevis par eksportētiem Latvijas ražojumiem, bet par importēto miežu pārstrādājumiem.
Kādu peļņu dzirnavnieki varēja gūt par šīm
grūbām un putraimiem? No viena puda miežu var
izstrādāt apmēram 3/4 puda putraimu. Ja nu ir izvesti 2500 tonnu putraimu un grūbu, tad vajadzēja
importēt apmēram 3000 — 3500 tonnu miežu. Par
šiem miežiem dzirnavniekiem bija jāmaksā ievedmuitas no ĪOCLOOO—120.000 latu, bet eksporta prēmiju par grubam un putraimiem ir saņemts 368.000
latu. Ta tad 265.000 latu ir nepelnīta prēmija. (Starpsaucieni.) Jus sakāt, ka tas par pārstrādāšanu? Hana kungs, Jus nemaz tāds nemākulis neesat, ka tā
sakāt un jautājat. Pārstrādāšana taču ir iekalkulēta
nevis prēmijā, bet jau preču resp. fabrikātu cenā.
Tā tad šis likums ir devis dzirnavniekiem 265.000
latu lielu prēmiju. Tas ir tas lielākais efekts, ko ir

devis šis spekulatīvais likums.
Man liekas, godātie deputātu kungi, ka pēc 10
mēnešu prakses, kad uz šī likuma pamata ir nelietderīgi izdoti vairāk kā 600.000 latu dažādās ekspor^
ta prēmijas,
kad gandrīz neviens grasis nav nonā6*
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cis pašu ražotāju rokās. Augstajam namam bus
vairāk kā skaidri motīvi, kāpēc šis likums nevar
veicināt mūsu lauksaimniecību, bet gan tikai spekulāciju. Tāpēc Alberinga kunga priekšlikums — noņemt šo likumu no dienas kartības un nodot to pārstrādāšanai kommisijām Saeimai nav pieņemams.
Labi — ko tad kommisijas izdarīs un izgrozīs?
Jau tagad referents kommisijas vārda liek priekša
likumu grozīt, lai prēmijas turpmāk tiktu izmaksātas
tikai par vietējām izvedprecem, t. i. lai prēmijas
maksātu tikai par tiem miežu un auzu pārstrādājumiem, kas izgatavoti no Latvijas ražojumiem. Bet
es jautāšu referenta kungam, vai viņš _ nevarētu but
tik gudrs un paskaidrot Saeimai, kāda veida iespējams izkontrolēt, vai tie ir pārstrādājumi no vietējiem miežiem un auzām. Mums taču ir brīva miežu
un auzu ievešana. Nav nekādu aizliegumu, nav vajadzīgas nekādas atļaujas — licences. Ka jus kontrolēsit un noteiksit, ka dzirnavas ir izstrādājušas
grūbas un putraimus no Latvijas labības? To nav
iespējams kontrolēt. Jūs varētu to izdarīt, ja ar
miežiem un auzām izdarītu to pašu, ko ar rudziem
un kviešiem, ja piespiestu dzirnavas ņemt miežus
un auzas pārstrādāšanai no valdības krājumiem.
Bet es domāju, to jūs nedarīsit. Un kamēr jus neliekat priekšā citus noteikumus, kas dotu iespēju valsts
iestādēm kontrolēt prēmiju izmaksas, jūs nevarēsit ar šo likumu nekā izdarīt.
Mēs domājam, ka šo likumu nevarēs _ nevien
grozīt, bet arī pārlabot, jo šis likums arī pārlabota
veidā lauku ražotājiem nekā nedos; tāpēc varētu
būt tikai viens priekšlikums — atdot _šo_ likumprojektu atpakaļ kommisijai nevis pārstrādāšanai, bet
ar vienu uzdevumu, proti — uzdot kommisijai vienas nedēļas laikā izstrādāt likumprojektu šī likuma
par ievedlēsēm, atcelšanai, lai darītu reiz galu tai
spekulācijai, kas pa šiem 10 mēnešiem ir jau diezgan
daudz valstij maksājusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augsta sapulce! Nepilna gada laikā man ir gods ievedlēšu
jautājumā runāt jau trešo reizi. Pirmo reizi es īsos
vārdos pasacīju, ka man kā zemniekam ir skaidrs,
ka šis izvedlēšu likums lauksaimniecībai, t. i. zemniekiem nekā nevar dot, nekad un nekādos apstākļos. Es biju pārliecināts, ka toreiz man, kā progresīvās apvienības deputātam, šeit Augstajā .namā
rāsies vairāk piekritēju zemnieku aprindām.
atbalsts
toreiz
bija
brīnišķīgi, ka
Bet
puses, un proti — no
sonāca no citas
ciāldemokrātu puses, no tās frakcijas, kuru jūs parasti saucat par pilsētnieku un rūpnieku aizstāvi.
Toreiz vienīgi viņi saprata pareizo situāciju un balsoja pret šo likumu. Saprotams, ka mazais kreisā
spārna spēks nebija spējīgs karot pret to nejēdzību,
ko šis likums radīja. Pašai Saeimai drīz vien nācās atzīt šā likuma nejēdzību, un jau pēc dažiem
mēnešiem nāca ierosinājums šo likumu grozīt.
Ko tad mēs grozījām? Mēs atņēmām vienu
punktu, un pielikām kommatu, un ielikām viena teikuma vietā otru. Tā bija visa grozīšana; un es atkal sacīju, ka arī grozījums nekā nedos lauciniekiem, bet gan būs labvēlīgs rūpniekiem-dzirnavu
īpašniekiem. Nupat mēs no godājamā iepriekšējā
runātāja dzirdējām, ka viens pats rūpnieks nopelnījis 60% no apmēram 520.000 latu, kas uz šī likuma
pamata izdoti.
Tagad atkal likumā grib ko grozīt. Grozait, ko
gribat, grozait kaut šim likumam kājas uz augšu,
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tomēr lauksaimniekiem tas neka nedos. Cik sarunās tagad dzirdams, arī paši sirsnīgākie likuma aizstāvji ir atzinuši, ka likums savu mērķi nav sasniedzis, un ka tāpēc mēs to varam nosaukt par nelaimīgu, nelaikā dzimušu bērnu.
Šeit aizrādīja, ka ar šī likuma grozījumiem un
ar šo likumu vispār mēs esot gribējuši veicināt miežu un auzu izvešanu uz ārzemēm. Vai jus patiešām domājat, ka mūsu valstī ir tādi lauksaimnieki,
kuri nekā nesajēdz no tā, kas jādara. Vai tiešam ta
būtu laime, ja mēs sāktu graudus izvest? Es domāju — taisni otrādi: mums jāieved jēlvielas, jāpārstrādā attiecīgos produktos un tad jāizved. Ja tagad latviešu zemnieki būtu tik nesaprātīgi, ka viņi
vēl tagad censtos izvest graudus uz ārzemēm, tad
tā būtu kauna zīme, tā būtu gara aprobežotības zīme. Mums jāpieliek visi spēki un jāveicina pārstrādāto lauksaimniecības produktu izvešana, jagadā
tirgi. Izrādās, ka Augstā nama labais spārns, kas
likumu ierosināja, iedomājās guvis tlielu nopelnu,
veicinādams labības izvešanu graudos. Tas ir galīgs absurds! Jābrīnās, ka lauksaimniecības zemē,
kāda ir Latvija, var būt tādi deputāti, kas tā skatās
uz šo jautājumu.
Es negribu vairāk runāt par šo jautājumu. Es
esmu pārliecināts, ka šodien vajadzība un nepieciešamība Saeimā uzvarēs. (A. Alberinga starpsauciens.) Es dzirdu Alberinga kungu sakām, ka graudi jāizved. Kas runā? Zemnieku savienības pīlārs,
pats lauksaimnieks, bijušais zemkopības ministris!
(A. Alberings no vietas: «Jā!») Es lūdzu stenogrammā atzīmēt, ka Alberinga kungs saka, ka mums
jācenšoties izvest graudus. Ja mēs, Alberinga kungs,
dzīvosim, tad nevajadzēs vairāk par gadu, kad Jūs
ņemsit savus vārdus atpakaļ. (A. Alberings no vietas: «Nekad! Jūs savus vārdus ņemsit atpakaļ!»)
Es gan neņemšu! Jūs neesat cienīgs būt zemnieku
savienības deputāts, ja Jūs nesaprotat zemnieku vajadzības. Ja tiešām zemnieku savienībai ir šādi deputāti, tad nožēlojami ir zemnieki, jo tādā vadībā
viņi nekad netiks ārā no tā purva, kurā viņi ir iestiguši.
Ievērojot to, ko sacīju, piekrītu Lorenča kunga
priekšlikumam nodot šo likumprojektu kommisijai

ar noteikumu nodziedāt tam kapa dziesmu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Hanam.

Dž. Hans (vācu-baltiešu partija; runā vāciski) :*) Godātie deputātu kungi! Uzskati par
lauksaimniecības ražojumu eksporta pabalstīšanas
lietderību ar ievedlēsēm nesaskan. Nav nekādu
šaubu, ka šai sistēmai ir dažādas vājās puses. Pēc
mana ieskata tas tomēr nedod tiesību apgalvot, ka
šī likuma pieņemšana ir bijusi nepiedodama kļūda.
Jau šī gada sākumā labības cenas sāka stipri kristies. Saprotams, valdībai vajadzēja šai parādībai
piegriezt vērību un meklēt līdzekļus, kā lauksaimniekiem palīdzēt. Dažas valstis jau toreiz sāka lietot ievedlēses, eksportējot dažus lauksaimniecības
ražojumus. Es nesaprotu, ko valdībai var pārmest,
ja viņa ir mēģinājusi glābt situāciju Latvijā ar līdzīgiem paņēmieniem.
Lorenča kungs grib motivēt savu noraidošo izturēšanos pret šo likumu ar to, ka tas nav novedis
pie miežu un auzu eksporta; eksportēti ir tikai putraimi. Tas ir fakts, tomēr par šo parādību nav vainojams šis likums kā tāds, bet gan mūsu zemās prēmiju likmes, kuru dēļ mieži un auzas nav atraduši
*) Runātāja atreferējums,
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noņēmējus pasaules tirgū. Citas valstis maksā augstākas prēmijas un tā slēdz mums ārzemju tirgus.
Mes neesam varējuši ar šīm valstīm konkurēt.
Es absolūti nesaprotu, kā te var runāt par spekulāciju un apgalvot, ka šis likums esot radījis tikai
spekulāciju. Vispār jāsaka, ka te pārāk bieži, vietā
un nevietā, lieto vārdu spekulācija. Gandrīz par visiem līdzekļiem, kādi pēdējā laikā lietoti lauksaimniecības atbalstīšanai, apgalvo, ka tie veicinājuši
tikai spekulāciju. Mani kungi, es nesaprotu, kā
var runāt par spekulāciju, ja kāds tirgotājs vai fabrikants eksportē preces, par kurām valsts maksā
izvedpremijas uz likuma pamata, ko Saeimas vairākums pieņēmis.

Tālāk es nesaprotu, kā

var ieraudzīt

likum-

trukumus tai apstāklī, ka mēs uz šī likuma pamata
neesam eksportējuši auzas un miežus, bet gan putraimus. Tautsaimniecības pamatlikums taču ir tāds,
ka katrai valstij ir izdevīgāki izvest apstrādātus
produktus nekā izvest jēlvielas. Visas valstis tāpēc
cenšas veicināt jēlvielu pārstrādāšanu iekšzemē, jo
tad šo valstu iedzīvotāji atrod darbu un maizi. Lorenča kungs, turpretī, apgalvo, ka šis likums noraidāms aiz tā iemesla, ka tas nav novedis pie auzu un
miežu, bet tikai pie putraimu eksporta, šim domu
gājienam es nevaru sekot. Ja putraimu eksports
jāuzskata par spekulāciju, tad taču par spekulāciju
jāapzīmē arī fabrikas atvēršana, kura gatavo priekšmetus, par kuriem jāmaksā ievedmuita. Es domāju,
ka, no'stadot mūsu (Saimnieciskās parādības šādā
gaismā, mēs nokļūsim tādā stāvoklī, no kura nebūs
nekādas izejas. Pēc maniem datiem nav pareizi,
ka eksportētie putraimi izgatavoti tikai no ārzemju
miežiem un ka šis likums vietējās lauksaimniecības
ražojumu cenas nekādā veidā nav labvēlīgi iespaidojis. Gandrīz visi eksportētie putraimi ir izgatavoti no Latvijas miežiem, un ja salīdzinām cenas pēc
šī ievedlēšu likuma izdošanas, tad izrādās, ka auzu
cenas gan ir palikušas joprojām zemas, turpretī miežu cenas ir ievērojami cēlušās. Tā tad šis likums ir
tomēr, kaut gan aprobežotā mērā, atbalstījis lauksaimniecības ražojumu tirgu.
Beigās Lorenča kungs izsakās pret projektēto
ievedlešu_ likuma grozīšanu, jo viņam liekas, ka neesot, iespējams konstatēt, vai putraimi izgatavoti no
vietējiem, vai importētiem miežiem. Līdz šim nekad vēl praktiskas grūtības nav bijušas par iemeslu
kāda paša par sevi vēlama likuma noraidīšanai. Ja
grib ieņemt tādu_ stāvokli, tad, eksportējot gatavus
fabrikātus, nevarētu arī pielaist nekādas muitas atmaksas par ārzemju jel- un palīgvielām, kādas maksa gandrīz visur un arī Latvijā. Nav tik vienkārši
noskaidrot, vai, piemēram, arkls vai ecēšas u. t. t.
izstrādāti no vietējā, vai importēta tērauda.
Ja kādā likumā ir trūkumi, tad tie jānovērš. Šie
trūkumi tomēr nevar būt par iemeslu paša likuma
noraidīšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.

A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Iepriekšējie runātāji aizrādīja, ka
šis likumprojekts noņemams no dienas kārtības un
atdodams attiecīgām kommisijām, lai tās to anulētu.
Es te par šo jautājumu negribu daudz runāt; teikšu
tikai vienu, ka es nešaubos par to, ka šo likumprojektu atdos attiecīgām kommisijām, jo arī es iesniedzu tādu priekšlikumu, tikai nevis, lai likumu atceltu, bet lai to pārstrādātu, lai piemērotu mūsu dzīves
apstākļiem, jo ir radušies apstākļi un nākusi klāt
prakse, kas prasa likumā pārlabojumus.
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Tagad gribu apstāties pie jautājuma, par ko ie
runāja Šterna kungs. Viņš teica, ka esot kauns, ja
Latvijas lauksaimnieki domājot par labības izvešanu uz ārzemēm. Kad es starpsaucienā teicu, ka labība tiešām jāizved, viņš atbildēja, ka jākaunoties,
ja zemniecībai esot tādi pārstāvji. No šīs katedras
es vēlreiz saku, ka esmu propagandējis un propagandēšu arī turpmāk labības izvešanu. Es nesaku,
ka Latvijai jākļūst par maizes labības izvedēju, bet
jūs taču, kungi, zināt, ka Dānijā, Zviedrijā un Vācijā ir augsti attīstīta lauksaimniecība, bet šīs valstis
tomēr labību izved. Kad mums 1929. gadā vajadzēja augstvērtīgu sēklu, mēs to dabūjām visaugstākās lauksaimniecības kultūras , valstīs — Dānijā,
Zviedrijā un Vācijā. Es nesaku, ka mums jāizved
maizes un lopbarības labība, bet mums jākļūst intensīvākiem saimniekotājiem, mums lauksaimniecība jāveicina un pasaules tirgū jāieņem savs noteikts
stāvoklis; mums jākļūst sēklas labības audzētājai
zemei, jo mūsu zeme un klimatiskie apstākļi ir tādi,
kas dod iespēju ražot šādu labību. Mēs varam konkurēt pat ar Dāniju un Zviedriju, un es ticu, ka mūsu
labība atradīs tirgu plašā pasaulē. Es atceros, ka
vel pirms kara Kurzemē audzētos kviešus atzina
par ļoti augstvērtīgiem; tāpat Latvijā audzētie
garšķiedrainie lini ir augsti novērtēti, kaut gan mēs
šo kultūru izkopšanā neesam darījuši tikpat kā nekā.
Beidzamā laikā tikai Zemkopības ministrija ir sākusi
rūpēties, lai mūsu ražojumi būtu augstvērtīgāki, gādājot noteiktas šķirnes sēklas, gādājot visādiem līdzekļiem par kaitēkļu apkarošanu u. t. t., u. t. t.
Tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tāpēc es vēlreiz
uzsveru no šīs katedras, ka Latvijai jātop labības
izvedējai zemei un Latvijai jāražo arī augstvērtīga
sēklas labība. Tā ir dziļa maldīšanās, ja domā, ka
mušu nākotne ir vienīgi sviesta eksportā. Bez šaubām, mums jāgādā arī par piensaimniecības attīstību, bet nevar uzskatīt vienīgi piensaimniecību par
mušu nākotnes nesēju. Lopkopība jāievada citā
virzienā. Mums jātop par labas sugas audzinātājiem, līdz ar to attīstot arī mūsu piensaimniecību.
Jau sen tie laiki aiz muguras, kad lauku māmiņas
teica: vienalga, raibs vai brūns tas lopiņš — kad
tik pieniņš balts. Mūsu lopu suga jāuzlabo. Mums
jāsasniedz tas pats, ko ir sasniegušas ārzemes, un to
mes arī sasniegsim. Mums jācenšas visas nozares
padarīt ienesīgas.
Lauksaimniecības stāvoklis ir pilnīgi neciešams.
Es nerunāšu par 1929. gadu, jo par to skaitļi ir vēl
šausmīgāki, bet ņemšu 1928. gadu. Šinī gadā no
ārzemēm ievesti 104 veidi lauksaimniecības un lauku rūpniecības ražojumu, un tie mums ir maksājuši
87.298.104 lati; no tiem graudu labības un tās pārstrādājumu ievests par 48.311.710 latiem, pārējo zemes ražojumu: sakņu u. c. — par 11.156.516 latiem;
lopkopības produktu, neizņemot tos produktus, ko
mēs paši izvedam uz ārzemēm, piemēram sviesta ir
ievests par 40.003 latiem; siera — par 46.444 latiem;
cūku, lai gan mēs paši eksportējam bekonu, ievests
par 683.800 latiem u. i. t. Kopā šo lopkopības ražojumu ievests par 11.813.648 latiem. Lauku rūpniecības ražojumu ievests par 16.016.194 latiem. Tanī
pat 1928. gadā rudzu ievests par 20.993.466 latiem;
kviešu ievests par 18.427.425 latiem, miežu — par
3.519.950 latiem un auzu — par 4.607.481 latu.
Tanī pat laikā mēs redzam, ka pat lielās un ve-

cās valstis cenšas panākt, lai iespējami vairāk ražotu lauksaimniecības produktu savās zemēs.

Tā,

piemēram, Anglijā pacelts pat jautājums par sviesta
muitu u. t. t, lai ar to panāktu iespējami lielāku lauk-
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saimniecības produktu ražošanu sava pašu zeme.
Mums jāiet tas patsceļš. Ja mes jau esam stājušies
pie labības tirgus regulēšanas darba — jāsaka, tāds
likums jau ir stājies spēkā, izdotssatversmes 81. panta kārtībā —, tad tādā pat mēra mums jāķeras ari
pie citu lauksaimniecības produktu ražošanas veicināšanas.1 \ Šāda politika ir nepieciešama. Protams, es neatrodu par iespējamu izdot par katru
atsevišķu lauksaimniecības ražojumu atsevišķu likumu, bet mums būs jāķeras pie muitām. Mums
būs jāuzliek muita visiem lauksaimniecības ražojumiem, ko varam it labi paši saražot _ lai, cik iespējams, izsargātos no to ieplūšanas no ārzemēm mušu
zemē, lai iespējami vairāk iztiktu ar iekšzemes ražojumiem, lai pati iekšzeme _ ražotu šos produktus
pietiekošā vairumā. Kā mēs zinām, ikgadus tiek
ievests zināms daudzums labības, daudz vairāk nekā tas būtu vajadzīgs. Tā 1929. gadā ievests kviešu 75.000 tonnas, kaut gan vajadzīgas bija tikai
33.000 tonnas, rudzu — 126.000 tonnu_ kaut gan vajadzēja tikai 30.000 tonnu. Tas bija tapec, ka cenas
tika nodzītas ļoti zemu un lauksaimnieki nelaida savus ražojumus tirgū, izbarojot tos kustoņiem, neizlietojot tur, kur tas būtu vajadzīgs, maizei. Šogad
maizes labības mums būs pietiekoši, vasaras labības ari pietiekoši; tāpēc centīsimies katrā ziņa panākt, lai mēs varētu iztikt paši ar savu maizi. Tad
pakāpeniski soli pa solim centīsimies sasniegt, lai
mūsu augstvērtīgā labība atrastu tirgu arī ārpus
Latvijas kā dārgi samaksāta sēklas labība.
Kas attiecas uz ievedlēšu likumu, tad es jau liku
priekšā nodot to kommisijām pārstrādāšanai. Es
nevaru piekrist, ka šis likums galīgi nekā nedod
lauksaimniekiem. Man jāsaka, ka par miežiem —
par citu labību es pašreiz nevaru izsacīties — man
ir informācija, ka taisni pateicoties šīm lēsēm miežu cenas ir diezgan labi noturējušās. Ja lēšu nebūtu bijis, tad miežu cena būtu daudz zemāka. Es
ari negribētu pielaist tādu stāvokli, ka uz lauksaimnieku vai valsts rēķinu iedzīvotos privātie uzņēmēji, tirgotāji, vai, kā te saka, spekulanti. Ja tā būtu, tad pret to stingri jāuzstājas. Bet, kungi, neaizmirstiet, ka labības izvedēji ir taču labības uzpircēji. Katrs pieprasījums rada piedāvājumu. Jo lielāks būs pieprasījums, jo lielākas maksās arī cenas.
Ja uzpircēji būs ieinteresēti labību izvest, tad, protams, zināma peļņas dala pie iepirkšanas sasniegs
ari lauksaimniekus. Bez šaubām, dalu šīs peļņas
pašreiz izmanto uzpircēji - spekulanti. Jāatrod
veidi, kā to novērst. Bet domāt, ka lauksaimnieki
nedabū nekā, ir maldīšanās. Viena daļa peļņas ir
nonākusi arī pie viņiem. Es vēlētos, lai pie lauksaimniekiem nonāktu ne tikai viena dala, bet visa
šī summa. Tāpēc mēs liekam priekšā _ šo likumu
pārstrādāt, pārstrādāt tā, lai šīs lēses nāktu par labu mūsu graudkopībai un nonāktu lauksaimnieku
rokās, lai tad vēlāk mēs varētu sākt domāt par labības izvešanu sēklas labības veidā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Ievedlēšu likums ir viens vēsturisks piemērs
taisni tai ziņā, no kura gala nevar lauksaimniekiem
palīdzēt. Visi labumi, kas ir bijuši no šī likuma, ir
noteikti bjuši uz lauksaimnieku rēķina, bet ir aizgājuši, kā saka, viņiem gar lūpām garām. Tos ir guvusi tikai zināma rūpnieku daļa, kura _ ka rāda oficiāli dati, uz šī likuma pamata ir saņēmusi 642.000
latu. Ja mums tagad lauksaimniekiem jāpalīdz, jāpiemaksā, ja šī summa ir diezgan prāva — tuvojas
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jau miljoniem, tad neapšaubāmi būtu ļoti labi, ja
mēs šo summu izlietotu tieši lauksaimnieku vajadzībām un neļautu tai aizplūst tanīs kabatas, kur
tā tagad ir. Vēl tālāk — mes, lauksaimniekus pabalstīdami, pabalstām uz lauksaimnieku rēķina taisni
tos, kuriem Latvijā jau tā labi klajas. Nevar nekādi
saprast tādu ačgārnu, vai kroplu, vai nemākulīgu
saimniecisko politiku, kas rada tādus apstākļus. Mes
vedam iekšā ārzemju labību bez kādiem ierobežojumiem. Tas ir viens. Otrkārt — tai paša laika
mēs spiežam patērētājus lietot šo labību, bet paši
savu labību ar valsts līdzekļiem cenšamies izvest uz
ārzemēm, pie kam nopelna tikai pārstrādātāji. Tāda
kombinācija mūsu tautsaimniecība, mušu valsts
dot
neka. laba.
nevar
saimniecībā absolūti
bloks
neprogresīvais
centra
mūsu
Tāpēc
var piekrist tam vien, ka šo likumu nodod
pārstrādāšanai. Mēs zinām, kastur iekša slēpjas.
Tur slēpjas sekojošais — novilcināt atkal to lietu uz
vēl vienu, otru, trešu mēnesi, lai uz šī likuma pamata vēl ko nopelnītu. Tāpēc mes atrodam par nepieciešamu šo likumu nodot atpakaļ kommisijai, lai to
nevis pārstrādātu, bet atceltu un darītu to visdrīzākā laikā. Tādēļ apsveicams ir priekšlikums 7 dienu
laikā izstrādāt attiecīgu likumu un iesniegt Saeimai,
jo šis likums ir jāatceļ steidzamības kartība. Tagadējais stāvoklis nevar turpināties.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Godātie deputāti! Es domāju, ka patlaban mums nebūs jāizšķir
tas teorētiskais jautājums, par ko diezgan plaši runāja Alberinga kungs, vai mēs patiešām jau ražojam tik daudz spēkbarības mūsu lopiem, lai veicinātu tās eksportu. Uz šo jautājumu jo plaši ir atbildējuši Alberinga kunga domu biedri savos rakstos; un
pat Ulmaņa kungs, kurš pirms 10 mēnešiem šīs ievedlēses tā aizstāvēja, varēs jums pateikt, ka viņš
nebūt nedomā ar šo likumu radīt loti plašu eksportu,
kas balstītos galvenā kārtā uz lopbarības — miežu
un auzu eksportēšanu. Tā tad viņa paša domu biedri nepiekrīt Alberinga kunga uzskatam.
Bez tam man jāsaka Alberinga kungam, ka dzīve pati jau ir atrisinājusi praktiskās šā likuma iespējamības. Neskatoties uz jau diezgan augstām muitām, neskatoties uz diezgan lielām prēmijām par
miežu un auzu eksportēšanu, pagājušā gadā nav
eksportēti ne mieži, ne auzas, jo tas niecīgais kvantums, ko nejauši pārdeva, nebūt neliecina, ka šinī
ziņā jau manāma tendence uz kādu plašāku darbību,
uz kādu miežu un auzu eksportu. Vēl vairāk pat —
jāaizrāda, ka šīs divas nozares, ko jūs veicināt ar
ievērojamām izvedprēmijām, nav uzrādījušas savā
eksportā nekādu attīstību, bet gan taisni tā_ nozare,
kas balstās uz auzu un miežu patēriņa, un tā ir mūsu lopkopība. Pastāvot sliktai konjunktūrai pagājušā un arī šinī gadā šī nozare mums tomēr uzrāda
labvēlīgus rezultātus. Diemžēl, mēs to nevaram
teikt par miežu un auzu eksportu. Sviesta eksports
šī gada 8 mēnešos, salīdzinot ar pagājušā gada tiem
pašiem mēnešiem, uzrāda pieaugumu no 9200 tonnām uz 12.000 tonnām. Arī bekona eksports ir vairāk kā dubultojies. Tā tad tā nozare, uz kuras jūs
gribat būvēt mūsu eksportu, galvenā, kārtā ir kalpojusi mūsu iekšzemes lopkopības patēriņam. — Bet
tas nav tāds jautājums, par ko šodien te šķēpi jālauž.
Es gribu atbildēt arī Hana kungam. Viņš, motivēdams ievedlēšu likumu, mēģināja, diezgan gari
filosofējot, pierādīt, ka tas saimnieciski nepiecie-

173

Latvijas Republikas

III Saeimas

VII

s e s i j a s 3. s ē d e 1930. gada

21. oktobri.

174

#

sams, ka lauksaimniecība pārdzīvojusi smagu un
asucenu krišanos, labības tirgū valdījis chaoss un
tāpēc vajadzējis spert kādus solus, lai pasargātu vienu vai otru graudkopības nozari. Tad nācis ievedlēšu likums, pateicoties kam pēc zināma laika auzu
un miežu cenas stabilizējušās.-^- Es nezinu, vai Hana kungam ir pie rokas vajadzīgie dati un skaitļi. Ja
viņš paskatītos cenu kustību, tad viņš piekristu
man, ka izvedleses nav stabilizējušas cenas. Cenām
nāca pretim ievedmuita. Ja,paskatāmies miežu un
auzu cenu kāpšanu un krišanos no tā momenta, kad

pieņemaizvedprēmijas, tad redzam, ka tās nav stabilizējušas, bet ir pārdzīvojušas visus tos pašus variantus, ko pārdzīvoja kviešu, rudzu cenas u. t. t.
Tā tad motīvs, it kā izvedprēmijas būtu stabilizējušas .auzu un miežu cenas, nav dibināts uz skaitļiem.
Talak Hana kungs sacīja, es esot aizmirsis, ka
šis likums devis iespēju, nomaksājot nelielu ievedmuitu, ievest ārzemju kviešus un auzas un izvest
no tiem izstrādātus fabrikātus ar ļoti augstām prēmijām. _ Es esot aizmirsis ābeces patiesību, ka mums
ar zināmu nodokļu sistēmu, ar zināmām prēmijām
jāveicinot iekšzemes rūpniecība. Hana kungs! Te
ir gan viena ābeces patiesība, bet šinī patiesībā ir
vel viena otra patiesība. Ja jūs gribat veicināt mūsu rūpniecību, ja jūs gribat veicināt tādu rūpniecību, kas pārstrādā ārzemju izejvielas, un vēl piemaksāt prēmijas, tad tas, pēc manām domām, nav pareizi. Es nezinu ārzemēs nevienas valsts, kur šādos gadījumos piemaksātu prēmijas. Zinu tikai to,
ka šādiem rūpniekiem atmaksā to muitu, kas samaksāta par izejvielām. Hana kungs! Tā laikam
ir tā ābeces patiesība, tikai no otras puses. Ko jūs
darāt? Jūs ļaujat, lai ieved ārzemju auzas un miežus, muitojat tos ar 3 santīmiem kilogramu, ļaujat,
lai tos pārstrādā grūbās un putraimos un lai dzirnavnieki saņem par tiem 16 santimu prēmijas par
kilogramu. Tā tad 3 santimu vietā 16 santimu, 13
santimu augstāka izvedmuita nekā ievedmuita par
jēlvielām. Šie 16 santimi ir 30% — 50% no fabrikāta vērtības. Kā jūs redzat, tā ir pārspīlēti augsta
prēmija. Ar šīm prēmijām mēs veicinām tikai niecīgu rūpniecības nozari, kas nodarbina nedaudz

strādnieku, varbūt 10—20. Tā tad 10—20 strādnieku

deļ mes maksājam šīs lielās prēmijas — pāri par
250.000 latu. Man šķiet, ka ir pilnīgi nevietā atbalstīt šo mazsvarīgo nozari.
Tālāk Hana kungs man pārmeta, ka es esot
nepamatoti uzbrucis dzirnavniekiem un teicis, ka viņi esot spekulanti. Tā es neteicu; es teicu, ka likums radīs spekulatīvu konjunktūru. Es domāju,
ka te nav vainojami tikdaudz dzirnavnieki, kas izmanto šo likumu, bet gan kungi še Saeimā, kas šo
likumu ir izdevuši un ir devuši iespēju attīstīties

spekulācijai. Mūsu uzbrukums vēršas galvenā kārtā
ne pret tiem, kas šo likumu izmanto, bet pret tiem,
kas apzinīgi šo likumu izdeva, neparedzēdami, kādas sekas var būt šim likumam.
Tālāk Hana kungs saka, esot nepamatoti mūsu
uzbrukumi tām dzirnavām, kas šo likumu esot izmantojušas, jo kā mēs varot pierādīt, no kā tās grūbas izstrādātas. Pareizi, Liāna kungs, to mēs nevaram pierādīt, ja jūs atstāsit likumu tādu, kāds
tas ir tagad; arī tad, ja jūs to pārstrādāsit, pieņemot
tos pārlabojumus, ko te liek priekšā referenta kungs,
kamēr mums ir brīva miežu un auzu ievešana, nebūs iespējams pateikt, no kādas izejvielas grūbas
izstrādātas. Aiz šiem motīviem mēs esam spiesti
uzstāties ne tikai par šī likuma nodošanu kommisijai, bet arī par to, lai kommisijā liktu priekšā ievedlēšu likumu atcelt.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Lai nebūtu pārpratumu, es esmu spiests
ņemt vēlreiz vārdu šinī ievedlēšu lietā.

Jau savā pirmajā runā es aizrādīju, ka ievedlēses visu laiku zemniekiem nav nekā devušas. Tagad, kā redzams, manām domām pievienojas viena
grupa pēc otras un, varbūt, piepildīsies pareģojums,
ka mēs šo nelaimīgo likumu atkal atcelsim. Progresīvā apvienība, kuras vārdā es runāju, kuras vēlētāji pa lielākai daļai pieder pie jaunsaimniekiem un
sīkgruntniekiem, uzskata, ka ja mēs sāktu labību no
Latvijas izvest, tad tā būtu Latvijas nelaime. Uz
to deputāts Alberings savā starpsaucienā teica, ka
viņš tomēr pastāvot uz labības izvešanu. Es vēlreiz saku, ka mūsu domas ir tādas, ka Latvija, kura
ir sīksaimniecību zeme, var pastāvēt un zelt tikai
tad, ja viņa pārstrādā jēlvielas, šoreiz labību, ja viņa pārstrādā lauksaimniecības produktus sviestā,
sierā, olās, bekonā. Ar šo pārstrādāšanu peļņa paliek pašu kabatā. Valdība negrib saprast iedzīvotāju vairākuma intereses — to esmu aizrādījis jau
vairāk reižu un saku arī šodien. Latvijas republika
savā lielākā vairumā ir lauksaimniecības zeme, savā lielākā vairumā sīkzemnieku zeme, un jo dienas
jo vairāk tā kļūs par mazzemnieku zemi. Un ja nu
Latvijas valdība grib aizstāvēt viņu intereses, tad
jāpieliek visi spēki, attīstot tādu politiku, kas atvieglotu jēlvielu pārstrādāšanu, kas padarītu to izdevīgāku, lai būtu iespējamsizdevīgāk izstrādāt sieru,
sviestu, bekonu _u. 1.1. Kā jau teicu, lai to sasniegtu,
jāpieliek visi speķi. Ja nostāsimies uz šāda viedokļa, ja atradīsīm_ izdevīgākus tirgus un veidus, kā izdevīgāk pārstrādāt jēlvielas, tad, es gribu teikt, Latvijas lauksaimnieki būs laimīgi ļaudis, un tanī pat
laika ari pilsētnieki būs laimīgi ļaudis, jo tad tas
trūkums, kāds pašreiz ir, Latviju vairs nepiemeklēs.
Par to mes esam vienmēr stāvējuši, par to arī tagad
stāvam, par to progresīvā apvienība vienmēr stāvēs unkritīs.jo tāda ir progresīvās apvienības ne-

apšaubāma pārliecība.
Alberinga kungs vēl teica, ka katrā ziņā labība
jāizved. Bet tagad viņš piebilda, ka jāizved sēklas
labība.. Ja tas ta, tad tas ir pavisam kas cits. Es
jau lūdzu atzīmēt stenogrammās, ka deputāts Alberings, zemnieku savienības redzamākais vadonis,
stāv par labības izvešanu. Es teicu, ka pēc kāda
laika, kad stenogrammu nolasīšu, i deputāts Alberings ņems savus vārdus atpakaļ, un izrādās, ka tas

ir noticis jau šodien. (A Alberinga starpsauciens.)

Paldies parto! Tas dod zināmu cerību, ka turpmāk
tiks veicināta citāda saimnieciskā politika un sāksies citādāki laiki, nekā ir bijuši līdz šim.
Bet tanī pašā laikā, ja Alberinga kungs nāk un
saka,_ ka likumam tomēr jāpaliek un atkal tikai kaut
kas_ jagroza,_ ka to jau esam darījuši, tad, diemžēl,
cerības tomēr ir veltas. Deputāts Alberinga kungs
aizrāda, ka mums vajagot pielikt visus spēkus, lai
veicinātu sēklas labības ražošanu. Tie ir vārdi.
Bet kādi ir darbi? Man jāaizrāda Augstajam namam_ ka es jau 5 gadus no šīs katedras esmu vairākkārt par to runājis, iesniedzis priekšlikumus un
aizrādījis, ka mums jāķeras pie sēklas labības audzēšanas. Tiku aizrādījis, ka valstij ir tik daudz
muižu centru, kas nekā nedod. Valstij ir tik daudz
nomas muižu, kuru līgumos paredzēts, ka tanīs jāaudzē sēklas labība. Šīs muižas neizpilda savus
līgumus. Visu laiku Alberinga kungs un viņa frakcija ir bijuši vadītāji, bet, diemžēl, šinī virzienā nav
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darīts it nekas. Šeit ļoti viegli var"ko darīt, loti
viegli var panākt to, ko Alberinga kungs tagad veļas — izaudzēt sēklas labību. Es esmu pārliecināts,
ka ja pie šīs lietas ķertos enerģiski un ar drošu roku, tad jau divi gados varētu ražot tik daudz seklas
labības, ka visu Latviju varētu apsēt ar pirmās šķiras sēklu. Bet kas tagad notiek? Katru gadu ieved ārzemes sēklu. No tās tikai neliela daļa pieder pie tām šķirnēm, kās piemērotas Latvijas apstākļiem. Lielākā dala ir mums nepiemērota.
(Starpsauciens.) — Es dzirdu, Alberinga kungs piezīmē: kamēr nebūs drenētu lauku, mēs būsim
spiesti sēklas labību ievest. Ir loti bēdīgi to dzirdēt
no vadošas personas. Tanīs zemēs, no kurienes
mēs ievedām sēklas labību, arī visi lauki nav drenēti. Ne Dānijā, ne Prūsijā ne tuvu visas zemes nav
drenētas, bet no šīm nedrenētām zemēm mēs ievedām pirmās šķiras sēklu, kaut gan ne katrreiz
piemērotu. Kā lauksaimnieks es kategoriski varu
pateikt, ka arī mums Latvijā nedrenētās zemēs ļoti
labi var ražot pirmās šķiras sēklu. Ja Alberinga
kungs to nezina, tad tas, diemžēl, ir loti bēdīgi. Varbūt, es esmu ļoti vājš lauksaimnieks, tomēr esmu ar
mieru kurā katrā saimniecībā ar nedrenētiem lau-

kiem ražot pirmklasīgu sēklu. Tas ir iespējams, un
es esmu pārliecināts, ka to darīs visi mūsu lauksaimnieki, vismaz, lielākā dala. (A Alberinga starpsauciens. )
Vēl jāaizrāda uz to nepareizo politiku, ka lopbarības spēkbarība tiek izvesta uz ārzemēm, kur to
pārdod lētāk nekā te. Pie mums, kā lauksaimniecības zemē, tāda parādība būtu novēršama. Bet ja
mēs atbalstīsim to politiku, par kuru jūs dzirdējāt
runājam Alberinga kungu, tad mēs no šī purva ārā
netiksim. Viņa politika ir tāda, ka labu sēklas labību var ražot tikai tad, ja ir drenēti lauki. Te nu
jāsaka, ka arī pēc 50 gadiem Latvija vēl nebūs tik
tālu, ka visur būs drenēti lauki. Arī citās lauksaimniecības zemēs vēl ne tuvu visi lauki nav drenēti.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Pagājušā pavasari, kad Augstais nams
pieņēma likumu par ievedlēsēm, uz šo likumu lika

daudz cerību.

Diemžēl, arī mums jaunsaimniekiem

un sīkzemniekiem, tagad jāatzīst, ka likums nav at-

taisnojis uz viņu liktās cerības.

Vislielākā nelaime
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dienās visus laikrakstus apstaigāja ziņa, ka Vācijā
kādā lauksaimnieku sapulcē kāds ievērojams lauksaimniecības profesors, Vācijas parlamenta loceklis,
loti noteikti .norādījis uz «graudkopības mašīnām»
resp. lielsaimniecībām, ka tās mūsu apstākļos vairs
neatmaksājoties. Mēs nespējam konkurēt ar Ameriku, ar tām aizjūras zemēm, kas ražo graudus milzīgā vairumā.. Tāpēc mēģinājums uzbūvēt mušu

lauksaimniecības nākotni tikai uz graudkopību, ka
to Alberinga kungs ieteica ir mazliet par stipru. Man
šķiet, ka mums jācenšas veicināt ne tikai graudkopību, bet jāveicina arī visas pārējās lauksaimniecības nozares. Alberinga kungs, diemžēl, domā, ka
jāveicina tikai graudkopība, bet tas ir pārspīlējums.
Savā laikā mēs tāpat saucām, ka mūsu nākotne
mūsu lopos. Arī tas neattaisnojās. Tāpat tagad, ja
sakām, ka tikai graudkopībā mūsu nākotne, tas, bez
šaubām, neattaisnosies. Mēs atrodamies tādos apstākļos, ka jāveicina kā viena tā otra nozare. Tāpēc
šis likums, kā dzīvei neatbilstošs, pārstrādājams.

Nepiekrītu sociāldemokrātu iepriekšējiem runātājiem, ka likums pilnīgi noraidāms. Es ticu un paļaujos, ka kommisijas vairākums atradīs kādu labvēlīgu izeju, lai likums nebūtu pilnīgi jānoraida, bet
arī — lai nevarētu notikt ļaunprātības, spekulācija,
kāda ir notikusi pastāvot līdzšinējam likumam.
Es lieku priekšā Augstajam namam pieņemt
priekšlikumu uzdot kommisijai pārstrādāt šo liku-

mu 14 dienu laikā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam Rimbeniekam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka kommisijā visi šiepriekšlikumi nav apspriesti. Kommisijā, starp citu, izteica domu,ka šis likums būtu jāatceļ.
Tomēr kommisijas vairākums nolēma likumu pārstrādāt tādā veidā, kādā tas tagad likts priekšā Augstajam namam. Tāpēc kommisijas vārdā izsakos
pret priekšlikumu šo likumu atcelt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds finanču
kommisijas referentam Birzniekam.
Finanču kommisijas. referents J. Birznieks: Lorenča kungs, kritizēdams likumu par ievedlēsēm,

sacīja, ka šis likums pielaižot vislielāko spekulāciju.
Arī kommisijā šo iespējamību vispusīgi pārrunāja,
un kommisijas vairākums'domāja, ķa tagadējie gro-

zījumi spekulatīvās iespējamības pilnīgi ierobežos.
tā, ka daži uzņēmēji un tirgotāji ir apgājuši jautāKommisijas daži locekļi domāja arī, ka spekulācija
jumu par vietējo labību; proti, izmantodami' to, ka
tomēr nebūs absolūti izslēgta un ka ārzemjulabību
grūti atšķirt vietējo labību no ārzemju labības, bieži
vien tirgotāji ārzemju labību ir uzdevuši par vietējo tomēr, kaut mazākos daudzumos, pārstrādās, lai to
te pēc tam atkal izvestu. Kommisijā domāja, ka tagad
un tādā kārtā apkrāpuši mūsu valsti.
Likuma pārgrozījuma projekts, kas ir mūsu šī nebūšana nevarēs vairs notikt mūsu muitas iestāžu modrības dēļ.
priekšā, jau acīmredzot cenšas labot kļūdas, kas ieŠterna kungs ieteica izvest augstvērtīgāviesušāspastāvošā likumā. Jaunais 2. pants jau saka,
kus produktus, proti — piena produktus un bekoka ievedlēses izsniedz uz izvedēja rakstisku piepranu, bet labības izvešanu nepieļaut. Te nu man
sījumu par vietējām izvedprecēm. Tāpat jaunais
5. pants runā par minēto preču vietējās izcelšanās jāsaka, ka arī Šterna kungs pats atzinās, ka viņam
esot tagad izdevīgāk nodot savu pienu vietējā tirgū
pierādīšanas veidu un kārtību. Tomēr līdzšinējie
piedzīvojumi mums rāda, ka vārdiņam «vietējais»
nekā koppienotavā, kas eksportē uz ārzemēm sviestu. Tā tad tas ir lieks pierādījums, ka šī likumnevar ticēt. Vismaz tādā veidā, kādā mums to liek
projekta kritizētāji paši sev nepiemēro tās metodes,
priekšā kommisijā, likums nāv pieņemams. Tāpēc
mes pievienojamies izteiktām domām un liekam
ko ieteic citiem.
priekšā izskatīt šo likumu gan ne 7 dienās, bet 14
Finanču kommisijas vārdā man jāaizstāv šis
dienās, jo te, acīmredzot, būs lielākas domstarpības, likumprojekts un jāizsakās pret iesniegtiem pārlakas jau izpaudās arī Alberinga kunga runā. Tas
bojumiem.
pats bija novērojams pie citiem runātājiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts vairāk
Kas attiecas uz Alberinga kunga aizrādījumu, priekšlikumu, kas jānobalso, pirms pārejam uz lika tikai graudkopībā ir Latvijas nākotne, tad liekuma lasīšanu pa pantiem. Pirmo priekšlikumu iekas, šis apgalvojums nu gan neiztur kritikas. Šinīs sniedzis deputāts A. Alberings:
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«Pārgrozījumus likuma par ievedlēsēm nodot atpakaļ finanču un tirdzniecības un rūpniecības kommisiiām.»

Deputāts K. Lorencs liek priekšā:
«Pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm nodot atpakaļ
kommisijām, uzdodot tām vienas nedēļas laikā izstrādāt likumu, ar kuru tiktu atcelts likums par ievedlēsēm (lik. kr. 1929'.
g. 241).»

Deputāts G. Mīlbergs liek priekšā:
«Pārgrozījumus likumā .par ievedlēsēm skatīt
dienu laikā.»

cauri)

14

Jūs domājat — kommisijā skatīt cauri? (G.
Mīlbergs no vietas: «Protams!») — Balsošanas
kārtība būs šāda. Attiecībā uz nodošanu kommisijām visi 3 priekšlikumi ir vienādi. Tāpēc vispirms
likšu uz balsošanu priekšlikumu—pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm nodot finanču un tirdzniecības
un rūpniecības kommisijām. Ja to noraidīs, atkritīs
' arī citi priekšlikumi — uzdot kommisijām pārstrādāt likumprojektu zināmā virzienā un noteiktā termiņā; ja to pieņems, likšu uz balsošanu deputāta
Lorenča priekšlikuma otro daļu — uzdot kommisijām izstrādāt likumu, ar kuru tiktu atcelts likums
par ievedlēsēm. Ja to pieņems, atkritīs deputāta
Mīlberga priekšlikums; ja deputāta Lorenča priekšlikuma otro daļu noraidīs,
nāks nobalsošanā
deputāta Mīlberga priekšlikums — šo likumprojektu pārstrādāt 14 dienu laikā. Lieku vispirms
uz balsošanu priekšlikumu —
pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm nodot atpakaļ finanču un tirdzniecības un rūpniecības kommfeijām.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk deputāta

Lorenča- priekšli-

kuma otrā dala —
uzdot kommisijām izstrādāt likumu, ar kuru tiktu atcelts

likums par ievedlēsēm.

To deputāta Lorenča priekšlikuma dalu, kur ir
runa par vienas nedēļas termiņu, pagaidām es vēl
nelikšu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lorenča priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Lorenča priekšlikuma
otrās dalās pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret —
39 balsis. Deputāta Lorenča priekšlikuma otrā daļa
noraidīta. — Tagad lieku uz balsošanu deputāta Mīlberga priekšlikumu —
uzdot kommisijām izskatīt pārgrozījumus

likumā

par

ievedlēsēm 14 dienu laikā.

Ja deputāta Mīlberga priekšlikumu noraidīs, likšu uz balsošanu deputāta Lorenča priekšlikumu—noteikt 7 dienu termiņu. Lieku uz balsošanu deputāta Mīlberga priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Par
deputāta Mīlberga priekšlikumu nodotas 39 balsis,
pret tā pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies 39. Šis priekšlikums jāpārbalso. Ludzu
vēlreiz pacelties tos, kas ir par deputāta Mīlberga
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta
Mīlberga priekšlikums pieņemts. — Līdz ar to šis
dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu
par
Pļaviņu pilsētas nodibināšanu. Referents P. Ulpe. Vārds referen-

tam Ulpem.

3. sēde

1930. gada
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Referents P. Ulpe: Augstais nams! Jūsu
priekšā ir likumprojekts par Pļaviņu pilsētas robežu
noteikšanu. Tagadējās apvienotās pilsētas robežas
ir spēkā jau4 gadi. Spēkā esošais robežu likums jeb
Pļaviņu un Gostiņu apvienošana ir izdarīta satversmes 81. panta kārtībā. Uz šī izdotā likuma pamata
tad ari darbojas tagadējā jaunā pilsēta, kura ir dabūjusi nosaukumu «Pļaviņas».
Šinī projektā, kommisijā liek priekšā paturēt
līdzšinējo stāvokli, atstājot kopējo Pļaviņu un Gostiņu apvienoto pilsētu, tikai izdalot laukā no tagadējās robežas dažas jaunsaimniecības tā saucamā
Gostiņugalā, atstājot šīs jaunsaimniecības pie paga-

sta.

Jāteic, ka starp šīm divām bieži apdzīvotām
vietām, Pļaviņām un Gostiņiem, ir divas vecsaim-

niecības ar lielāku zemes platību. Šoreiz stāvoklis
ir tāds, -ka šīs vecsaimniecības neceļ nekādus iebil-

dumus pret viņu ieskaitīšanu pilsētas robežās. Tas
arī ir saprotams, tādēļ ka abas šīs saimniecības vistuvākā laikā sadalīsies apbūves gabalos, jo tas viņām saimnieciski ir daudz izdevīgāk. Tā vecsaimniecība, kas tuvāk Gostiņiem, ir jau pa daļai sadalījusies apbūves gabalos, bet otra lielsaimniecība, kas
tuvāk Pļaviņu galam, arī sadalīsies vistuvākā laikā,
tiklīdz pilsēta dos piekrišanu par viņas zemes sadalīšanu apbūves gabalos, sadalīsies. Kā jau teicu, šo
saimniecību īpašnieki nekā neiebilst pret viņu iedalīšanu pilsētas robežās; tas ir taisni viņu interesēs,
tas viņiem ir saimnieciski izdevīgi. Tā tad par šo
lietu visi strīdi atkrīt.
Paliek vēl viens strīdus jautājums — par divi
pilsētām, vai par vienu pilsētu. Protams, katram
bus skaidrs, ka ja šo vienu pilsētu sadalītu divās,
tad saimnieciskā ziņā tas būs regress, jo abas pilsētiņas, dzīvojot kopā, ir samērā diezgan spēcīga pašvaldības vienība. Turpretim, ja šo pilsētu sadalītu
divas dalās, abas daļas būtu vārguli. Tas, protams,
nevar veicināt vietējo iedzīvotāju labklājību. Piemēram, būs jābūvē dubulti skolas nami, dubulti pilsētas pārvaldes nami līdz ar visiem pārvaldes ierēdņiem. Tas sadārdzinās tiklab vienas, kā otras daļas administratīvo aparātu. Pēc to vietējo iedzīvotāju saprašanas, kuri ir šo lietu pietiekoši apsvēruši,
tas nāktu iedzīvotājiem par ļaunu, un tādēļ viņi ir
pret šādu dalīšanu. Otra iedzīvotāju daļa, varbūt,
aiz tīri nacionāliem jautājumiem, nevēlas Gostiņu
daļas pievienošanu Pļaviņām, jo tur ir vairāk cit-

tautiešu — žīdu tautības iedzīvotāju. No šī viedokļa izejot, viņi prasa pilsētas dalīšanu. Protams,
Augstais nams šādu viedokli nevar atbalstīt, jo tad
jau daudz pilsētu un pagastu būtu jādala krievu daļā,
latgaliešu daļā u. t. t. Nostāties uz šāda viedokļa
būtu nepareizi. Tāpēc domāju, ka tie, kas lidz šim
ir aizstāvējuši pilsētas dalīšanu, to sapratīs, beidzamā brīdī apdomāsies un nobalsos par vienu pilsētu.
No saimnieciskā viedokļa tas būtu pareizi apsvērts,
un arī paši iedzīvotāji samierināsies, sāks sadzīvot
abi — Gostiņu un Pļaviņu gali vienā pilsētā. Un ja
Saeimā šis jautājums reiz būs izšķirts uz visiem
laikiem, tad tā nesaprašanās, kas līdz šim bijusi starp
abiem pilsētas galiem, galīgi izzudīs un pašvaldībā
iestāsies rosīgs un ražīgs darbs, kas nāks visiem
iedzīvotājiem tikai par labu. Tas padarīs pilsētas
pašvaldību spēcīgu un dzīves spējīgu. Tad viņa arī
varēs kā viena tā otra gala iedzīvotājiem dot vairāk labierīcību, kas, sadalot pilsētu divās daļās, nebūs pa spēkam ne vienai, ne otrai.
Kommisijas vārdā lūdzu šim likumprojektam steidzamību.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents , ; liek
priekšā steidzamību. Lieku steidzamību uz baļs,o>šanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Šis likumprojekts par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu mūs principā nepavisam neapmierina, un
proti — aiz sekojošiem iemesliem.
Ja paskatāmies mūsu pilsētu vēsturē, kā pilsētu robežas ir veidotas un noteiktas, tad mums ir
viens rūgts piedzīvojums ar mākslīgu pilsētu apvienošanu. Savā laikā apvienoja Zilānus ar Krustpili,
atstājot starpā lielu laukumu, kādus 3 kilometrus,
bet galu galā lieta nonāca tik tālu, ka Augstais nams
bija spiests Zilānus ar laukumu no Krustpils atkal
atlaulāt. Šinī gadījumā Saeima grib darīt atkal
pretējo. Ja salīdzina gadījumu ar Zilāniem un
Krustpili no vienas puses un Gostiņiem un Pļaviņām no otras puses, tad redzam, ka atkal starp vie-

sesijā s 3: sēde

1930. g a d a ii;-oktobri.
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Deputāts A. Jukšinskis liek priekša:
«Likumu par Pļaviņu pilsētas nodibināšanu nodot pašvaldības kommisijai.»

Deputāta Breikša priekšlikuma pirmā daļa sakrīt ar deputāta Jukšinska priekšlikumu; tāpēc vispirms lieku reizē uz balsošanu deputāta Jukšinska
priekšlikumu un deputāta Breikša priekšlikuma pirmo daļu —
šo 'likumprojektu nodot'atpakaļ pašvaldības kommisijai.

Lūdzu pacelties, tos.,,kas ir pret šopriekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties: tos, kas ir par to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Jukšinska priekšlikuma un
deputāta
Breikša priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 35 balsis. Tas pieņemts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Breikša priekšlikuma
otrā daļa.
uzdot pašvaldības kommasijai

pārstrādāt,

Pļaviņu pilsēta nav apvienojama ar.Gostiņiem.»

atzīstot,

ka

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Breikša priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu. (Sauciens
no vietas: «Dubin, Dubin, nemūc prom!») Tagad
. lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Breikša
kas lauksaimniecības, starp tām divas 45 ha lielas.
priekšlikuma otrās daļas pieņemšanu. Beidzot lūTādā kārtā šīs saimniecības tiks ieskaitītas pilsēdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Breiktas territorijā un nebūs tur nekādas apbūvēšanās, ša priekšlikuma otrās dalās pieņemšanu nodotas
būs tikai viens mākslīgs apvienojums un nekā saim23 balsis, pret — 39 balsis. Deputāta Breikša priekšnieciska tur sasniegt nevarēs. Referents Ulpes likuma otra dala noraidīta. — Arī šis likumprojekts
kungs sacīja, ka.tad sākšoties ražīgs darbs u t. t. nodots atpakaļ kommisijai.
Bet līdzšinējā prakse rāda, ka nekāda ražīga, prakNākošais dienas kārtības punkts — likums
tiska darba tur nav bijis un nav arī izredzes un cepar
slimo kasēm, 3. lasījums. Referents L.
rības, ka šis praktiskais ražīgais darbs sāksies.
Starp citu, ir zināms, ka pašvaldības kommisijā ar Selers.
540 iedzīvotāju parakstiem — kur balsstiesīgo vēPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds delētāju ir 647 — ir iesniegts ierosinājums šo mākslīgo putātam L. Šeleram.
savienošanu neizdarīt. Nekāda saimnieciska aprēL. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciķina un nekādu ietaupījumu šeit nebūs. Tamdēļ man
ski) *) Mani kungi! Tā kā valdība vasaras brīvPļaviņu iedzīvotāju vairākuma vārdā noteikti jā^ jau ir izdevusi slimo
laika;
lūdz Augstais nams... (saucieni) — jā, Pļaviņu pilkasu likumu, kas ar Sasētas iedzīvotāju vairākuma vārdā man noteikti jāeimas lēmumu nodots sociālās likumdošanas komlūdz šo likumprojektu nodot atpakaļ kommisijai ar misijai, tad lieku priekšā arī šo apspriežamo likumprojektu nodot tai pašai kommisijai.
norādījumu, ka Pļaviņas ar Gostiņiem nav apvienojamas. Tikai tādā pārstrādātā garā likums būs paPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputiešām pieņemams.

nu un otru no abām apdzīvotām vietām ir plašs laukums. Starp Pļaviņām un Gostiņiem ir 3/2'kilometru liela lauksaimniecības josla. Tur atrodas vairā-

tātam Višņam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk
viens neveļas? Vārds referentam.

ne-

Referents P. Ulpe: Lai man tikai būtu atlants
aizrādīt uz tiem deputāta Breikša minētiem 540 parakstiem. -Oficiāla parakstu vākšana nav notikusi,
ta_ tad jāuzskata, ka šie paraksti savākti privātā
kārta. Ja to pašu darītu arī otrā galā, Gostiņos,- tad
parakstu būtu bijis ne mazāk par 600. Mēs jau zinām it labi, kā privātā kārtā notiek šī parakstu
vākšana; tapec šiem savāktiem Pļaviņu iedzīvotāju
parakstiem nebūtupiegriežama tik liela vērība, un
nacionak miera deļ vien nevajadzētu dalīt šīs divas apdzīvotās vietas, bet gan mūsu uzdevums būtu rūpēties par visu šo iedzīvotāju labklājību. Tāpēc
es ceru, ka Saeimas vairākums dos savu piekrišanu šai lietai un reizē ar to veicinās mierīgu pilsētas

attīstību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts
vairāk
priekšlikumu. Deputāts J. Breikšs liek^priekšā:
«Likumu par Pļaviņu -pilsētas nodibināšanu nodot atpakaļ
pašvaldības kommisijai pārstrādāšanai, atzīstot, ka Pļaviņu pilsēta nav apvienojama ar Gostiņiem.»

J. Višņa (sociāldemokrāts): Valdības izdotie
pārgrozījumi slimo kasu likumā un pēc tam izdotie
pārgrozījumi _ valdības_ pārgrozījumos ir ne tikai padarījuši sliktāku sociālo likumdošanu, bet arī radījuši lielu nesaprašanu. Jāsaka, ka tas notiek arī
tam uzraudzības iestādē, kura uz šo jauno pārgrozījumu pamata loti aktīvi iemaisās slimo kasu pārvaldības rīcībā un faktiskā slimo kasu vadībā. Bez
šaubām, zināma saskaņotība izdotos pārgrozījumos
ir vajadzīga. Bet ja mēs šo likumprojektu nodosim
kommisijai bez termiņa, tad sociālās likumdošanas
kommisijā pārvērtīsies par iestādi, kuras uzdevums
bus iezārkot šo likumprojektu uz ilgāku laiku, lai
valdības izdotie pārgrozījumi paliktu negrozīti spēkā. Sociāldemokrātu frakcija liek priekšā noteikt
termiņu, un proti — 2 nedēļas. Pēc mūsu domām
2 nedēļas ir pietiekošs laiks, lai neskaidrības novērstu.
Pašreizējā tautas labklājības ministra rīcība ir
nepareiza, pat brutāla likuma pārkāpšana. Es mi*) Runātāja atreferējums.

181

Latvijas

Republikas

III Saeimas

VII

nešu piemēru, kur tautas labklājības ministris ir
piesavinājies statūtu izstrādātāja lomu. Kāda slimo kase_ iesniedza tautas labklājības ministrim savus statūtus. Ministrim tikai jāpiekrīt, jāapstiprina
šie statūti; ja viņš tos nevar apstiprināt, tad statūti
jāizsniedz atpakaļ. Bet tautas labklājības ministris likumu ir sapratis tā, ka tas viņam piešķir
statūtu autora tiesības. Tamlīdzīga likuma rupja
pārkāpšana tagad ir normāla parādība. Tāpēc šo
likumprojektu varētu nodot sociālās likumdošanas
kommisijai, lai tā radītu skaidrību, bet ja nenoteiksim termiņu, tad, kā jau teicu, šī kommisijā pārvērtīsies par iestādi, kura nogremdēs likumprojektu uz
ilgāku laiku.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Iesniegti
divi priekšlikumi. Deputāts L. Šēlers liek priekšā:
«Likumu par slimo kasēm, 3.
kommisijai.»

lasījumā, nodot

atpakaļ

Deputāts J. Višņa liek priekšā:
«Uzdot sociālās likumdošanas kommisijai skatīt cauri likumprojektu par slimo kasēm divu nedēlu laikā.»

Likšu šos priekšlikumus uz balsošanu. Ja pirmo priekšlikumu pieņems, nāks nobalsošanā otrais
priekšlikums. Ja abus priekšlikumus noraidīs, turpināsies likuma_ apspriešana_ 3. lasījumā. Vispirms
nak nobalsošana deputāta Šēiera priekšlikums —
likumu par slimo kasēm, 3. lasījumā!, nodot atpakaļ sociālas likumdošanas kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Šēiera priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to nodota 31 balss, atturējušos
nav. Šis priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā
nak deputāta Višņas priekšlikums —
uzdot sociālās likumdošanas kommisijai skatīt cauri likumprojektu par slimo kasēm divu nedēlu laikā.

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 nodots 30 balsu, pret to nodotas
48 balsis, atturējušos nav. Šis priekšlikums noraidīts. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts iz-

smelts. —
Nākošais dienas kārtības punkts — pilsētu
pašvaldības likums, 3. lasījums. Referents E. Rimbenieks. Lūdzu nolasīt 2. panta pārlabojumus.
Sekretārs J. Breikšs:

«2. panta 3. punktā starp vārdiem «kārtībā» un «ielas»
A. Bergs.
«2. panta 12. punktu papildināt ar vārdiem: «un pārzināt
polfci. ju saskaņā ar attiecīgiem likumiem».
K. Būmeisters. »
iespraust vārdus: «uz sava rēķina».

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Pie šī 2. lasījumā pieņemtā likuma ir iesniegti pavisam 89 pārlabojumi. Lai neaizkavētos, apspriežot šos pārlabo-

jumus, par visiem tiem nenāksies runāt; bet nevar
paiet garām dažiem no tiem.
Pirmais pārlabojums, ko ir iesniedzis deputāts
Bergs, grib arī ielu uzturēšanu kārtībā uzlikt par
pienākumu pilsētu pašvaldībām. Ja to pieņemtu,
pilsētu pašvaldībām būtu pienākums uz sava rēķina
uzturēt kārtībā ielas un arī trotuārus. Katrā mājā
taču ir savs sargs vai sētnieks, kas izpilda šos pie-
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Ja šo Berga pārlabojumu pieņems, tad
sētnieki būs jāpieņem un arī jāalgo pašvaldībām.
Šis pārlabojums pašvaldības kommisijā dabūja tikai 1 balsi.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Man jāsaka, ka
deputāts Radziņš, acīmredzot, pārskatās, jo tā, ka
viņš apgalvo, mans pārlabojums nav domāts. Manā pārlabojumā teikts, ka jāuztur kārtībā ielas; bet
tas nebūt nezīmējas uz trotuāriem. Trotuārs ir
atsevišķa ielas daļa, kas saskaņā ar pastāvošo likumu jāuztur pašiem namsaimniekiem, un tā tas
būs arī turpmāk. Pilsētu pašvaldībām arī nebūt
nebūs ielas jāslauka un jātīrī, bet gan jāuztur kārtībā. Tas nozīmē, ka pilsētai uz sava rēķina būs jāizdara ielu bruģēšanas darbi un citi remonti. Ielu
slaucīšana, tīrības uzturēšana paliek tāpat, kā līdz
šim, namsaimnieku ziņā; tas jādara katram pašam
pie sava nama; bet nekādā ziņā nevar uzlikt namsaimniekiem pienākumu uzturēt ielas kārtībā, t. i.

nākumus.

tās bruģēt un citādi remontēt. Tā tas domāts arī
manā priekšlikumā. Ielu tīrīšana un slaucīšana paliks namsaimnieku rīcībā un nevis pašvaldību rīcība. Tā ir saprotams mans priekšlikums.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents E. Rimbenieks: Deputāta Berga
priekšlikums pie 2. panta kommisijā noraidīts. Tāpat noraidīts arī deputāta Būmeistera priekšlikums:
«pārzināt policiju saskaņā ar attiecīgiem likumiem».
Tāpēc kommisijas vārdā man jāizsakās pret abiem
šiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lieku
balsošanu deputāta Berga priekšlikumu:
«2. panta 3. punktā starp vārdiem «kārtībā» un

uz

«ielas»

iespraust vārdus «uz sava rēķina».»

. Referents izteicās pret to. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret — 29 balsis, atturējušos nav. Deputāta Berga priekšlikums pieņemts.
Lieku uz balsošanu deputāta Būmeistera priekšlikumu:
«2. panta 12. .punktu papildināt ar vārdiem: «un pārzināt
policiju saskaņā ar attiecīgiem likumiem».»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera
priekšlikumu.. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera
priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 43 balsis.
Šis priekšlikums noraidīts. — Lieku uz balsošanu
2. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 2. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 6. panta pārlabojumus!
Sekretārs J. Breikšs:
«6. panta otro daļu izteikt sekojoši: «rīkojas un lemj patstāvīgi» .
K. Būmeisters.»
likt
vārdu «pat«6. pantā pēc vārdiem «likumu robežās»
V. Pusuls.»
stāvīgi».

Priekšsēdētāja biedrs
ferentam.

K. Pauluks:

Vārds re-
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Referents E. Rimbenieks:
Man jāpaskaidro,
ka Būmeistera pārlabojums «rīkojas un lemj patstāvīgi» kommisijā noraidīts, turpretim Pusula pārlabojums —? pēc vārdiem «likumu robežās» likt
vārdu «patstāvīgi» — kommisijā pieņemts.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu neviens nevēlas? Likšu iesniegtos pārlabojumus uz
balsošanu.; Vispirms nāk nobalsošanā
deputāta
Būmeistera priekšlikums:
«6. panta 3. dalu izteikt tā: «rīkojas un lemj patstāvīgi».»

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Būmeistera priekšlikumu nodots 30 balsu, pret
40 balsu. Šis priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Pusula priekšlikums:
«6. pantā pēc vārdiem «likumu robežās» likt vārdu «patstāvīgi» .»

Referents izsacījās par šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Pusula
priekšlikumu. Tagad lūdzu -pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas no balsošanas. Tādu nav. Par deputāta Pusula priekšlikumu nodotās 38 balsis, pret —
32 balsis. Šis priekšlikums pieņemts. — Lieku uz
balsošanu 6. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu pārlabotā
veida. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants
pārlabota veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 7. panta pārlabojumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«7. pantu izteikt tā:
«Pilsētai pieder tās administratīvās robežās pirmpirkšanas tiesības uz nekustamu mantu, saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem (lik. kr. 1924. g. 1-63 un 1926. g. 149).»
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vai kāds
veļas vardu pie 7. panta? Neviens vārdu nevēlas.
Ludzu referenta atsauksmi.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka kommisijā šis Būmeistera pārlabojums vienbalsīgi pie-

ņemts.

Priekšsēdētāja biedrs _ K. Pauluks:
Lieku uz
balsošanu 7. pantu deputāta Būmeistera priekšā
likta redakcija, kas kommisijā vienbalsīgi pieņemta.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu
deputāta Būmeistera priekšā liktā redakcijā! Tādu nav. Kas atturas? _ Nav. 7. pants deputāta Būmeistera priekša likta redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt 9. panta pārlabojumus .
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cipu par pārraudzību no lietderības viedokļa, nevar vairs būt runa par patstāvīgu saimniekošanu.
Lai pasargātu pašvaldību būtību, neatkarību un
patstāvību, šis pārlabojums jānoraida. Latvijas
pilsētu savienība savos kongresos vienprātīgi un
atkārtoti ir atzinusi, ka šis pārlabojums nav pieņemams.
Pie Berga kunga iesniegtā papildinājuma nav
daudz ko pakavēties. Šis papildinājums tikai raksturo Berga kunga diktatoriskās tieksmes, jo viņā
teikts, ka Ministru kabinets var atcelt pilsētas domi
un valdi un iecelt pilsētas galvu ar pilsētas domes
un valdes tiesībām līdz nākošām kārtējām domes
velēšanām. Iedomājieties tādu stāvokli, ka pēc tikko notikušām vēlēšanām pilsētas saimniecībā ir financialas grūtības, neatkarīgi no jaunievēlētā domes sastāva. Ja jaunievēlētais domes vairākums
izradās nepieņemams Ministru kabinetam, kabinets
to var tūlīt atcelt un Ievēlētās pilsētas domes un valdes vietā iecelt diktatoru, nenoliekot jaunas vēlēšanas. Vēl varētu saprast, ja zināmos apstākļos
tiktu iecelts pilnvarotais un tūlīt noliktas jaunas vēlēšanas, ka tas notiek visās kulturālās valstīs parlamentu atlaižot, bet deputāts Bergs liek priekšā iecelt diktatoru uz visu domes pilnvaru laiku, t. i. uz 4
vai 5 gadiem. Tas absolūti nav pieņemams. Pašvaldības kommisijā šis papildinājums nedabūja nevienas balss. Es domāju, ka šeit Saeimā neradīsies neviens tautas vietnieks, kas par šo papildinājumu nobalsos.
_ Priekšsēdētāja biedrs
putātam Bergam.

K. Pauluks:

Vārds de-

A. Bergs (nacionālais bloks): Ir loti labi, ka
Radziņa kungam ir respekts pret diktatoriem, bet,
nevajaga viņus redzēt tur, kur nav domāts tos ra- '
dīt. Nevis diktatorisku tieksmju dēl iesniegts maus
pārlabojums, bet vienkārši.lai kļūtu ārā no bezizejas stāvokļa. Ja kāda pilsēta nosaimniekojusies, ja
viņai_ nav iespējams tālāk saimniekot, tad, pēc jūsu
domam, lai viņa pati izķepurojas, kā varēdama, lai
paliek bankrota stāvoklī un gaida, kamēr Apgabaltiesa izsludinās viņas bankrotu. Tā ir neiespējama
lieta. Mana priekša liktā izeja ir vismazāk sāpīga.
Kas var nākt palīgatadai pilsētai? Acīmredzot —
tikai valdība. _ Lai ta gādā, lai palīdz pilsētai izkļūt
ara no bēdīga stavokļaMan liekas, ka tā ir visvieglākā un vismazāk sāpīgā izeja tādai pilsētai. Es
domāju, ka tas an paidagoģiskā ziņā ir vispareizākais veids. Lai pašvaldība baidās no diktatūras tad viņa var saņemties, lai nenonāktu bankrota stāvokli.

«Ja pilsēta nespēj kārtīgi pildīt savus maksājumus, Ministru kabinets var_ atcelt pilsētas domi un valdi un iecelt pilsētas galvu ar pilsētas domes un valdes tiesībām līdz nākamām
kartējam domes velēšanām.»
A. Bergs.»

Jūs sakāt — lai sarīko jaunas vēlēšanas. Tā
nav izeja_ Ja jau vienreiz pilsētas pašvaldība ir bijusi nespējīga saimniekot, tad tas var notikt arī otrreiz. — Bez tam: kas tad to diktatoru ieceļ? Ministru kabinets. Bet tas taču ir Saeimas uzraudzība, nav_ pilnīgi brīvs un neatkarīgs; mēs to varam
kontrolēt.
Man liekas,_ ka ir visas garantijas, ka nepareizības šim virziena, nevar notikt. Bet jārada taču izeja tad, kad pilsēta nonākusi tādā stāvoklī, ka pati
vairs nevar saimniekot.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Radziņam,
E. Radziņš (sociāldemokrāts):
Vispirms par
Pusula iesniegto pārlabojumu jāsaka, ka, to pieņemot, tiek atzīta pārraudzība nevien no likumības,
bet arī no lietderības viedokļa. Pieņemot šo prin-

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Breikšam.
(demokrātiskais centrs):
J. Breikšs
Augsti
godātie deputātu kungi! Deputāta
Pusu'a iesniegums, man šķiet, ir pieņemams — pieņemams tamdēļ, ka tur teikts: «likumos sevišķi paredzētos ga-

Sekretārs J. Breikšs:
«9. pantā pēc vārdiem: «darbības likumību» likt teicienu:

«bet likumos sevišķi paredzētos gadījumos arī par lietderību».
9. pantu papildināt ar šādu otru nodalījumu:

V. Pusuls.
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dījumos». Tādi gadījumi var but, tapec tas nekā
negroza un konstatē tikai tagadējo stāvokli.
Kas attiecas uz Berga kunga priekšlikumu, tad
man jāizsakās pret to. {A. Berga starpsauciens.)
Nav bailes, jo nav ko baidīties! Bet šis priekšlikums
ir divpusīgi griezīgs. Es teikšu sekojošo. Ja kādaļ grupai, varbūt, _ pat nelielai grupai gribas ko izspēlēt, viņa vienkārši pasaka: mēs gribam jūs atcelt, mes radīsim tādu stāvokli, ka domi likvidēs.
Un tiešām tāds stāvoklis arī radīsies. Novedot pilsētas domi šādā stāvoklī, tā vairs nebūs pašvaldība. Man šķiet, ka ari vecos cara laikos nebija šāda panta. Vēl tālāk, ja šo priekšlikumu pieņemtu,
būtu jānosaka jauns termiņš, kad izdarīt jaunas vēlēšanas. (Starpsaucieni.) — Nu, tas ir 5 gadi un
nozīmē
vienkārši pašvaldības likvidēšanu. No
valsts centrālās varas viedokļa, es domāju, ir tiklab techniski, kā politiski nepareizi, ja valsts vara
uzņemas politisku un saimniecisku atbildību par kādu pilsētu. Kā jau teicu, ir nepareizi no Rīgas, no
centra pārvaldīt kādu pilsētu. .Tas ir tāds birokrātisms, kādu nemaz nevar iedomāties. (Starpsauciens.)

Uzņemties to konkursa valdei, ir kas cits.
Ja Jūs gribat likvidēt pilsētu domes
un radīt konkursa valdes, tad tā viņas arī vajaga
nosaukt, bet to Jūs negribat. Nekādā ziņā nevar
rīkoties tā, ka par pašvaldībām, kas reiz atzītas par
juridiskām personām, uzreiz valsts uzņemtos politisko un saimniecisko atbildību un kārtotu vietējās
lietas no Rīgas, no centra. Tas nav pareizi. Šim

Berga kungs!

principam mēs nevaram piekrist.

Priekšsēdētāja biedrs

K. Pauluks:

Vārds de-

putātam Grantskalnam.
(zemnieku savienība): AgrāE. Grantskalns
kos lasījumos daudz jau runāts par pārraudzības
tiesībām, kādas dotas Iekšlietu ministrijai: vai aprobežot to tikai ar pārraudzību no likumības viedokļa, vai paredzēt arī pārraudzību no lietderības
viedokļa. Tagad Pusula kunga pārlabojumā paredzēts, ka sevišķos gadījumos Iekšlietu ministrijai
dodamas pārraudzības tiesības arī no lietderības viedokļa. Man liekas, ka bez tā nemaz nevar pieņemt
šo likumu, ievērojot to, ka mēs esam pieņēmuši veselu rindu dažādu citu pantu, kur dodam ministrijai
šo pārraudzību no lietderības viedokļa un ne tikai
no formālā likumības viedokļa. Tā piemēram 31.
pantā mēs esam paredzējuši, ka sevišķos jautājumos
par māju ieķīlāšanu, apmaiņu, apbūves gabaliem un
tamlīdzīgām lietām vajadzīga Iekšlietu ministrijas
apstiprināšana. Mēs esam likumam jau devuši saturu. Šinī pantā, kur ir runa par to, kāda ir šī Iekšlietu ministrijas pārraudzība, mēs nevaram noklusēt to, ko mēs jau esam pieņēmuši. Tāpēc mums
šis Pusula kunga pārlabojums ar to ierobežotību,
kāda te paredzēta, t. i. atsevišķos paredzētos gadījumos, ir pieņemams.
Kas attiecas uz Berga kunga pārlabojumu, tad

par to redakciju, kāda tā te ir, var būt dažādās domās; var būt dažādās domās par to, vai tā ir diktatūra, vai tā nav diktatūra, vai tā ir konkursa valde,
vai nav konkursa valde. Te nav teikts, ka jāieceļ,
bet gan ka var iecelt. Tāpat nav jāieceļ uz 5_ gadiem, bet var iecelt uz zināmu laiku, kad zināmas
pilsētas valde nevar saimniekot, vai vienkārši nesaimnieko.
Par šo otro pārlabojumu es mazāk gribēju runāt, bet vairāk gribēju uzsvērt Pusula kunga pārlabojumu, tāpēc ka tas vajadzīgs lietderības laba.
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Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): 9. pantam ir
deklaratīvs raksturs un tanī teikts, ka uzraudzība
par pilsētu pašvaldību darbību no likumības
viedokļa piekrīt Iekšlietu ministrijai. Tagad jūs
gribat pielikt klāt, ka atsevišķos gadījumos šī uzraudzība piekrīt arī no lietderības viedokļa. Šie
atsevišķie gadījumi var pārvēļrsķies par pastāvī(A. Berga starpsauciens.)
giem
gadījumiem.
Berga kungs, atļaujiet Jums pateikt,
ka, ja
pašvaldības pašas nespēs iziet no saimnieciskām
grūtībām,
kādas
var
gadīties,
tad

no tām netiks laukā arī Jūsu iedomātais diktators
ar pārcilvēciskām spējām. Ko nespēs izdarīt pati
sabiedrība, to nespēs izdarīt arī Jūsu iedomātais
pārcilvēks.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu
vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Lūdzu referenta atsauksmi!
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka Pusula kunga pārlabojumu 9. pantā kommisijā plaši
apsprieda un izteica domas, kādas šeit uzsvēra arī
daži runātāji, proti, ka mūsu likumu saskaņošanas
dēļ tomēr būtu vēlams ielikt vārdus «bet likumos
sevišķi paredzētos gadījumos arī par lietderību»,
kāds stāvoklis jauparedzēts 31. pantā. Tomēr, balsojot, šis uzskats nedabūja vairākuma un Pusula
kunga pārlabojums tika noraidīts.
Par deputāta Berga pārlabojumu 9. pantā jāsaka, ka tas kommisijā nedabūja vairākuma un tika
noraidīts. To noraidīja aiz tā iemesla, ka gadījumā,
ja dome izrādītos nespējīga darboties un strādāt,

tādu domi var šādā vai tādā veidā atstādināt no pienākumu izpildīšanas, noliekot jaunas vēlēšanas un
dodot pašvaldībai iespēju pārorganizēties. Aiz tā
iemesla šis pārlabojums neatrada vajadzīgā atbalsta un tika noraidīts.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Referents
ziņo, ka abi pārlabojumi kommisijā noraidīti. Lieku
uz balsošanu pirmo — deputāta Pusula priekšlikumu:
«9. pantā pēc vārdiem «darbības likumību» likt teicienu:
«bet likumos sevišķi paredzētos gadījumos arī par lietderību».»

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 Pusula priekšlikumu nodotas .37 balsis,
pret — 33 balsis. Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk

deputāta Berga priekšlikums:

«9. pantu papildināt ar šādu otru nodalījumu: «Ja pilsēta
nespēj kārtīgi pildīt savus maksājumus, Ministru kabinets var
atcelt pilsētas domil un valdi un iecelt pilsētas galvu ar pilsētas domes un valdes tiesībām līdz nākamām kārtējām domes
vēlēšanām».»

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Berga
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu piecelties tos, kas
atturas no balsošanas. Tādu nav. Par deputāta
Berga priekšlikumu nodotas 37 balsis, pret tāpat
37 balsis. Šis priekšlikums jāpārbalso. Lūdzu vēlreiz pacelties tos, kas ir par deputāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo
priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Balsošanas rezultāts: par deputāta Berga priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret
to nodots 40 balsu, atturējušos nav. Deputāta
Berga priekšlikums noraidīts. — Lieku uz balsošanu 9. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 9. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
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Tādu nav. Kas atturas? Nav. 9. pants pārlabota
12.
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt
pārlabojumus.
panta
Sekretārs J. Breikšs:
P. Juraševskis.
«12. pantā skaitļa «5» vietā likt «4».
J. Šterns.
12. pantā skaitli «5» atvietot ar skaitli «4».
K. Būmeisters.»
12. pantā skaitļa «5» vietā likt «3'».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens
nevēlas? Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā visi 12.
Juraševska,- ta
panta pārlabojumi noraidīti: kā
Šterna un arī Būmeistera pārlabojums. Tā tad ir
palicis spēkā skaitlis 5.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Pie 12. panta iesniegti trīs priekšlikumi.
Vispirms likšu uz balsošanu deputātu Juraševska un
Šterna priekšlikumus, kuri abi liek priekšā 12. pantā skaitļa «5» vietā likt skaitli «4». Ja šos priekšlikumus noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta Būmeistera priekšlikums — «5» vietā likt «3». (Sauciens
pa kreisi: «Radikālāko papriekšu!») Ja Augstais
nams vēlās, man nav nekas pretim sākt no otra gala. — Lieku vispirms uz balsošanu radikālāko —
deputāta Būmeistera priekšlikumu —
skaitļa «5» vietā likt «3».

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Būmeistera priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Būmeistera priekšlikumu nodotas 35 balsis, pret — 43 balsis. Šis priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk līdzīgie deputātu Juraševska un
Šterna priekšlikumi ?—
12.pantā skaitļa «5» vietā likt «4».
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«1.6. pantā strīpot vārdus: «iekšlietu ministra pilnvarota
persona» un to vietā likt: «attiecīga apriņķa valdes priekšsēdētājs».
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs

nevēlas?

P.\ Kalniņš:

Vārdu

neviens

Vārds referentam.

Referents

E. Rimbenieks:

Kommisijā ir pie-

ņēmusi šo pārlabojumu.
Deputāta BūmeiPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
stera priekšlikums pie 16. panta kommisijā pieņemts.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Būmeistera priekšlikumu pie 16. panta nodotas 29
balsis, pret — 36 balsis. Priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 16. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 16.
pants 2. lasījumā pieņemtā redakcija vienbalsīgi
pieņemts. Lūdzu nolasīt 19. panta pārlabojumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«19. panta beidzamo dalu izteikt sekojoši: «Bet ja uz otrreizējo sēdi nesanāk V» no visiem domniekiem, tad sasaucama
ne agrāk par 3 un ne vēlāk par 7 dienām trešo reizi domes
sēde, kura pilntiesīga pie jebkura ieradušos domnieku skaita,
par ko sevišķi atzīmējams pavēstēs,»
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 19. panta pārlabojuma neviens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu? Vārds referentam Rimbeniekam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā šo Būmeistera pārlabojumu noraidīja.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kommisijā deputāta Būmeistera priekšlikums noraidīts. Lieku to
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Būmeistera priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,

..

Par deputātu Juraševska un Šterna priekšlikumiem
nodotas 44 balsis, pret — 36 balsis. Tie pieņemti.—
Nobalsošanā nāk 12. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Kas
atturas? Nav. 5 balsojot pret, 12. pants pārlabotā
veidā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 14. panta pārlabo-

kas atturas.

Tādu nav.

Par deputāta Būmeistera

priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 43 balsis.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 19.
pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 19. pants 2. lasījumā pieņemta
redakcijā vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 20.
panta pārlabojumu.

jumu.
Sekretārs J. Breikšs:

Sekretārs J. Breikšs:

«14. pantu izteikt tā:
«Par piedalīšanos domes sēdēs, domnieki var. saņemt atlīdzību uz domes lēmuma pamata.»
K. Būmeisters."

Vārdu

1930. g a d a 21. o k t ob r i.

Sekretārs J. Breikšs:

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šiem priekšlikumiem. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tiem.
Beidzot lūdzu pacelties tos,kas atturas. Tādu nav.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
nevēlas? Vārds referentam.

3. sēde

' «20. pantā strīpot pēdējos 2 teikumus:
skaidrojumu došanai,»

Priekšsēdētājs

neviens

P. Kalniņš:

«Ja domes... paE. Radziņš,»

Vārds deputātam

Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Es lieku priekšā likvidēt 2. lasījumā nevietā iesprausto šī panta
noslēgumu. 20. pantā ir runa par domes sēdēm,
bet kas tās sasauc, par to runā 21. pants. Šāda likuma konstrukcija nav pieļaujama. To atzina pašvaldības kommisijā ari pats autors, Grantskalna
kungs. Paredzot tādu gadījumu, ka domes priekšsēdētājs domes sēdi nesasauc, es iesniedzu pārlabojumu 21. pantā, ka šīs tiesības tādos gadījumos piekrīt pilsētas galvām, bet ne Iekšlietu ministrijas

Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta Būmeistera priekšlikumu vienbalsīgi pieņēma.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
14. pants deputāta Būmeistera priekšā liktā redakcijā, kas kommisijā vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 14. panta pieņemšanu, deputāta Būmeistera priekšā liktā redakcijā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par 14. panta pieņemšanu deputāta Būmeistera
priekšā liktā redakcijā nodotas 39 balsis, pret — 36
balsis. 14. pants deputāta Būmeistera priekšā liktā
redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 16. panta

pilnvarotai personai. Ja kādā pilsētā rastos tāds
stāvoklis, ka domes sēdi nesasauktu ne domes
priekšsēdētājs, ne pilsētas galva, tad šo sēdi nevarētu sasaukt arī Iekšlietu ministrijas pilnvarota persona, jo nerastos kvorums.

pārlabojumu.
i
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Bez tam ar to ir uzturēts princips, ka domes sēdi sasaukt un vadīt var tikai vietējās pašvaldības
vēlēta amatpersona.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Grantskalns
(zemnieku savienība): Te ir
runa par gadījumu, ja ārkārtēju domes sēdi nesasauc domes priekšsēdētājs, kas tad to varētu sasaukt. Ārkārtēju domes sēdi nesasauks kurā katrā
gadījumā, bet gan, ja būs kādi svarīgi apstākļi vai
sarežģījumi, ja pilsētas pašvaldības dzīvē būs kaut
kas tāds, kas prasīs pilsētas domes sasaukšanu. Ja
pilsētas domes priekšsēdētājs atsakās domi sasaukt,
tad loti var būt, ka arī šīs pašas domes vairākuma
ievēlētam pilsētas galvām, kā var pieņemt, būs tādi
pat uzskati kā vairākumam, un arī viņš atteiksies
sasaukt ārkārtēju domes sēdi. Ja mēs šādā gadījumā klausītu Radziņa kungam un nodotu sasaukšanas iniciatīvu pilsētas galvām, tad varētu rasties
tāds stāvoklis, ka domi vispār nevarētu sasaukt uz
ārkārtējo sēdi. Tāpēc, ja tādi apstākļi domē ir, palīdzība jāmeklē ne iekšienē, bet ārpusē — pie Iekšlietu ministrijas pilnvarotas personas, kas dotu iespēju arī pilsētas domes mazākumam sasaukt ārkārtēju domes sēdi. Tāpēc, kungi, man liekas, būs
pareizi, ja mēs Radziņa kunga pārlabojumu noraidīsim un paliksim pie 2. lasījumā pieņemtās redakcijas, ka pretešķību un sarežģījumu gadījumos var
iejaukties ministrijas pārstāvis un dot iespēju runāt
domes mazākumam.
Priekšsē'dētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Es tikai gribu aizrādīt, pie kā var novest 2. lasījumā pieņemtā
redakcija. Ja ārkārtējas domes sēdes Iekšlietu ministrija var sasaukt ļoti īsā laikā, tad nebūs izturēts
princips, kas iet cauri visam likumam, ka kārtējas
' un ārkārtējas sēdes tiek sasauktas noteiktā laikā.
Jūs Iekšlietu ministriju iejaucat priekšsēdētāja techniskās funkcijās. Ja domes priekšsēdētājs kaut kā-

du iemeslu dēļ atsakās sēdi sasaukt, tad to var da-

rīt priekšsēdētāja biedrs. Jūs gribat šinī darbā iejaukt pārraudzības orgānu. Tas ir absolūti nepieņemami. Kungi, ja jūs gribat zināmu principu skaidrību, tad jāpieņem Radziņa kunga priekšlikums.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.

sesijas
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3. sēde

190

Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka kommisijā Radziņa pārlabojumu 20. pantā ir noraidījusi un palikusi pie tā teksta, kāds pieņemts 2. lasījumā.
|
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta Radziņa priekšlikumu pie 20. panta. Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Radziņa priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Radziņa
priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret to nodots 40
balsu. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk
20. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir par 20. panta pieņemšanu
2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par 20. panta pieņemšanu
2. lasījumā pieņemtā redakcijā nodotas 37 balsis,
pret — 33 balsis. 20. pants 2. lasījumā pieņemtā
redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 21. panta pārlabojumu.

Sekretārs J. Breikšs:

«

«.21. pantā pēc pirmā teikuma iespraust vārdus: «Ja domes priekšsēdētājs vai tā biedrs sēdi nesasauc, tad to var sa-

saukt pilsētas galva.»

E. Radziņš.»

Pi. Kalniņš:

Priekšsēdētājs

Vārds

referen-

tam.
.Referents E. Rimbenieks:
Man jāziņo, ka šis
pārlabojums 21. pantā sakarā ar 20. panta pieņemšanu atkrīt.
.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents ziņo, ka
deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums 21. pantā
atkrītot. Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi?
Iebildumu nav. Pārlabojums atkrīt.
Iesniegts priekšlikums, ko parakstījuši deputāti A. Alberings, L. Ausējs u. c.
«Liekam priekšā šis dienas sēdi slēgt.»

Vai

būtu

kādi

iebildumi?

Iebildumu

nav.

Priekšlikums pieņemts.
_Nākošā sēde
5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. ' 8.55 vakara,)

būs piektdien, 24. oktobrī, pīkst.
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(Atklāta pīkst. 5 pēc pusdienas.)

2.
3.

191

centrs)

Pārmaiņas kommisiju sastāvā
Juridiskās kommisijas priekšlikums — noteikumus par
sodu likuma ievešanu nodot sodu likuma kommisijai
(pieņem)

4. Likumprojekta nodošana kommisijām
5. Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tiesas at6.

8.

9.

192

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija)
S, Pabērzs (progresīvā tautas apvienība)
valdes un revīzijas
Pārgrozījums likumā par apriņķa
kommisijas vēlēšanām (redakcijas kommisijas ziņojums) :

192
192

195
195
197

bas kārtībā):

10.

199
199
207

K. Dēķens, referents
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta E. Radziņa u. c.
iesniegto pieprasījumu par Valmieras apriņķa valdes
priekšsēdētāja rīcību:
208
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
214
E. Radziņš (sociāldemokrāts)

J. Šterns (progresīvā apvienība)
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu cietušo partija)

219
226

228
E. Grantskalns (zemnieku savienība)
11. Deputāta A. Alberinga u. c. iesniegtais priekšlikums —
sēdi slēgt (pieņem)
12.

Nākošā sēde

234
234

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; pilsētu pašvaldības likums, 3.
lasījums; iekšlietu ministra atbilde uz deputāta E.
Radziņa u. c. iesniegto pieprasījumu; tieslietu ministra atbilde uz deputāta N. Maizeļa u. c. iesniegto
jautājumu; pēc tam turpināsies jau izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar likumu par Ženēvā 1930.
gada 24. martā vairāku valstu parakstīto tirdzniecības konvenciju.
Pie dienas kārtības vārds deputātam Breikšam.

J. Breikšs (demokrātiskais centrs):

atbildes —

E. Rimbe-

apspriest pēdējo.

Vispirms nāk nobalsošanā referentu J. Breikša
un J. Rancana iesniegtais priekšlikums —
tirdzniecības konvenciju

skatīt cauri kā 3. dienas kārtī-

bas punktu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Referentu Breikša
un Rancana priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Tālāk deputātu Gielēna, Bastjāņa u. c. iesniegtais
priekšlikums —
4. un 5. dienas kārtības punktu likt pēc 3. dienas kārtī-

pagasta padomes vēlēšanām
(redakcijas kommisijas ziņojums):
198
A. Briedis, referents
vairāku
valstu
1910.
gada
24.
martā
Likums par Ženēvā
(pieņem steidzamīparakstīto tirdzniecības konvenciju
J. Rancans, referents
J. Breikšs, referents

192__

bas punkta.
198

A. Briedis, referents
Pārgrozījums likumā par

Pašvaldības kommisijas referents
nieks liek priekšā
dienas kārtības 6. punktu

193
bildības Saeimas deputātu
Deputāta 1. Muižnieka u. c. iesniegtais steidzams pieprasījums iekšlietu ministrim par Daugavpils apriņķa
Izvaltas pagasta robežu grozīšanu (pieņem):
I. Muižnieks (sociāldemokrāts)
193, 193
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks)

7.

1930. gada 24. oktobri.

dienas kārtības 4. un 5. punktus — ministru
likt pēc 3. dienas kārtības punkta.

Saturs.
Dienas kārtības grozīšana:
J. Breikšs (demokrātiskais

4. sēde

šanu šī gada 14. novembrī. Tādēļ man ārlietu un
tirdzniecības un rūpniecības kommisiju referentu
uzdevumā jālūdz Augstais nams šo dienas kartības
punktu apspriest kā trešo.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šo priekšlikumu
neviens vārdu nevēlas? Pie dienas kārtības iesniegti vēl divi priekšlikumi, kurus es nolasīšu. Ar
vajadzīgo parakstu skaitu deputāti F. Cielēns, V.
Bastjānis u. c. liek priekšā

VII sesijas 4. sēde 1930. gada 24. oktobrī.

1.

sesijas

Augstais

nams! Mūsu šīs dienas sēdes dienas kārtības 26.
punkts ir likums par Ženēvā 1930. gada 24. martā
vairāku valstu parakstīto tirdzniecības konvenciju.
Šī konvencija uzskatāma par steidzamu, tāpēc, ka
līdz šī gada 1. novembrim to vajadzētu deponēt.
Bez tam, pamatojoties uz šo konvenciju, Ženēvā jau
ir iesāktas apspriedes par tirdzniecības lietu kārto-

Vai pie šī priekšlikuma kāds vēlas vārdu? Vārdu neviens nevēlas. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Deputāta Cielēna u.
c. iesniegtais priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. —
Pašvaldības kommisijas referents
liek priekšā

E. Rimbenieks
?

\ \ ] *ļi*\

6. dienas kārtības punktu apspriest pēdējo.

Vai pie šī priekšlikuma vēlas kāds vārdu?. Vārdu neviens nevēlas. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret pašvaldības kommisijas referenta priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Arī
nav. Arī šis priekšlikums vienbalsīgi pieņemts; 6.
dienas kārtības punktu apspriedīsim pēdējo. —?
Vairāk nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav?

Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem.
Strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts J.
Balodis liek priekšā petīciju kommisijā deputāta L.
Laicena vietā ievēlēt deputātu J. Zlaugotni-Cukuru.
Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Tālāk strādnieku un
zemnieku frakcijas deputāts J. Balodis liek priekšā
juridiskā kommisijā deputāta L. Laicena vietā ievelēt deputātu O. Janku. Vai ir kādi iebildumi pret šo
priekšlikumu? Iebildumu nav. Arī tas' pieņemts.
— Deputāts F. Cielēns liek priekšā publisko tiesību
kommisijā deputāta A. Petrevica vietā ievēlēt deputātu N. Maizeli. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Juridiskā kommisijā lūdz likt priekšā Saeimas
plenārsēdei šādu priekšlikumu:
«Saeima nolemj noteikumus par sodu likuma ievešanu nodot sodu likuma kommteijai, atsvabinot juridisko kommisiju
no šo noteikumu caurskatīšanas.»

Vai ir kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Juridiskās kommisijas priekšlikums

pieņemts.
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
1929-/30. saimniecības gada budžeta atlikuma izlie-
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tošanu. Prezidijs liek priekšā nodot to budžeta
kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots budžeta
kommisijai.
iļļ
4 ? \\ !
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jāni Opvncānu,
apvainotu uz sodu likumu 284., 138. un 139. panta
pirmās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot
šo lietu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Deputāti I. Muižnieks, P. Ulpe, F. Cielēns, K.
Būmeisters u. c. iesnieguši steidzamu pieprasījumu
iekšlietu ministrim. Pieprasījuma teksts ir jau izdalīts Augstā nama deputātiem. Lūdzu sekretāru
to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošu steidzamu piepra-

sījumu iekšlietu ministrim:
Iekšlietu ministrija ar 1930. gada 23. septembra lēmumu
grozījusi pret vietējo iedzīvotāju gribu Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta robežas tā, ka

1) atvienojusi no Izvaltas pagasta sādžas, tuvāk atrodošās Izvaltas pagastam nekā jaunpievienoto pagastu centriem, un
2) pievienojusi Izvaltas pagastam no Naujienes pagasta

sādžas, daudz tuvāk atrodošās vecam pagasta centram

nekā

jaunpievienotam Izvaltas pagastam.
Vai iekšlietu ministrim tas zināms, un ko domā darīt iekšlietu ministris, lai novērstu tik nelietderīgu pagastu robežu

grozīšanu?
Rīgā, 1930. g. 24. oktobrī.
Saeimas deputāti:

I. Muižnieks, P. Ulpe, F. Cielēns,
Ed.

K. Būmeisters, M. Rozentāls, K. Dēķens,
Dzelzītis, P. Lejiuš, I. Opyncans, K. Eliass.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pieprasījuma

motivēšanai deputātam Muižniekam.
I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Šispieprasījums ir izcēlies sakarā ar
Izvaltas katoļu draudzes prāvesta ierosinājumu. Agrākos laikos Izvaltas pagastā Latgales kristīgiem
pagasta padomē bija vairākums, un tāpēc tie bija apmierināti ar pagasta

pašvaldības

robežām.

Bet.

mainoties apstākļiem, šie kungi savu vairākumu un
noteicošo vārdu zaudēja. Lai iegūtu varu atpakaļ,
atlika vienīgi izmantot savā labā augstākās valsts
iestādes un apriņķa valdi, lai ar to palīdzību noturētos pie varas un tiktu atpakaļ noteikšanas sedlos.
To viņi izdarīja, iesniedzot apriņķa valdei priekšlikumu, labi zinot, ka pagasta pašvaldībai viņi savu
lēmumu nevarēs uzspiest. Lūk, tāpēc viņi iesniedza apriņķa valdei priekšlikumu grozīt pagasta robežas tā, lai no Izvaltas pagasta tiktu atvienotas
sādžas, kas atrodas tuvāk pagasta namam, bet, pēc
viņu ieskatiem, nedod Latgales kristīgiem balsis, un
tiktu pievienotas kaimiņu pagastiem, un atkal no
kaimiņu pagastiem lai Izvaltas pagastam tiktu pievienotas sādžas, kurās, pēc viņu ieskatiem, viņiem
būtu lielāks vēlētāju skaits. Protams, tāds priekšlikums nevarēja atrast piekrišanas vietējos iedzīvotājos, nevarēja atrast piekrišanas ari vietējā pagasta padomē un pašvaldībā, un tāpēc minētais baznīckungs iesniedza tādu priekšlikumu tieši apriņķa
valdei.
Apriņķa valdē, kā jums zināms, tagad ar valdības gādību ir iecelti kristīgiem uzticami apriņķu
valžu priekšsēdētāji; tur nu viņi atrada sev vajadzīgo vairākumu. Šis Daugavpils apriņķa
valdes
vairākums arī nolēma neievērot vietējo pagastu
pašvaldību protestus, nemaz nerēķināties ar ieinteresēto sādžu iedzīvotājiem, bet grozīt minēto pagaKrājumā Saeimas
birojā

Rlgg,

sesijas
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stu robežas tā, kā to prasa Izvaltas katoļu baznīckungi. Šāds lēmums bija pieņemts Daugavpils apriņķa valdē 13. maijā.
Pēc tik netaisna apriņķa valdes lēmuma ieinteresēto sādžu iedzīvotāji un arī pagasta padome
griezās ar lūgumiem un protestiem pie Saeimas pašvaldības kommisijas un Iekšlietu ministrijas. Viņi
cerēja vismaz šeit atrast taisnību, viņi cerēja vismaz caur šejieni panākt kaut to taisnību, ko apriņķa
valde patvarīgi bija pārkāpusi. Rezultātā uz Saeimas pašvaldības kommisijas ierosinājumu ieradās
Iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta pārstāvis, ieradās pagastu padomju pārstāvji, arī vietējo iedzīvotāju pārstāvji, un Saeimas pašvaldības
kommisijā gandrīz vienbalsīgi atzina, ka minēto pagastu robežas nebūtu grozāmas. Šī gada 5. jūnijā
Saeimas pašvaldības kommisijā pieprasīja Iekšlietu
ministrijas pārstāvim apsolīt, ka minēto pagastu robežas netiks grozītas bez sazināšanās ar Saeimas
pašvaldības kommisiju, ko arī Iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta pārstāvis Saeimas pašvaldības kommisijai apsolīja. Saeimas pašvaldības
kommisijā vasarā apbraukāja Latgales pašvaldības,
iepazinās ar tām uz vietas un pārliecinājās, ka minēto pagastu robežu grozīšana ir nepieņemama, nelietderīga un ka vispār tā nav ne ar ko attaisno-

jama.
Bet šī gada 23. septembrī Iekšlietu ministrija
pārkāpa savu Saeimas pašvaldības kommisijai doto
solījumu un realizēja minēto pagastu robežas grozījumu, ka atvienoja no Izvaltas pagasta un pievienoja kaimiņu pagastiem sādžas, kuras pašas nebūt
negribēja, ka viņās atvieno nost no Izvaltas pagasta, pret ko nostājās arī minētā pagasta iedzīvotāji.
Tā. pirmkārt, Aulejas pagastam tika pievienotas
kādas 5 sādžas. Šīs atvienošanas motīvi Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta lēmumā ir sekojošie. Vispirms man tomēr jāaizrāda, ka vietējo
apstākļu atstāstīiums ir nepareizs un pilnīgā pretrunā ar tiem apstākļiem, par kādiem sniedz ziņas
pati Izvaltas pagasta pašvaldība. Motīvos teikts,
ka minēto sādžu iedzīvotāji it kā paši vēlējušies, lai
viņus atvienotu. Bet, kā redzams no klāt pieliktiem
dokumentiem, iedzīvotāji to nemaz nav vēlējušies,
un attiecīgie paraksti savākti no gadījuma cilvēkiem, kuri pagadījusies baznīckungam pie rokas;
tie tad arī iesnieguši prasību atvienot no Izvaltas
pagasta tādas un tādas sādžas. Minēto sādžu iedzīvotāji nav to vēlējušies un ir izsacījusies pret to. Arī
pagasta pašvaldības dibināti un pamatoti uzstājušās
pret to, bet apriņķa valde nolēmusi: vispirms dažas
sādžas atvienot no Izvaltas pagasta un pievienot
Aulejas pagastam; viena sādža pievienota Višķu pagastam un kādas divi sādžas pievienotas Kapiņu pagastam. Te atkal motivē, ka iedzīvotājiem būšot
vieglāk sasniegt jauno pagasta valdi. Tas ir pilnīgi
nepareizi. Taisni otrādi. Līdz vecai pagasta valdei — Izvaltas pagasta valdei iedzīvotājiem bija jāiet 7—13 kilometri, bet līdz jaunajai pagasta valdei
būs jāmēro 15—25 kilometru liels attālums. Tālāk
vēl kliedzošāks ir fakts par 5 sādžām, kuras apdzīvo galvenā kārtā krievu tautības iedzīvotāji un kurās vēlētāji ir tādi, kas nekad nebalsos par Latgales
kristīgiem. Šīs sādžas pievienotas kaimiņu Naujienes pagastam, lai gan viņas atrodas daudz tuvāk
Izvaltas pagasta centram un viņu iedzīvotājiem
daudz izdevīgāk sasniegt Izvaltas pagasta skolas
namu, kā arī pagasta namu. Nē, šīs sādžas atvienotas nost un pievienotas Naujienes pagastam. Šo
5 sādžu iedzīvotājiem, kuriem līdz šim līdz pagasta
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padomei vajadzēja iet tikai kādus 5—7 kilometrus,
tagad būs jāmēro vismaz 12—17 kilometru. Tā tad
viņiem līdz jaunajam pagasta namam būs jāiet
daudz tālāk, daudz grūtāk būs sasniegt ari jaunā
pagasta skolu. Neskatoties uz visu to, šīs sādžas
pievienotas jaunam pagastam. Lai nu Izvaltas pagasts nekļūtu mazāks, un lai pagastā iepludinātu
vairāk Latgales kristīgo vēlētāju, tad no Naujienes
pagasta atkal pievienotas klāt kādas 5 sādžas, kurās, pēc Latgales kristīgo domām, dzīvo galvenā
kārtā Latgales kristīgo vēlētāji. Šīs 5 sādžas atkal
ir daudz tuvāk agrākam Naujienes pagastam, jo atrodas no viņa centra 4—6 kilometri, kamēr jaunā
pagasta centrs — pagasta nams no tām ir 9—14 kilometru attālumā.
No visa šeit minētā skaidri redzams, ka pagasta robežas izgrozītas tā, kā to ir prasījusi viena
politiskā partija. Šeit ir uzbrukums ne tikai minoritātēm, bet vispār progresīvām pagastu pašvaldībām. Šis uzbrukums vērsts pret Izvaltas pagasta
pašvaldību tāpēc, ka Latgales kristīgiem tur nebija
vairs vairākuma, viņi bija zaudējuši tur noteicošo
vārdu, tāpat kā daudz citās pašvaldībās; un lai
mākslīgi dabūtu sev tur vairākumu, lai šeit sēdošais
Pastora kungs tur varētu nostiprināt savu varu,
lai kaut kādi atgrieztos atpakaļ pie saviem ziedu
laikiem, viņi safabricēja ierosinājumu un to iesniedza apriņķa valdei. Tur viņiem ir savi cilvēki, un
tā ar kombināciju palīdzību viņi šo lēmumu izdabūja cauri. Vēlāk viņi devās uz Iekšlietu ministriju,
pie iekšlietu ministra Laimiņa kunga, pie iekšlietu
ministra biedra un iespaidoja viņus, lai viņi akceptētu šo nepareizo apriņķa valdes lēmumu. Mūsu

iekšlietu ministris nav rēķinājies ar vietējo iedzīvotāju prasībām, nav ievērojis vietējo iedzīvotāju intereses; viņam ir rūpējušas Latgales

kristīgo

un

baznīckungu intereses. Šo baznīckungu interesēs
viņš ir bijis ar mieru sagrozīt pagastu robežas tā.
ka pagasta centram tuvākās sādžas no pagasta atvienotas un pievienotas tālākās sādžas.

Tādā kār-

tā vietējiem pagasta iedzīvotājiem ir padarīti nepieejami pagastu nami, pagastu skolas u. t. t. Ja Latgales kristīgiem izdotos realizēt šo lēmumu par attiecīgo pagastu robežu grozīšanu, tad mēs varam
būt droši, ka turpmāk mēģinās izdarīt, varbūt, vēl
nelietderīgākas un nepieņemamākas pagastu robežu grozīšanas, lai tikai atgūtu savu varu, lai māks^ celā dabūtu sev vairākumu, kas tagad no viņu
Iīgā
^
rokām
ir izslīdējis. Tādēļ, kungi, ievērojot manis
minētos motīvus, es lūdzu pieņemt šo interpellāciju
un lūdzu atzīt arī tās steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pieprasījuma iesniedzēji apzīmējuši to par steidzamu. Vai kāds vēlas
izsacīties par steidzamību? Vārdu neviens nevēlas. Lieku uz balsošanu steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir par steidzamību. Acīmredzot vairākums. Steidzamība pieņemta. Sāksim apspriest
pieprasījuma būtību. Vārds deputātam Kalļistrato-

vam.

M.

Kaļļistratovs

(vecticībnieks;

viski)*)

runā

krie-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcijai Godātie deputātu kungi! Līdz šim, kad Saeima iesniedza kādu interpellāciju vai jautājumu,
bijaparasts, ka to iesniedza par kādu notikumu, kam
ir kāda principiāla nozīme un kam ir vērts piegriezt
*) Runas atreferējums nav iesniegts,

s e s i j a s 4. sēde

1930. gada 24. oktobri.
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zināmu vērību; bet pašreiz man jābrīnās, ka šoreiz
sociāldemokrāti ir uzķērušies uz makšķeres, ko tiem
ir izmetis Kaļlistratova kungs. Šī interpellācija iesniegta tāpēc, ka Izvaltas pagastam tika pievienotas dažas sādžas, kurās dzīvo Kaļlistratova tautiešu Ja arī par šādām lietām sāksim iesniegt jautājumus, interpellācijas un sāksim apgrūtināt valdību, prasīdami no valdības atbildes uz katru šādu
Kaļlistratova kunga iegribu, tad mēs tērēsim daudz'
laika.
Man tomēr gribas atbildēt uz vienu otru aizrādījumu un taisni no tiem, ko šeit minēja Muižnieka
kungs.
Vispirms Muižnieka kungs uzsvēra, ka mums,
kristīgiem, Daugavpils apriņķa valdē esot noteicošais vairākums, ka mēs tur diktējot savu gribu un
to realizējot. Tā tas nav. Jums, sociāldemokrātu
kungi, Daugavpils apriņķa valdē ir viena balss, un
kristīgo zemnieku partijai Daugavpils apriņķa valdē
ari ir tikai viens pārstāvis. Cik Daugavpils apriņķī ar savu vienu balsi varam panākt mēs, tikpat
daudz varat panākt ari jūs.
Pāris vārdu ari par protestiem. Kaļļistratovs
teica, ka pagājušā gada pavasarī visas pagastu valdes, visas sādžas esot protestējušas pret robežu
grozīšanu. Ne pagastu valdes, ne sādžas nav protestējušas, bet Kaļļistratovs kopā ar Jelisejevu braukā pa sādžām kūdīt zemniekus un ir tos sakūdījusi,

lai viņi protestē. Tas ir Kaļlistratova darbs.
Jūs sacījāt, ka pagājušā gadā, kad kommisijā
izbraukusi uz vietām, tā atzinusi, ka robežas nav
grozāmas. Tas nav taisnība. Kommisijā aizbrauca
garām šim pagastam un nekāda atzinuma nepieņēma. Ja visu Latgali apbrauc divās. — trīs dienās,
tad nav iespējams ar apstākļiem iepazīties tuvāk.
Kaļlistratova kungs uzsvēra, ka mēs gribot radīt nacionālu naidu. Tas nav domāts ar šo robežu
grozīšanu, ja no Naujienes pagasta atvieno dažas
sādžas. Pie Naujienes pagasta piederēja 5 latviešu
sādžas, kuras vēlas šo atvienošanu. Man šķiet, ka
Kaļlistratova kungs un pārējie kommisijas locekļi
labi atceras, ka šo sādžu pārstāvji Izvaltas pagasta
pašvaldībā ar asarām acīs lūdza atvienot viņus no
Naujienes pagasta un pievienot Izvaltas pagastam;
jūs turpretim še Saeimā sakāt, ka apriņķa valde un
Iekšlietu ministrija rīkojušās pret iedzīvotāju gribu.
Tas nav taisnība. Šīs 5 sādžas ir lūgušas un vēl
tagad lūdz pievienot viņas Izvaltas pagastam.
Es brīnos, kāpēc sociāldemokrāti iesniedza šo
interpellāciju. Pašvaldības kommisijā šo jautājumu noskaidroja un nolēma prasīt no Iekšlietu ministrijas divu nedēļu laikā paskaidrojumu, vai robežu ir iespējams grozīt. Pēc paskaidrojuma saņemšanas gan sociāldemokrāti varētu iesniegt interpellāciju vai jautājumu; tagad tas ir par agru.
Man liekas, ka šai interpellācijai nav nekādas
nozīmes. Kaļlistratova kungs varēja labāk vēlreiz
apbraukt pagastus, aģitējot, lai ieinteresētie pagasti
pārsūdz Iekšlietu ministrijas lēmumu Senātā. Tas būtu lietderīgāk nekā še tukši izrunāties. Es ceru, ka
šai nenozīmīgai interpellācijai Saeimas vairākums
nepiegriezīs nekādu vērību un to noraidīs.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Muižniekam.
I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Cienījamie deputātu kungi! Man tomēr jāņem vārds otrreiz, tāpēc ka tas, ko te aizrādīja Jukšinska kungs, nav
taisnība. Patiesībā apstākli ir tādi, ka ne lietderība prasīja minēto pagastu robežu grozīšanu, bet gan
Latgales kristīgo partija,
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Tālāk, Jukšinska kungs, Jūs teicāt, ka tas esot
sīkums, ka robežas esot grozītas. Tā tas nav. Ja
sak uztraukties pagasta padomes, tad tur, laikam,
kaut kas ir. Tagad dažu pagastu iedzīvotājiem
līdzšinējo 4—5 kilometru vietā būtu jāmēro līdz pagasta namam 20—25 kilometri. Es domāju, ka tas
nav sīkums un par to ir jaruna, ja mūsu iestādes —
Iekšlietu ministrija un apriņķa valde nerēķinās ar
vietējo iedzīvotāju interesēm. Šīm iestādēm vajadzētu rēķināties ar iedzīvotāju interesēm, bet, kā
jau teicu, viņas to nedara. Es domāju, ka apriņķa
valde ar savu iekšlietu ministra iecelto priekšsēdētaju nav tāpēc, lai izpildītu vietējo baznīckungu
gribu. Apriņķa valde nedrīkst rīkoties tā, kā to
prasa katoļu baznīckungi; viņai jārīkojas saskaņā
ar vietējo iedzīvotāju interesēm. Ja mēs šo jautājumu ta nostādām, tad, saprotama lieta, tas nav nekāds sīkums.
Tālāk Jukšinska kungs apgalvoja, ka viņiem
apriņķa valdēesot tikai viens loceklis; pārējie neesot viņu cilvēki. Apriņķa valdes priekšsēdētājs ir
Rubuļa partijas cilvēks. Tas arī atbalsta jūs. Tā
tad jums apriņķa valde ir vairākums — 3 cilvēki.
Tas pats jāsaka arī par citiem apriņķiem. Visur
jums ir vairākums, unjvairākums jums ir tāpēc, ka
apriņķu valžu priekšsēdētājus iecel iekšlietu ministris. Ja apriņķu valžu priekšsēdētājus vēlētu tāpat, ka citus apriņķa valdes locekļus tiešās vēlēšanas, tad, droši vien, vienā otrā apriņķī jums vairākuma vairs nebutu.un jums būtu jāmeklē citas kombinācijas. _ Tapec jus arī izmeklējat apriņķa
valdē
tadu sastāvu, kas neatbilst iedzīvotāju interesēm,
tāpēc apriņķa valdes sastāvs rīkojas pret iedzīvotāju interesēm un gribu. Protams, ka iedzīvotāji ar
to nevarēja apmierināties — ne tikai mazākuma
tautību iedzīvotāji, pret kuriem tagad zināmā mērā
ir vērsts šis rīkojums, bet ari citi iedzīvotāji, jo šis
rīkojums ir versts pa_ lielākai daļai pret progresīvo
bloku, pret kreiso spārnu, kuram vienā otrā pašvaldība_ir vairākums. Tagad jūs gribat darīt tā: ja
viena vai otra pagasta kreisajam spārnam radīsies
vairākums, jus kreiso spārnu mēģināsit saskaldīt,
izgrozot robežas ta, lai jums iznāktu vairākums. Bet
kur tas mus novedīs? Tas mūs novedīs pie tā, ka
katrreiz, kad jums būs neizdevīgs padomes sastāvs,
jus gjozīsit pagastu robežas; jūs griezīsities apriņķa
valde un Iekšlietu ministrijā, kur ir jūsu cilvēki, un
iesit viņiem tikjlgi uz _adas, kamēr viņi šīs robežas
grozīs ta, ka jus prasāt. Tad mums, varbūt, būs
jānodibina politisko partiju pagasti Latgalē un citur, ko, es domāju, neviens negribēs. Tāpēc mūsu
prasība ir — dot ieinteresētiem iedzīvotājiem, kuri
ir cietuši, kuru intereses jūs esat mīdījuši kājām,
kuru intereses jus neesat ievērojuši — kādu gandarījumu. Gribēdami viņiem šo gandarījumu dot, mēs
iesniedzam savu pieprasījumu. Mēs prasām no
iekšlietu ministra, lai viņš reizi par visām reizēm
paskaidro, vai viņš atzīst tādu iedzīvotāju interešu
mīdīšanu kajam, vai nē, vai viņš atzīst, ka viņam
padotai iestādei, pašvaldības departamentam, dotais vārds japilda,_ vai nav jāpilda. Pašvaldības de-

partamenta pārstāvis Saeimas pašvaldības kommisijā solīja negrozīt robežas, bet vēlāk ministris tam
pārvilka strtpuun pateica: es rīkošos tā, kā no manis prasa baznīca. Uz visu to mēs prasām no iekšlietu ministra noteiktu un skaidru atbildi šinī jautājuma.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
4 Sebastjanam Paberzām.
S. Pabērzs (progresīvā tautas apvienība): Aug-
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stais nams! Man personīgi šī lieta, t. i. robežu noapalošanas jautājums ir loti labi pazīstams. 4 gadus atpakaļ speciāla robežu noapaļošanas kommisijā noapaļoja starp citu Višķu, Naujienes un Izvaltas pagastu robežas. Divi gadi šis projekts nogulēja pašvaldības departamentā. Tikai divus gadus
atpakaļ pašvaldības departaments izšķīra šo pagastu robežunoapaļošanas lietu un apstiprināja pagastu līdzšinējās robežas. Nekādu iebildumu ne no
vienas, ne otras puses pret šādu robežu apstiprināšanu nebija. Bet tad pagājušā vasarā Daugavpils
apriņķa valdē par jaunu pacēlās jautājums par šo
robežu pārkārtošanu, un pašvaldības departaments
nesen atpakaļ apstiprināja attiecīgu apriņķa valdes
lēmumu. Šī pārkārtošana izdarīta nelietderīgi, jo
ar jauno robežu pārkārtošanu Naujienes pagasta
latviešu sādžas, kuras no tagadējā pagasta nama atrodas 6—7 kilometru attālumā, bet no Izvaltas pagasta 12 kilometru, tiek pievienotas Izvaltas pagastam, un Izvaltas pagasta krievu sādžas, kuras no
līdzšinējā pagasta nama ir 7—8 kilometru attālumā,
bet no Naujienes pagasta nama 13—15 kilometru,
tiek pievienotas Naujienes pagastam. Ka patiesībā
ir tik daudz kilometru, to var pārbaudīt uz vietas.
Es varētu nolasīt attiecīgus datus, ko apliecinājusi
Izvaltas pagasta valde, bet tie šeit nav svarīgi.
Svarīgi ir tikai tas, ka šogad pašvaldības kommisijā, apbraukājot Latgales pagastus, iepazinās tuvāk
uz vietas ar Naujienes, Izvaltas un Krāslavas pagastiem. Šinī apskatē piedalījās arī pašvaldības departamenta pārstāvis, un pašvaldības kommisijā
aizrādīja pašvaldības departamenta pārstāvim neizšķirt robežu jautājumu, pirms tas nav apspriests
pašvaldības kommisijā. Bet ko pašvaldības departaments ir darījis? Pašvaldības departaments ir
izšķīris robežu jautājumu, nemaz nerēķinoties ar
pašvaldības kommisijas domām. Tādēļ ļoti svarīgi
ir dzirdēt iekšlietu ministra kunga atbildi šinī jautājumā, un tāpēc progresīvā centra bloks balsos par
interpellācijas pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Nobalsošanā
nāk pieprasījuma pieņemšana. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par pieprasījuma pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums. Pieprasījums pieņemts; to virzīs tālāk
saskaņā ar kārtības ruļļa 109. pantu. — Līdz ar to
1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas kommisijas
ziņojumiem.
Redakcijas kommisijas referents A. Briedis. Vārds
referentam.
Referents A. Briedis: Redakcijas kommisijas
uzdevumā man jāziņo par pārlabojumiem divos likumos. Pirmajā — pārgrozījumā likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām
redakcijas kommisijā nekā nav labojusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Šis ziņojums pieņemts. — Lūdzu ziņot par nākošo likumu!
Referents A. Briedis. Otrs likums ir — pārgrozījumi likumā par pagasta padomes vēlēšanām. Te
virsrakstā vārds «pārgrozījums» jāliek daudzskaitlī «pārgrozījumi», jo tas attiecas uz vairāk pārgrozījumiem. 3. panta otrajā rindā vārds «kuri» pārlabots uz «kas». — Tie ir visi pārlabojumi šai likumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Ie?*
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bildumu nav. Redakcijas kommisijas ziņojums pieņemts. — Līdz ar to 2. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — likumu par Ženēvā 1930. gada 24. martā

vairāku
valstu
parakstīto
tirdzkonvenciju.
niecības
Referenti J. Rancans un J. Breikšs. Vārds tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam Rancanam. —
Referents J. Rancans: Augstais nams! Tirdzniecības konvencija, kas noslēgta š. g. 24. martā,
un ko parakstījis arī mūsu valdības pārstāvis, ir
loti svarīga tanī ziņā, ka zināms skaits Eiropas valstu ir apvienojušās ar vienu labu domu — uzturēt
līdz šim pastāvošās muitas un līgumus, lai tādā veidā mazinātu krizi, kas pašlaik novērojama visā pasaulē. Oikonomiskās krizes novēršana ir šīs konvencijas galvenais uzdevums, kuras saturs nav pārāk plašs. Tanī ietvertas tikai divi galvenās domas. Vispirms — līgumslēdzējas valstis
pirms
1931. g. 1. aprīļa neuzteiks divpusīgus tirdzniecības
līgumus, ko katra no šīm valstīm reiz noslēgusi un
kas konvencijas parakstīšanas laikā bijuši spēkā;
otrkārt — neviena no līgumslēdzējām valstīm nepaaugstinās muitas, kas kaut kādā veidā varētu
skart citas līgumslēdzējas valstis. Tālāk visi citi
panti apskata gadījumus, kad kāda valsts tomēr varētu būt spiesta minētos nodokļus, vai nodevas, vai
muitas likmes paaugstināt.
Izlasījušiemkonvenciju, kurai ir 15 panti, jāatzīst, ka pārāk lielas saistības, tā tomēr neuzliek.
Šeit parādās vairāk tikai lojalitāte un laba griba zināmā mērā tuvināt valstis un mēģināt nokārtot pašreizējo stāvokli attiecībā uz līgumiem un muitām.
Šai jiašā gadījumā jāuzsver, ka lielāka vai plašāka
nozīme šai tirdzniecības konvencijai ir tai ziņā, ka
arī Latvija, parakstīdama starp 18 valstīm šo konvenciju, novembra mēnesī sēdēs pie kopēja galda ar
šim valstīm un spriedīs par šīs konvencijas realizēšanu. Starp šīm 18 valstīm ir arī Vācija, ar kuru
mums ir tirdznieciski sakari un kura ir izpaudusi
tendenci paaugstināt muitas likmes. Tā tad Latvijas valdības pārstāvim ir sevišķi svarīgi, lai šī konvencija pie mums būtu ratificēta. Cerams, ka arī
Vācija to dnz ratificēs, un tad mums būs iespēja sēdēt pie kopīga galda un celt zināmus iebildumus
pret tām augstajām muitām, pret tiem muitas paaugstinājumiem, kas sevišķi skar mūsu zemkopju
ražojumus, ko mēs izvedam uz Vāciju.
Tāds būtu šīs konvencijas saturs un nozīme, ko
valdība ir parakstījusi un tirdzniecības un rūpniecības kommisijā apskatījusi savā sēdē. Kommisijā
ir_ atzinusi šo konvenciju par pieņemamu un ratificējamu. Tāpat viņa ir atzinusi, ka tas izdarāms
vistuvākā nākotne — šinīs dienās, jo pati konvencija savā 9. un 13. pantā nosaka laiku un kārtību,
kad tas izdarāms, un tur minēts, ka ratifikācijai jānotiek pirms 1. novembra. Tā kā laika ziņā atlikušas tikai dažas dienas, tad Saeimas pienākums ir
pieņemt šo valdības pārstāvja parakstīto konvenciju. Tādēļ es tirdzniecības un rūpniecības kommisijas vārdā lūdzu Augsto namu to ratificēt; pieņemot arīkonvencijas ratifikācijas likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kommisijas referentam Breikšam.
Referents J. Breikšs: Ārlietu kommisijas uzdevuma lūdzu Augsto namu pieņemt šo konvenciju
Un ratifikācijas likumu. Savos aizrādījumos un re-

sesijas
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ferātā par šo konvenciju pilnā mērā pievienojos
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referenta
teiktajam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti atzīst šīs
konvencijas ratificēšanu par steidzamu. Lieku uz
balsošanu steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju
vis-

pārīgas debates.

Vārdu neviens nevēlas?

sošanā nāk pāreja uz konvencijas un

Nobal-

ratifikācijas

formulas lasīšanu pa pantiem. Vai Augstais nams
vēlas, lai konvenciju nolasa? Nevēlas. — Nobalsošanā nāk konvencijas virsraksts.
(Tirdzniecības konvencija.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Ievada teksts.

(Vācu valsts prezidents; Austrijas republikas
prezidents; viņa majestāte belģiešu ķēniņš; viņa

federālais
majestāte
Lielbritānijas, Īrijas un britaou aizjūras territoriju ķēniņš,
Indijas ķeizars; viņa majestāte Dānijas ķēniņš; Igaunijas republikas valdiba; Somijas republikas prezidents; franču republikas prezidents; grieķu republikas prezidents; viļņa majestāte
Itālijas ķēniņš; Latvijas republikas prezidents; viņas ķēnišķīgā
augstība Luksemburgas lielhercogiene; viņa majestāte Norvēģijas ķēniņš; viņas māijestāte Holandes ķēniņiene; Polijas republikas prezidents; viņa majestāte Rumānijas ķēniņš;
viņa
majestāte Zviedrijas ķēniņš; Šveices federālā padome,
_ vēlēdamies nodrošināt 1927. gada Starptautiskās oikonomiskas konferences rezolūciju ātru un noteiktu piemērošanu
un nodibināt, Tautu savienības desmitās sesijas laikā pārrunātās saskaņotās darbības vajadzībām, stabilus pamatus un uzticības atmosfairu, nolēma šajā nolūkā noslēgt savā starpā vienošanos un iecēla par saviem pilnvarotiem:
vācu valsts prezidents:
R. Schmidt kungu, valsts saimniecības ministri.
Austrijas republikas federālais prezidents:
E. Pflūgl kungu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
pastāvīgo delegātu pie Tautu savienības.

ministri,

Viņa majestāte belģiešu ķēniņš:
J. Brunet kungu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri,
Tautu savienības oikonomiskās komitejas loceklii;
A. L. J. Janssen kungu, muitas un akcīzes galveno direktoru.
Viņa majestāte Lielbritānijas, Īrijas un britaņu aizliūras territoriju ķēniņš, Indijas ķeizars:
Lielbritānijai un Ziemeļīrijai, kā arī visām Britanijas impērijas dalām, kas nav atsevišķi! Tautu savienības locekli:
Seru Sydney Chapman, K. C. B., C. B. E„ viņa majestātes valdības galveno padomnieku saimnieciskās lietās
Lielbritānija.
Viņa majestāte Dānijas ķēniņš:
W. Borberg kungu, pastāvīgo delegātu pie Tautu savie-

nības.

Igaunijas republikas valdība:
A. Schmidt kungu, ārlietu ministra biedru.
Somijas republikas prezidents:

K. Jārvinen kungu, bijušo tirdzniecības un rūpniecības
ministri, deputātu, Augstākās tirdzniecības skolas profesoru.
franču republikas prezidents:
P. E. Flandin kungu, tirdzniecības un rūpniecības

stri;
R. Sērot kungu, valsts apakšsekretāru zemkopībai.

mini-

Grieķu republikas prezidents:
R. Raphaēl kungu, pastāvīgo delegātu pie Tautu savienības, charge d'affaires Berne.
Viņa majestāte Itālijas ķēniņš:
G. de Michelis kungu, senatoru, vēstnieku.
Latvijas republikas prezidents:
K. Ducmaņa kungu, pastāvīgo delegātu pie Tautu savienības, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri pie viņa
majestātes Dienvidslāvijas ķēniņa.
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Viņas ķēnišķīga augstība Luksemburgas lielhercogiene:
A. Calmes kungu, Beļģiijas-Luksemburgas oikonomiskās
savienības augstākas padomes locekli.
Viņa majestāte Norvēģijas ķēniņš:
Hersleb Birkeland kungu, pastāvīgo delegātu pie Tautu
savienības.
Viņas majestāte Holandes ķēniņiene:
Doktoru L. J. A. Trip, bijušo finanču departamenta galveno mantzini, bijušo Javas bankas priekšsēdētāju.
Polijas republikas prezidents:
F. Sokal kungu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri,
pastāvīgo delegātu pie Tautu savienības.
Viņa majestāte Rumānijas ķēniņš:
C. Antoniade kungu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri pie Tautu savienības.
Viņa majestāte Zviedrijas ķēniņš:
K. I. Westman kungu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
nistri pie Šveices federālās padomes.

mi-

kuri, uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pienācīga kartība, vienojušies par sekojošiem noteikumiem:)

Pieņemts. — 1. pants.

(Augstās līdzējas puses apņemas neizlietot pirms
1931.
gada 1. aprīļa tiesību uzteikt divpusīgos tirdzniecības līgumus,
ko katra no viņam noslēgusi ar jebkuru citu augsto līdzēju
pusi, un kas ir speķa uz šo dienu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — II. pants.
(Ja kāda no augstām līdzējām pusēm, uz kuru neattiecas
IV. pants, pirms šīs konvencijas izbeigšanās ir spiesta stāties
pie muitas nodevu paaugstināšanas virs pašreiz pastāvošā līmeņa, vai arī ievest pašreiz neipastāvošas muitas nodevas, kas
varētu nopietni skart kādas augstās līdzējas puses intereses,
tad tai lldzefiai pusei, kura sevi uzskata par aizskartu, tiklīdz
iesniegts III. pantā paredzētais paziņojums un ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā, skaitot no_ šī paziņojuma iesniegšanas, ir tiesība
prasīt brīvu sarunu uzsākšanu, lai atjaunotu šādi lauzto līdzsvaru.
Ja divu mēnešu laikā, skaitot no pieprasījuma
dienas,
šīm sarunām nebūtu panākumu, tad pusei, kura prasījusi sarunu uzsākšanu, ir_ tiesība nekavējoties uzteikt šo konvenciju,
pie kam attiecība uz viņu konvencija izbeidzas vienu mēnesi
pec uzteikuma paziņošanas Tautu savienības ģenerālsekretā^
ram. _ Šo uzteikšanu var izdarīt vai nu attiecibā uz visām
augstam līdzējām pusēm, vai ari tikai attiecībā uz to, kas paaugstinājusi nodevas vai ievedusi jaunas nodevas.
Uz muitas nodevu grozījumiem, kas izdarīti uz likumu
pamata, vai tādu steidzamu apstākļu dēļ, kuri spiež šos grozījumus nekavējoties piemērot, neattiecas iepriekšējie noteikumi
p ar sarunām. Tomēr tā puse, kura sevi uzskata par aizskartu,
patur šī panta otrā rindkopā paredzēto uzteikšanas tiesību.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — III. pants.

(Katra augstā _ līdzēja puse_ , kam piemērojams II. pants,
apņemas paziņot pārejam augstām līdzējām pusēm par pastāvošo muitas nodevu paaugstinājumiem vai jaunu muitas nodevu ievešanu, ko viņa atrastu par vajadzīgu izdarīt, ja iespējams, divdesmit_ dienas pirms šo noteikumu piemērošanas, bet,
ja tas nav iespējams, tad tai bridi, kad šos noteikumus publicē
piemērošanai.
Saprotams, ka likumi, kas paredz tūlītēju muitas nodevu
grozījumu ievešanu, dod pusēm tiesību nepiesūtīt
augstāk minēto paziņojumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — IV. pants.

(Augstās līdzējas puses, kuras līguma ceļā nekonsolidē sa-

vas muitas nodevas, vai dara to tikai ārkārtīgos gadījumos,
apņemas, līdz šis konvencijas izbeigšanai, nepaaugstināt aizsargnodevas virs pašreiz pastāvošo aizsargnodevu
līmeņa,
nedz ievest jaunas, pašreiz nepastāvošas aizsargmuitas nodevas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — V. pants.
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(Ja kāda no IV. pantā minētām augstām līdzējām pusēm
izvestu pirms šis konvencijas izbeigšanās fiskālo nodevu paaugstinājumus vai pašreiz nepastāvošas fiskālas nodevas, kas
varētu nopietni skart kādas citas augstās līdzējas puses intereses, tad tai līdzējai pusei, kura sevi uzskata par aizskartu,
ir tiesība nekavējoties uzteikt šo konvenciju, pie kam attiecībā
uz viņu konvencija izbeidzas vienu mēnesi pēc uzteikuma paziņošanas Tautu savienības ģenerālsekretāram.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VI. pants.
(Neaizskarot plašākas saistības, kas izrietētu katrai augstai līdzējai pusei no 1927. gada 8. novembra konvencijas par
importa un eksporta aizliegumu un ierobežojumu atcelšanu
speķa stāšanas, augstas līdzējas puses nepadarīs smagākus
pašreiz šajā. ziņa speķa esošos noteikumus, bet pretējā gadījuma_ piemērojama šīs konvencijas II. un III. pantā minētā
procedūra. )

Iebildumu nav?

Šveices federālā padome:
E. Schulthess kungu, federālo padomnieku, publiskās oikonomijas departamenta vadītāju;
W. Stučkilkungu; tirdzniecības nodalās direktoru federālā
publiskas oikonomijas departamentā;
A. Gassmann kungu, muitas galveno direktoru,

Iebildumu nav?

s e s i j a s 4. s ē d e 1930. gada 24. oktobri.

Pieņemts. — VII. pants.

(Ja kāda augstā līdzēja puse izlietotu šīs konvencijas II.,
V. un VI. panta un parakstīšanas protokola (pie I. panta) C
punkta piektā rindkopa paredzēto uzteikšanas tiesību, tad ikviena cita augsta līdzēja puse, kas uzskatītu, ka šādā kārtā
notikuse uzteikšana var nopietni grozīt attiecībā uz viņu šās
konvencijas līdzsvaru, var šo konvenciju nekavējoties uzteikt,
pie kam attiecība uz viņu konvencija izbeidzas vienu mēnesi
pec uzteikuma paziņošanas Tautu savienības
ģenerālsekretāram.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — VIII. pants.

(a) I. panta noteikumi nav attiecināmi uz tirdzniecības
līgumiem, kas uzteikti pirms šīs dienas.
No šīs uzteikšanas _ izrietošie tarifa paaugstinājumi nevar
but par iemeslu II. panta paredzētās procedūras ievadīšanai.
b) Pastāvoš _os_ tirdzniecības līgumus var atvietot pa šīs
konvencijas pastāvēšanas laiku ar divpusīgiem tirdzniecības
līgumiem, kas paraksti» pirms šis dienas, bet vēl nav stājušies
speķa; šinī gadījuma pēdējiem piemērojams I.
pants.
No iepriekšēja, rindkopā paredzētās atvietošanas izrietoša tanfa paaugstinājumi nevar but par iemeslu II. pantā paredzētas procedūras ievadīšanai.
c) Pagaidu līgumus, kas atvieto pirms šīs dienas uzteiktos tirdzniecības līgumus un ir pašreiz spēkā, var pa šis konvencijas pastāvēšanas laiku atvietot ar galīgiem
līgumiem vai
ar citiem pagaidu līgumiem. Pēdējiem galīgiem vai pagaidu
līgumiem piemērojams I. pants.
Tomer_ lia no šiem jaunajiem galīgiem vai pagaidu līgumiem izrietetu_ tarifa paaugstinājumi, tad tie var būt par iemeslu II. panta paredzētas procedūras ievadīšanai.
d) Divpusīgos tirdzniecības līgumus, kam piemērojams
1.
pants, pa šīs konvencijas pastāvēšanas laiku var grozīt
vai atvietot, pilnīgi vai pa daļai, ar jauniem līgumiem.
. Tomēr, lai varētu ievērot citu augsto līdzēju un it sevišķi IV. pantā minēto līdzēju pušu intereses, ir noteikts, ka,
ja no šiem_ jaunajiem līgumiem izrietētu tarifa paaugstinājumi!
tad tie varētu but par iemeslu II. pantā paredzētās procedūras
ievadīšanai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — IX. pants.

(Šī konvencija noslēgta uz vienu gadu, skaitot no 1930
gada 1. aprīļa.
Pirms 1931. gada 1. februāra katra augstā līdzēja puse
var paziņot Tautu savienības ģenerālsekretāram savu nodomu
izstāties no konvencijas dalībnieku skaita ar 1931. gada 1 aprīli.
Ja šādu paziņojumu neiesniedz, tad konvencija paliek
speķa uz jaunu sešu mēnešu ilgu laiku, un tā joprojām no katriem sešiem mēnešiem uz turpmākiem sešiem mēnešiem. Divus_ mēnešus pirms katra šī sešus mēnešus ilgā laika sprīža notecējuma ikviena augstā līdzēja puse var paziņot Tautu savienības ģenerālsekretāram savu nodomu izstāties no konvenci^
jas dalībnieku skaita līdz ar attiecīgā sešu mēnešu laika sprīža
notecējumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — X. pants.

(Ja_ kāda augstā līdzēja puse izlietotu iepriekšējos pantos
paredzēto iespeju_ izstāties no konvencijas dalībnieku skaita
tadikviena augsta līdzēja puse var likt priekšā, griežoties šajā
nolūka pie Tautu sa
_ vienības ģenerālsekretāra, savākt ziņas
par visu augsto līdzēju pušu uzskatiem, lai lemtu par konvencijas likteni. Ja ģenerālsekretārs atzīst par vajadzīgu, viņš
sasauc augsto līdzēju pušu sapulci, pie kam puses apņemas
šajā sapulce,Piedalīties.)
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Latvijas

Republikas

Iebildumu nav.

līt

Saeimas

VII

Pieņemts. — XI. pants.

(Augstās līdzējas puses, nolēmušas piemērot šo konvenciju lojālas kopdarbības garā', apņemas atturēties no ikviena
šāda vai tāda soļa, kāds tas arī nebūtu, ar kuru varētu izvairīties no saistībām, kas izriet no šīs konvencijas.)

Iebildumu nav?

sesijās

Iebildumu nav?

Pieņemts. — XiJlI. pants.

(Tautu savienības ģenerālsekretāram
jāsasauc,
starp
1930. gada 1. un 15. novembri, uz sapulci tās augstās līdzējas
puses, kas būtu konvenciju ratificējušas, kā arī tās valstis, kas
būtu iesniegušas pievienošanās lūgumu saskaņā ar XIV. panta

noteikumiem.

»

Austrijā
E. Pflūgl.
Beļģija
Kopigi

A. Janssen.

kā arī visas britaņu impērijas daļas, kas nav atsevišķi
Tautu savienibas locekļi:
' Es deklarēju, ka mans paraksts neattiecas uz ne-

vienu no viņas britaņu majestātes kolonijām, protektorātiem vai territorijām zem suzerenitātes vai mandāta.
S. J. Chapman.
Dānija
William Borberg.

Igaunija
A. Schmidt.
Somija
Kvosti

Jārvinen.

Francīla
Parakstot šo konvenciju, apakšā parakstījušies deklarē:
1° ka II. panta trešās rindkopas un III. panta otrās rindkopas noteikumi piemērojami ražojumiem, kas.
minēti franču \W1. gada 13. decembra un 1929. gada
1. decembra likumos.
2° ka Francijas valdība sakarā ar šo konvenciju
neuzņemas attiecībā uz kolonijām, protektorātiem vai
zem Francijas mandāta stāvošām territorijām nekā-

piedalās šajā konferencē.)

das citas saistības, kā tikai tās, kas izriet no

Grieķija

lūgumu par pievienošanos šai konvencijai.
Tautu savienības ģenerālsekretāram šis lūgums nekavējoties janotificē Tautu savienības locekļiem un taiā nepiedalīgām valstīm, kuru vārdā šī konvencija parakstīta, vai kas tai

R. Raphaēl:

Itālija
Parakstot šo konvenciju, viņa māljestātes Itālijas
ķēniņa pilnvarotais deklarē, ka konvencijas II. panta
3. rindkopa un III. pants, kā ari protokola noteikumi

pievienojušies.

Tautu savienības loceklis vai tajā nepiedalīga valsts, kas
vēlas pievienoties šai konvencijai, norāda savā pievienošanās
lūguma, vai veļas, lai piemērotu II. vai IV. panta noteikumus.
Tikko konvencija stājusies spēkā saskaņā ar XIII. panta noteikumiem, Tautu savienības ģenerālsekretāram jāizprasa šajā
jautājumā visu to augsto līdzēju pušu domas, kas šo konvenciju ratificējušas. Pievienošanās uzskatāma par galīgu tikai
ar visu augsto līdzēju pušu piekrišanu. Tā stājas spēkā vienu
mēnesi pēc tam, kad Tautu savienības ģenerālsekretārs notificejis notikušo vienošanos.)

pie III. panta, kuri runā par «steidzamiem apstākļiem»,
piemērojami, attiecībā uz Itāliju, visiem gadījumiem,
kad muitas nodevu grozījumus steidzamības kārtībā

pieņem valdība ar aktu, kuram ir likumdošanas raksturs.
De Michelis.

Latvija
Charles Duzmans.
Luksemburga
'K opīgi ar Beļģiju, Beļģij'as-Lnksemburgas
nomiskās savienības vārdā.

Pieņemts. — XV. pants.

(Katra augstā līdzēja puse var parakstīšanas, ratificēšanas vai pievienošanas brīdi deklarēt, ka pieņemot šo konvenciju viņaneuzņemas nekādu'pienākumu attiecībā uz visām' savām kolonijām vai to daļām, protektorātiem vail territorijām,
kas atrodas zem viņas suzerenitātes vai mandāta; tādā gadījumā šī konvencija nav piemērojama territorijām, uz kurām
attiecas tamlīdzīga deklarācija.
Katra augstā līdzēja puse var vēlāk paziņot Tautu savienības ģenerālsekretāram, ka viņa vēlas, lai šo konvenciju piemērotu visam jviņas territorijām vai to daļām, uz kurām attiecas iepriekšēja rindkopa minēta deklarācija.
Šajā gadījumā
piemērojama XIV. pantā minētā procedūra.
Katra augstā līdzēja puse var jebkurā laikā deklarēt, ka
viņa veļas izbeigt šīs konvencijas piemērošanu visās kolonijās
vai to daļās, protektorātos vai territorijās, kas atrodas zem
viņas_ suzerenitātes vai mandāta _ šajā gadījumā konvencijas
piemērošana territorijās, par kuram izdarīta tāda deklarācija,
pārtraucama vienu mēnesi pēc tam, kad Tautu savienības ģenerālsekretārs deklarāciju saņēmis.)

Pieņemts.

(Šo apliecinot, pilnvarotie

parakstīja

—

Noslēguma

konvenciju.

Izgatavots Ženēvā, tūkstoš deviņi simti trīsdesmitā gada
divdesmit ceturtā martā, vienā vienkāršā eksemplārā, kas deponējams Tautu savienības archīvā; apliecināts noraksts izsniedzams visiem Tautu savienības locekļiem un visām tajā
nepiedaligām valstīm, kas konferencē reprezentētas.

spēkā

esošiem tirdzniecības līgumiem.
Pierre Etienne Flandin
R. Sērot.

Pieņemts. — XIV. pants.

(Ikviens Tautu savienības loceklis un ikviena tajā nepiedalīga valsts var iesniegt Tautu savienības ģenerālsekretāram

nav?

Beļģifjas-

Lielbritānija un Ziemeļīrija,

Tautu savienības ģenerālsekretārs var uzaicināt uz šo sapulci visus šis konvencijas parakstītājus un, uz ikvienas šo
konvenciju ratificējušas augstās līdzējas puses lūgumu, jebkuru
citu Tautu savienības locekli vai tajā nepiedalīgu valsti, kas

Iebildumu
teksts.

Luksemburgfas iielhercogisti,

J. Brunet.

vajadzīgu, lai šī konvencija varētu stāties spēkā.

Iebildumu nav?

ar

Luksemburgas oikonomiskāssavienības vārdā.

Šai sapulcei jānoteic konvencijas spēkā stāšanās diena
un jāsastāda, ja vajadzīgs, to Tautu savienības locekļu un tajā
nepiedalīgo valstu saraksts, kuru pievienošanos uzskatītu par

Iebildumu nav?
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Schmidt.

dodami pirms 1930. gada 1. novembra Tautu savienibas ģenerālsekretāram, kurš nekavējoties notificēs to saņemšanu visiem Tautu savienības locekļiem, kā ari visām tajā nepiedalīgām valstīm, kas reprezentētas konferencē, kurā izstrādāja šo
konvenciju, vai kas tai pievienojušās.)

1930. g a d a 24. o k t o b r i.

Vācija

Pieņemts. — XII. pants.

(Šī konvencija, kuras franču un angļu teksti ir līdzīgi autentiski, apzīmējama ar šīs dienas datumu, un ikviens Tautu
savienības loceklis, kā ari tajā nepiedalīgās valstis, kas bija
reprezentētas konferencē, var šo konvenciju parakstīt
līdz
1930. gada 15. aprīlim.
Šī konvencija ratificējama, un ratifikācijas dokumenti no-

4. sēde

oiko-

Albert Calmes.
Norvēģija

Hersleb Birkeland.
Holande
Es deklarēju, ka mans paraksts neattiecas uz Holandes Austrumindiju, Surinamu un Kirasao.
Trīp.
Polija*)

F. Sokal.
Rumānija
C. Antoniade.

*) Polijas delegāts pie Tautu savienības, Tautu savienibas ģenerālsekretāram, 1930. gada 12. aprīli:
«Parakstot šodien tirdzniecības konvenciju un
minētās
konvencijas protokolu, kā ari protokolu par turpmāko sarunu
programmu, kas pieņemti Ženēvā 1930. gada 24. martā', pagodinos paziņot savas valdības uzdevumā sekojošo:
Polijas valdība varēs nodot 1930. gada 24. martā
tirdzniecības konvenciju ratificēšanai un
ievest
to
«.Dēkā tikai ar nosacījumu, ka citas valstis, piemērojot
tarifus, kas pastāv 1930. gada 1. aprīli, neizdarīs, līdz
minētās konvencijas spēkā stāšanās dienai, ievērojamus grozījumus, kas būtu nelabvēlīgi Polijas ekspor-

tam.
«Saņemiet, lūdzu...»

. ,' . ,
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sesijas

Zviedrija
K. I. Westman
ar nosacījumu, ka viņa majestāte
niņš ratificē ar Riksdaga piekrišanu

Zviedrijas ķē-

4. sēde

1930. gada 24. oktobri.
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Pie II un V panta.
pusēm',
Ir jāsaprot, ka augstām lidzējām

paredzot II
uzpanta trešā rindkopā un V pantā varbūtēju konvencijas
teikšanu, nav bijis nodoms aizliegt draudzīgas vienošanās, ciktāl to atļauj ieinteresēto valstu stāvoklis un likumi.

Šveice

Schulthess,
Stucki,
Gassmann.)

Pie III panta.

Iebildumu nav? Noslēguma teksts pieņemts.—
Nobalsošana nak tirdzniecības konvencijas protokols.
šodien

noslēgto

tirdzniecības

termiņu visos gadījumos, kad viņu likumi nav tam par šķērsli, kā ari kad lietas steidzamība nespiestu paaugstināt pastāvošās vai ievest jaunas muitas nodevas.
Pie IV panta.

(Tirdzniecības konvencijas protokols.
Parakstot

III

Augstās līdzējas puses paziņo, ka viņas apņemas ievērot
pantā noteikto divdesmit dienu
iepriekšējās uzteikšanas

konvenciju,

apakša parakstījušies, pienācīgi pilnvaroti, vienojās par sekojošiem noteikumiem, kas nolemti šis konvencijas piemērošanas
nodrošināšanai:
Pie I panta.
A.
Ar šīs konvencijas izteicienu «tirdzniecības līgumi» jāsaprot visāda veida līgumi, konvencijas vai vienošanās — galīgi vai pagaidu — kas satur tirdzniecības noteikumus, kā arī

visi tiem pievienotie nolīgumi.
B.
Ir Ijāsaprot, ka divpusīgie tirdzniecības līgumi, kas izbeidzas noteiktā laikā bez iepriekšējas uzteikšanas un noslēgti
starp divām jebkurām augstām līdzējām pusēm, paliek- spēkā
šis konvencijas pastāvēšanas laikā, ievērojot VIII. panta d noteikumus.

C.
Parakstot šo konvenciju, Austrija deklarē, ka viņa nevar
piemērot minētās konvencijas noteikumus pašreiz spēkā esošiem tirdzniecības līgumiem starp viņu un Ungāriju un viņu un
Cechoslovakiju.
Parakstot šo konvenciju, Čechoslovakija deklarē, ka viņa _ nevar piemērot minētās konvencijas noteikumus
pašreiz
spēkā esošam tirdzniecības līgumam starp viņu un Ungāriju.
Parakstot šo konvenciju, Ungārija, lai dotu iespēju Austrijai un Čechoslovakijai parakstīt šo konvenciju, deklarē, ka
viņa pieņem piebildumus, ko šis valstis izteikušas iepriekšējās
1. un 2. rindkopās.

IV pantā minētās augstās līdzējas puses ir: Lielbritānija,
Dānija, Norvēģija, Holande un Portugāle.
Pie V panta.
IV pantā minētās augsitās līdzējas puses paziņo, ka izteiciens .«fiskālās nodevas» nav jāsaprot plašākā nozīmē, un ka
ar šo izteicienu neapzīmēs nodevas, kuras ievestas ar sevišķo
nolūku aizsargāt nacionālo ražošanu pret ārzemju konkurenci.
Pie VIII panta (d).
Augstās līdzējas puses vienojas, ka VIII (d) panta noteikumu nolūks galvenā kārtā ir radīt iespēju pazemināt tās no-

devas, kuras ir tirdzniecisko sarunu parastais priekšmets, neradot tomēr šķēršļus nodevu paaugstināšanai divpusīgu Ilgumu
ceļā nokārtojot sīkākas lietas.
Pie XV panta.
So konvenciju
līdzīgi kolonijām.

? rāmu

daļu.
Šo apliecinot,

Vācija
Schmidt.

Ja sarunas starp augšminētām trim valstīm vai kāda patlaban pastāvoša līguma uzteikšana novestu pie nodevu paaug-

E. Pflūgl.
Kopīgi ar Luksemburgas

Luksemburgas oikonomiskās
.1. Brunet,
Lielbritānija

Ir jāsaprot, ka C paragrāfa noteikumi piemērojami vienīnodomātā triju augšminēto līgumu caurskatīšanā.

Dānija

B.
Ir jāsaprot, ka šīs konvencijas noteikumi nav piemērojami gadījumā, kad konvencionālais nodevas, kas paredzētas kādā tirdzniecības līgumā ar kādu valsti, kura šai konvencijai
nav pievienojusies, atkrīt ar minētā tirdzniecības līguma uzteikšanu.
Uzteiktā līgumā paredzētās konvencionālās nodevas šajā

gadījumā var atvietot ar autonomā tarifa nodevām vai ar tādām konvencionālām nodevām, kuras pamatojas uz citiem spēkā esošiem līgumiem.

un Ziemeļīrija,

!

;

.
William Borberg.

Igaunija
A. Schmidt.
Somija
Kvosti Jārvinen.
Francija
Pierre Etienne
R. Sērot.

devu grozījumiem, kas noteikti paredzēti vai atļauti vēlākais
lidz šai dienai parakstītās vienošanās. Tāpat tie neattiecas uz

gadījumu, kad nodevu, kas uz laiku pazemināta zem noteiktās
likmes, ar autonomu tarifu paaugstinātu līdz šai likmei.

vārdā

A. Janssen.

Es deklarēju, ka mans paraksts neattiecas uz nevienu no viņas britaņu majestātes kolonijām, protektorātiem vai territorijām: zem suzerenitātes vai mandāta
S. J. Chapman.

atsacīšanās tiesības, kad šo līgumu parakstījušās augstās līdzē-

A.
II panta noteikumi neattiecas uz varbūtējiem muitas no-

Iielhercogisti, Beļģijas-

savienības

kā arī visas britaņu impērijas daļas, kas nav atsevišķi Tautu savienības locekļi:

gi patlaban

Pie II. panta.

šo proto-

Izgatavots Ženēvā 1930. gada 24. martā vienā eksemplārā, kas deponējams Tautu savienības sekretariāta archīvos; tā
apliecinātu norakstu izsniegs visiem Tautu savienības locekļiem un visām tajā nepiedalīgām valstīm, kas konferencē reprezentētas.

Beļģija

jas puses soļi nopietni apdraudētu preču apmaiņas
līdzsvaru
Grieķijai par ļaunu, pie kam viņas šo atsacīšanās tiesību izlietošanu neuzskatīs par I. panta pienākumu pārkāpšanu.

apakšā parakstījušies sastādīja

kolu.

Austrija

D.
Augstās līdzējas puses, ņemot vērā sevišķo
Grieķijas
stāvokli viņas galveno ražojumu eksporta
ziņā, atzīst, ka
Grieķija
var izlietot savas tirdzniecības līgumos
paredzētās

salai,

Šim protokolam 'tāds pats spēks, nozīme un termiņš, kā
šodien noslēgtai konvencijai, un viņš uzskatāms par tās nešķi-

Tāpat Čechoslovakija, lai dotu iespēju Austrijai parakstīt šo konvenciju, deklarē, ka viņa pieņem iebildumu, ko šī
valsts izteikusi augšējā, pirmā rindkopā.

stināšanas, augstās līdzējas puses vienojās, ka katrai no tām
tāda gadījumā ir tiesība šo konvenciju uzteikt, paziņojot par
to vienu mēnesi iepriekš, attiecībā 'uz vienu vai divām pusēm,
kuras prasījušas uz augstāk minētiem līgumiem neattiecināt
šo konvenciju, vai arī, nepiemērojot II panta noteikumus, attiecībā uz visām augstām līdzējām pusēm.

piemēros Lamanša salām un Mana

Flandln,

Grieķija
R. Raphael .
Itālija
De Michelis.
Latvija
Charles Duzmans.

Luksemburga
Kopīgi ar Beļģiju, Beļģijas-Luksemburgas
nomiskās savienības vārdā
Albert Calmes.

oiko-
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Vīt

Hersleb Birkeland.

Es deklarēju, ka mans paraksts neattiecas uz Holandes Austrumindiju, Surinamu un Kirasao
Trip.

Polija

F. Sokal.
Rumānija
C. Antoniade.
Zviedrija
K. I. Westman.
Šveice

Schulthess,
Stucki,
Gassmann.)

Iebildumu

formula.

nav?

Pieņemts.

—

Ratifikācijas

Virsraksts.

(Likums par Ženēvā 1930. gada 24. martā vairāku valstu
parakstīto tirdzniecības konvenciju.)

Iebildumu nav?

Virsraksts pieņemts. —

1.

pants.
parakstītā tirdzniecības
(Ženēvā 1930'. gada 24. martā
konvencija līdz ar protokolu ar šo likumu pieņemta un apstiprināta. )

Iebildumu nav?
(Likums

24. oktobri.
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«pēc 6 mēnešu laika sprīža notecējuma». 11. pantā «šāda vai tāda soļa» vieta
12. pantā «līdzīgi» vietā liejāteic «kaut kāda».
kams «vienlīdz». 13. pantā 2. un 3. rindiņa strīpojams vārds «būtu». Konvencijas beigās «sekošo» vietā liekams «sekojošo». Protokola ievadā
«sekošiem» vietā jāliek «sekojošiem». C punkta
4. rindkopas 3. rindiņā «augšējā» vietā liekams
«iepriekšējā». Noslēgumā vārdu «viņš uzskatāms
par tās nešķiramu daļu» vietā jāliek «tas uzskatāms par tās nešķiramu daļu». — Pašā likumā labojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu? Ieziņojums
bildumu nav. Redakcijas kommisijas
pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts

tecējumu» , bet:

Norvēģija
Holande

s e s i i a s 4. s ē d e 1930. gada

stājas

Pieņemts. — 2. pants.

spēkā izsludināšanas

dienā.

Līdz

ar li-

kumu izsludināma 1. pantā minētā konvencija ar protokolu ur>
to tulkojumu latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Konvencija līdz ar protokolu stājas spēkā
IX un XIII pantā paredzētā laikā un kārtībā.)

konvencijas

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija, ratifikācijas formula un protokols visumā. Lūdzu pacelties, kas ir pret to pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Konvencija
visumā vienbalsīgi pieņemta.
— Redakcijas kommisijas ziņojums. Vārds redakcijas kommisijas referentam īDēķenam.
Referents K. Dēķens:
Šinī konvencijā, kā
arvienu konvenciju tulkojumos, ko mums iesniedz
Ārlietu ministrija, ļoti daudz, ko labot; bet es še
neteikšu, kur kādi komati un kur vārda «kurš»
vietā jāliek «kas» — to varēs izlabot, ņemot palīgā redakcijas kommisijas
eksemplāru. Minēšu
tikai ievērojamākos labojumus.
Konvencijas 1. panta pēdējā rindiņā vārdu:
«un kas ir spēkā uz šo dienu» vietā jāliek «un kas
šodien ir spēkā». 2. panta pēdējā rindkopā vārds
«tādu» jāstrīpo; otrās rindkopas otrā rindiņā starp
vārdiem «tad pusei» jāieliek vēl vārds «tai». 3.
panta otras rindkopas pēdējā rindiņā «augstāk»
vietā liekams «iepriekš». 6. panta 3. rindiņā «stāšanās» vietā jāliek «stāšanos»; tai pašā pantā vārdos «augstās līdzējas puses nepadarīs smagākus
pašreiz
spēkā
esošos
nošajā
ziņā
teikumus» ;— mainīta vārdu kārtība. Arī 7. pantā
vārdu kārtība citāda; vārdi «attiecībā uz» no 5.
rindiņas pārnesti uz 4. rindiņu. 8. panta 2. rindkopas sākumā «no šās uzteikšanas» vietā jāliek
«no tādas uzteikšanas»; tā paša panta b punktā
vārdu: «atvietot pa šās konvencijas pastāvēšanas
laiku» vietā jāliek: «konvencijas pastāvēšanas
laikā atvietot». Tādi izlabojumi ir arī citos punktos šinī pašā teikumā. 9. panta 1. rindkopas pēdējā rindiņā nevis «ar 31. gada 1. aprīli», bet «1930.
gada 1. aprīlī»; otrās rindkopas pēdējā rindiņā nevis: «līdz ar attiecīgā 6 mēnešu laika sprīža no-

izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu
ministra
atbildi
^u-z- deputāt a
u. c. iesniegto
E- Radziņa

pieprasījumu
(par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja rīcību). Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Man ir gods atbildēt uz steidzamo pieprasījumu, kas iesniegts nedēļu atpakaļ un
skan tā: «Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošo
steidzamo pieprasījumu iekšlietu ministrim.
Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs Qothards Caucis sistemātiski traucē lauku pašvaldību
darbiniekus, nepamatoti uzliekot administratīvus
sodus un atstādinot tos no dienesta. Tāpat ar savu rīcību Caucis traucē skolu valdes darbību.
Griežamies pie iekšlietu ministra ar jautā-

jumu:
1. Vai iekšlietu ministrim tas ir zināms, un
2. ko iekšlietu ministris domā darīt, lai novērstu
šos pašvaldību un izglītības darbu traucējošus
apstākļus.»
Caucis apriņķa valdē darbojas jau vairāk kā
2 gadus. Šinīs 2 gados par minētā ierēdņa darbību man līdz pašam šim rudenim nav bijusi iesnieg-

ta neviena sūdzība ne rakstītā veidā, ne mutes
vārdiem, un tikai dažus mēnešus atpakaļ Saeimas
deputāts Ulpe ieradās pie manis un izteica neapmierinātību par šī ierēdņa darbību. Es minētam
deputātam aizrādīju, lai viņš man dod kādus konkrētus faktus. Tādu viņam nebij, bet viņš man
apsolīja tos piegādāt, kas tomēr nenotika. Dažas
nedēļas atpakaļ pie manis ieradās delegācija, kurā
bija kādu 4 pagastu pašvaldību locekļi un arī apriņķa skolu valdes 3 locekļi; viņi iesniedza 2 sū;
dzības. Viena sūdzība ir par Cauča kā apriņķa
valdes priekšsēdētāja darbību, otra — par šī ierēdņa kā skolu valdes priekšsēdētāja darbību. Pēc
minēto sūdzību iesniegšanas uzdevu pašvaldības
departamentam visus minētos gadījumus noskaidrot. Izziņas laikā, kādam nolūkam uz
Valmieru bija komandēts pašvaldības departamenta
revidents, arī ir iesniegts šis pieprasījums.
No faktiem, kas minēti pieprasījumā, un no
motivācijas runas redzams, ka materiāli ir tie paši,
kas sūdzībā; tā tad, acīmredzot, sūdzības nak no
viena un tā paša avota. Kā pieprasījumā, tā motivācijas runā aizrādīts, ka apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis kā amatpersona esot nodarījis dažādas nelikumības u. t. t. Uz to man jāaizrāda, ka
visi gadījumi, kas minēti sūdzībās un deputāta Radziņa runā, nav nekādi patstāvīgi, apriņķa valdes
priekšsēdētāja Cauča doti rīkojumi, bet tie ir aprīkojumi un apriņķa
riņķa
valdes
valdes
aplēmumi,
par
kuriem
atbildīga
ir
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Ta tad nekāda ziņā nevar vainot par
ir noticis, iecelto apriņķa
valdes
priekšsēdētaju, bet gan kollektīvu, vēlēto iestādi,
proti — apriņķa valdi.
Pārejot uz faktiem, kas minēti iesniegtā pieprasījuma, es pamatošos uz tiem materiāliem, kurus man iesniedza pašvaldības departaments un
kuri ir izdarītas izziņas rezultāts.
Pirmkārt — par Valmieras apriņķa pašvaldīriņķa valde.
visu to,, kas

bu darbinieku sodīšanu. — Valmieras apriņķī sodīto personu skaits nav daudz lielāks kā citos apriņķos. Deputāts Radziņš teica, ka, pamatojoties
uz viņa rīcība esošiem materiāliem, kas nevarot
radīt nekādas šaubas, vienā pašā Valmieras apriņķī gada _ laika sodīti 85 pašvaldības darbinieki
Man deputātam Radziņam jāatbild, ka šis viņa apgalvojums, lai gan pārāk kategorisks, tomēr neatbilst patiesībai. Izrādās, ka Radziņa kungs ir
nosaucis pilnīgi nepareizu skaitli. Valmieras apriņķī nav sodītas 85 personas viena gada laikā, bet
ir gan sodītas 80 personas 2 gadu laikā. Skaitlis,
ko es minēju, ir ņemts no apriņķa valdes revīzijas
kommisijas aktīm, tā tad ir oficiāls materiāls. Ievācot ziņas par dažiem citiem apriņķiem, izrādās,
ka Valmieras apriņķī 2 gados ir sodīti 10% darbinieku, t. i. gada laikā 5%. Ja atņem tos gadīju-

mus, kur reizē sodīts pagasta padomes vairākums,
t. i. 24 personas, tad procents vēl pazeminās uz
3,5%. Esmu ievācis ziņas arī par Rīgas apriņķi.
Rīgas apriņķī gada laikā sodītas 33 personas, jeb
8,4%. Tā tad, ja arī mēs pieņemtu tos 5% par pamatu, tad Rīgas apriņķī sodīto procents ir gandrīz
divi reizes tik liels. Cēsu apriņķī no 40 pagasta
valdes priekšsēdētājiem sodīti 13, tā tad 30%; no
99 pagastu valžu locekļiem sodīti 20, t. i. 20%, no

40 pagastu valžu darbvežiem — 9, t. i. 22,5%. Tā
tad, šinīs divi apriņķos sodīšanas procents ir daudz
lielāks, nekā Valmieras apriņķī.

Jelgavas apriņķī,

par kuru arī ir ievākti dati, sodīšanas procents ir
mazāks. Tur tas vidus mērā svārstās no 2% —
2,3%. Tā tad, runājot par Valmieras apriņķa valdes darbību, ir redzams, ka sodīšanas gadījumu
skaits dažos apriņķos ir mazāks, citos — lielāks.
Tālāk pāriešu pie faktiem, kurus savā runā minēja pieprasījuma motivētājs deputāts Radziņa kungs. —
Pirmais fakts ir_ par Kokmuižas pagasta valdes priekšsēdētāja Āboliņa sodīšanu. Jā, ir taisnība, ka viņš divu gadu laikā sodīts 3 reizes: pirmo reizi ar piezīmi, otro reizi — ar 10 latiem un

trešo reizi — ar 15 latiem.

Sods uzlikts par pa-

gasta padomes sēdes atklāšanas novilcināšanu, par
pieļaušanu pagasta sēdē izlemt jautājumus, kas nav
bijuši uzņemti dienas kārtībā, un par pagasta padomes locekļu iesniegtās rezolūcijas nepieņemšanu izlemšanai un nepareizu ziņu sniegšanu apriņķa

valdei.

Visas šīs 3 sodīšanas lietas ir pārsūdzētas,

pie kam pēdējās 2 pārsūdzības
noraidītas. Šī
amata persona — valdes priekšsēdētājs Āboliņš
nodots arī tiesai un atstādināts no amata. Apgabaltiesā lieta izbeigta, un minētā persona restaurēta savā amatā.
Nākošais gadījums ir — Burtnieku pagasta
valdes priekšsēdētāja Jungmaņa sodīšana. Kā izmeklēšanas materiāli rāda, lieta par šīs amatpersonas sodīšanu ir radusies sakarā ar to, ka pagasta revīzijas kommisijā konstatējusi nespējnieku
namā samērā prāvu produktu iztrūkumu: pāri par
100 pudiem kartupeļu, 5 pudi cūkas gaļas u. t. t.
Šinī gadījumā sastādīts akts ar nepatiesu ziņojumu,
ko parakstījis arī pagasta valdes priekšsēdētājs
Jungmanis. Arī šeit ierosināta lieta tiesā, man
šķiet, pilnīgi pamatoti, jo nevarēja tādu iztrūkumu
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atstāt bez tālākām sekām. Šī lieta ir nodota tiesai, bet tiesa, nezin, kādu motīvu dēļ, to ir izbei-

guši.

Tālāk ir sodīts Salacas pagasta valdes priekš-

sēdētājs Andersons, jo nav pildījis savus pienākumusun ir traucējis pašvaldības darbību. Šai pagasta bijusi izsludināta ūtrupe. Uz ūtrupi atvestas
laucinieku mantas, bet minētā pagasta amata persona ne tikai pati nav ieradusies uz šo ūtrupi, bet
nav norīkojusi arī citas amatpersonas, un minētiem
lauciniekiem bijis Jābrauc atpakaļ. Bez tam Andersons ir maldinājis apriņķa _ valdi, ziņodams nepatiesību, it ka viņš nav varējis ierasties pagasta
nama plūdu deļ. Tā tad ir bijis pietiekošs iemesls
viņa sodīšanai.
Alojas pagasta padomes priekšsēdētājs Martinsons sod_ īts_ par to, ka lietojis oficiālā pagasta
padomes sēde apvainojošus izteicienus pret pārraudzības _ iestādi, pret apriņķa valdi, nosaucot to
par varmāku, kas var darīt visu, ko tikai grib; lietojot minēto izteicienu, viņš radījis tādus apstākļus, ka pagasta padomes locekļi apdraudējuši viens
otru ar varas darbiem. Saprotams, tāda pagasta
padomes priekšsēdētāja rīcība nav attaisnojama,
un apriņķa valdei arī te bija tiesība iejaukties.
Piektais gadījums ir — Kokmuižas pagasta
padomes locekļa Bērziņa sodīšana. Viņš iesniedzis pagasta padomei rezolūciju, kurā ievietoti
tāda satura_ apvainojoši izteicieni pret apriņķa
valdi —_ pārraudzības iestādi:
«apriņķa valdes
rīcība nākamībā apdraud katra godīga pašvaldības darbinieka eksistenci, un tā ir nepareiza un nelikumīga. »
Ja gribēja konstatēt kaut kādas apriņķa valdes nelikumības, tad par to vajadzēja
iesniegt attiecīgu sūdzību pārraudzības iestādēm,
bet nevis ta rīkoties.
Visos šinīs 5 gadījumos ir konstatēta nepareiza rīcība un nozieguma pazīmes. Šīs amata
personas ir nodotas tiesai un atstādinātas no amata. Šeit. varbūt, jāatzīst, ka tāda rīcība, tādi apriņķa valdes soļi, ir par daudz stingri. Varbūt, viena otra apriņķa valde būtu rīkojusies citādi, un,
varbūt, būtu bijis pareizāki nodot vainīgos tiesai,
neatstādinot no amata, un gaidīt, kamēr lems tiesu
iestādes. _ Līdz ar to jāsaka, ka apriņķa valde
nav pārkāpusi likumu, bet ir rīkojusies pilnīgi li-

kuma robežās.
Tālāk deputāts Radziņa kungs minēja daudz
gadījumu,_ kur uzlikti mazāki administratīvi sodi.
Ta Rencēnu pagasta darbvedim Mintālam uzlikts
sods par vilcināšanos izsūtīt tiesas pavēstes. Viņam izteikta piezīme. Pavēstu neizsniegšana laika ir radījusi zināmas neērtības tiesas darbībā.
Skaņkalnes pagasta darbvedim Rusmanim arī izteikta piezīme uz apgabaltiesas prokurora ierosinājumu. Dauguļu pagasta valdes darbvedis sodīts
par to, ka nav laikā iemaksājis no nodokļu maksātajiem iekasētas summas. Tālāk — gadījums Mazsalacas pagasta. Tur daži pilsoņi sūdzējušies par
minētā pagasta darbveža un citu amatpersonu it
kā nelikumīgo rīcību 1928. gada plūdu seku novērtēšanā, it kā tur notikusi kukuļošana. Šo sūdzību iesniedza man, un es to nodevu pašvaldības
departamentam izmeklēšanai, bet pēdējais uzdeva
apriņķa valdei to noskaidrot. Izrādījās, ka sūdzība nepamatota. Sakarā ar to kukuļņemšanā
apvainotās amatpersonas ierosinājušas tiesā sūdzību par neslavas celšanu.
Redziet, kungi, tie ir fakti, kas runā par sodīšanām. Vai tie liecina par pagastu amatpersonu terrorizešanu? Laikam gan nē, jo visos šinīs
gadījumos, kā tas konstatēts departamenta reVī-
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zijas, tāpat ari apriņķa valdes revīzijas kommisijas materiālos, papriekš izdarītas izziņas un tikai
tad uzlikti attiecīgi sodi.
Tālāk Radziņa kungs minēja, ka esot dažas
personas, kas neesot sodītas, piemēram darbveži
Zariņš un Lazdiņš. Viņi sodīti ne mazāk ka citi.
Par Lazdiņu apriņķa valde lēmusi, ka viņam pēc
dažiem mēnešiem amats jāatstāj. — Vienā gadījumā pieprasījuma iesniedzēji redz, ka sodi ir par
bargiem, bet otrā — ka sodi bijuši par maziem.
Tālāk apgalvoja, ka izziņās apriņķa valdē nav
pielaisti pretējā virziena darbinieki, proti — sociāldemokrāti. Man ir vesela virkne skaitļu, kas
rāda, cik gadījumos izziņās pielaisti arī sociāldemokrāti. Dažos gadījumos, par kuriem te runāts,
izziņās bijuši klāt arī sociāldemokrāti. Tā tad šī
lieta apgaismota pilnīgi objektīvi. Acīmredzot,
pieprasījuma iesniedzēji atzīst izziņu_ par pareizu
tikai tad, kad to izdarījuši sociāldemokrāti, bet
ja to izdarījuši citi, tad tā ir nelietderīga.
Slēdzienā par sodīšanas gadījumiem es gribu
atzīmēt, ka apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis
ir
nav rīkojies viens; visos šinīs gadījumos
juši apriņķa valdes lēmumi. Tāpat visos minētos
gadījumos ne apriņķa valde, ne apriņķa valdes
priekšsēdētājs nav likumu pārkāpušj, bet ir rīkojušies likuma robežās; pretējo nemēģināja pieradīt
arī pieprasījuma iesniedzēji. Bez tam visos gadījumos, kur sodi uzlikti, administratīvais sods
atcelts tikai vienā gadījumā.
Kā vienīgo apriņķa valdei varētu pārmest to,
ka tā 5 gadījumos atstādinājusi amata personas no
dienesta tūliņ pie viņu nodošanas tiesai, nenogaidot tiesu iestāžu lēmumu.
Tālāk pieprasījuma motivētājs deputāts Radziņš runāja vēl par gadījumiem, kas paši par sevi
maz svarīgi, un tāpēc jābrīnās, kapec tos te vispār
pieminēja.
Viens gadījums _r tāds, ka Ozolu pagasta revīzijas kommisijā cēlusi iebildumus pret pagasta
padomes lēmumu par pabalstu_ paaugstināšanu dažiem nespējniekiem. Šo nespējnieku starpa bijusi
arī kāda pilsone Trīne Zivtiņa. Pagasta revīzijas
kommisijā cēlusi iebildumus tāpēc, ka šai nespejniecei ir darba spējīgs dēla dēls — jaunsaimnieks,
kas var šo nespējnieci uzturēt. Tas, ka šai nespejniecei ir 100 gadu, apriņķa valdei nemaz nav bijis
zināms. Ja te ņem palīgā 100 gadus un pasaka, ka
šinī gadījumā apriņķa valde it kā pateikusi, ka šī
nespējniece jāapgādā viņas dēlam, kurš atrodas
vājprātīgo iestādē, tad tas nesaietas ar patiesību.
Šinī gadījumā apriņķa valde nav darījusi nekā cita, kā tikai ir izpildījusi revīzijas kommisijas lēmu-

_

mu.
Otrs gadījums — par rīkojuma izziņošanu 24
stundu laikā. Tas atkal nav patiesība. Apriņķa
valde ir lēmusi nevis izziņot 24 stundu laikā, bet
24 stundu laikā pasludināt par apkalpotāja pieņemšanu. Ir starpība starp izziņošanu 24 stundu laikā un pasludināšanu 24 stundās par apkalpotāja
pieņemšanu. Ja pagasta padome iztulkoja šo
lietu, ka 24 stundu laikā jāizziņo, tad tā nav apriņķa valdes vaina, bet ir pagasta padomes vaina, ka
viņa tā sapratusi rīkojumu. —
Tālāk ir vēl viens gadījums, pamatojoties uz
kuru deputāts Radziņa kungs slēdza, ka apriņķa
valdes priekšsēdētājs uzstājoties vairāk kā vienas
partijas darbinieks un nevis kā ierēdnis. Viņš minēja faktu par kādu pagasta darbveža palīgu, ko
esot ieteicis apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis
uz zemnieku savienības nodaļas lūgumu par pagastam vēlamu darbvedi, pieliekot klāt apriņķa val-
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des zīmogu. (Šinī lietā deputāts Radziņš nevarēja atzīt par pareizu, ka ir lietots zīmogs; tā nav bijusi
apriņķa valdes, vai amata personas darīšana. Deputātam Radziņa kungam, ja viņš minēja šo faktu,
vajadzēja to vispusīgi apgaismot. Šī fakta_ būtība
jr tāda, ka Koku pagasta valdes priekšsēdētājs, kas

ir sociāldemokrāts, izdevis ierēdnim apliecību ar

pagasta padomes zīmogu, kurā apliecina, ka Jānis Bākuls ir bijis nodarbināts pagasta valde par
kancelejas ierēdni no tāda laika līdz tādam laikam,
ka viņš savus pienākumus veicis sekmīgi, ka viņu
var ieteikt pagastam par darbvedi, kur tāds darbinieks vajadzīgs. Sakait, vai ir nodarīts liels pārkāpums, ja apriņķa valdes priekšsēdētājs ir uzskatījis šo papīri, t. i. šo apliecību par tādu, ko var
virzīt tālāk, un ieteikt minēto darbinieku kā darbvedi! Šis ierēdnis ir pieņemts Vecates pagastā par
darbvedi. Apriņķa valde ir to vienbalsīgi apstiprinājusi, balsojot par to arī valdes locekļiem — so-

ciāldemokrātiem, jo ir atzīts, ka šis darbinieks ir
spējīgs. Sakait, kur tad nu saskatāma apriņķa valdes priekšsēdētāja nelikumīgā rīcība! Varbūt, vienīgi faktā ar to zīmogu. Bet, kā jau teicu, ja deputāts Radziņa kungs šo faktu minēja, tad viņam
vajadzēja apskatīt to vispusīgi, bet, protams, viņš
to nedarīja, jo tas viņam nebūtu nācis par labu.
Tas ir vienīgais gadījums pieprasījumā, kur ir runa
par apriņķa valdes lēmumiem un rīcību un līdz ar
to par apriņķa valdes priekšsēdētāja kā apriņķa
valdes sastāvdaļas darbību.
Tālāk aizrādīja, ka apriņķa valdes priekšsēdētāja Cauča kā skolu valdes priekšsēdētaja darbība arī esot nepielaižama un nepieņemama. Pieprasījuma iesniedzēji neuzrāda konkrētus faktus.
Ievērojot to, ka šim pieprasījumam ir sakarība ar
man iesniegtām sūdzībām, es šeit izmantošu arī
tās sūdzības, kuras man iesniedza skolu valdes locekļi par Cauča darbību skolu valdē. Ir taisnība
— skolu valdē ir bijušas nesaskaņas; bet tā tas ir bijisne tikai šī apriņķa skolu valdē vien. Ir ari citi apriņķi, kur valda nesaskaņas, vienā apriņķī, varbūt,
lielākas, — otrā, varbūt, mazākas. Neapstājoties
pie gadījumiem, kas minēti man iesniegtā sūdzībā,
es atbildēšu vispārējā veidā par apriņķa skolu
valdes darbību. Ja tur nesaskaņas ir bņušas, tad
tās cēlušās, pateicoties zināmai neskaidrībai likumā par izglītības iestādēm. Tur 62. pantā teikts:
«Skolu valžu darbību kā no likumības, tā lietderības viedokļa pārrauga un nelikumīgus_ resp. nelietderīgus lēmumus paidagoģiskos jautājumos atcel
Izglītības ministrija, bet saimnieciskās lietas — apriņķa resp. pilsētas valde». Tālāk norādīts, ka pārsūdzības šinī pantā minētos jautājumos iesniedzamas aizrādītām iestādēm pēc piederības, šis pants
skaidri norāda, ka skolu valdes darbība padota, ta
sakot, 2 resoriem, 2 iestādēm: no vienas puses
Iekšlietu, no otras puses — Izglītības ministrijai, no
vienas puses apriņķa valdei un no otras puses —
skolu departamentam. Tā kā daudz_ gadījumos ir
ļoti neskaidrs, ko tad saprast ar vārdiem «saimnieciski jautājumi» un ar vārdiem «paidagoģiski
jautājumi», tad, saprotama_ lieta, skolotāji un arī
Izglītības ministrijas pārstāvji tulkos vienmēr šo
pantu sev par labu, un otrādi — apriņķa valdes vēlētie locekļi un Iekšlietu ministrijas pārstāvji atkal
tulkos šo pantu sev labvēlīgāk. Nav skaidrs, vai
skolotāju skaita samazināšana pagastos ir paidagoģisks jautājums, vai saimniecisks jautājums. _ Skolu
valde uzskata, ka tas ir paidagogisks jautājums,
apriņķa valde, turpretim, uzskata, ka tas ir saimniecisks jautājums, jo apriņķa valdei ir jāsaskaņo
savs budžets un jāzin, kā to izdarīt. Valmieras
apriņķa valde ir samazinājusi skolotāju skaitu par
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17, jo nevarēja sabalansēt savu budžetu. Valmieras apriņķa valde ir turējusies pie uzskata, ka tas
ir saimniecisks jautājums. Lai pārliecinātos, kādas
ir izglītības resora pretenzijas, es lūdzu izglītības ministri piesūtīt man materiālus. No tiem redzams,
ka ir 4 gadījumi, par kuriem varētu būt runa vai
apriņķa valde ir pareizi rīkojusies. Bet tie ir formālas dabas jautājumi. Lielu pārpratumu, kur
varētu domāt, ka tā nevarētu rīkoties, nav. Tā tas
ir bijis, ja nemaldos, Rencēnu pagastā, kur skolotāju skaits samazināts par vienu, un kur pagasta
valde un vecāku padome lūgusi, atlaist no amata
vienu skolotāju, bet skolu valde lēmusi pretēji pagasta pašvaldībai; apriņķa valde pārlēmusi, kuru
skolotāju atstāt, kuru nē; varbūt, šai gadījumā varētu teikt, ka vajadzēja citādi rīkoties.
Pieprasījuma motivētājs beidza savu runu sacīdams, ka pietiekot jau ar to, ka skolu valde esot
nolēmusi savu priekšsēdētāju nodot prokuroram.
Tiešam ir bijis tāds skolu valdes lēmums, ka tagadējais apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs Caucis
jānodod prokuroram. Tomēr, nezin kāpēc, tas nav

realizēts; vēlāk skolu valdes sēdē pieņemts jauns
lēmums, kas skan tā: «Iepazīstoties ar lietas apstākļiem, skolu valde atrod, ka skolu valdes š. g.
27. septembra lēmums par skolu valdes priekšsēdētāja Cauces apsūdzēšanu prokuroram par it kā
amata varas pārkāpšanu un bezdarbību ir politisku
apstākļu auglis, kāpēc minētais lēmums atzīstams kā
atsevišķu skolu valdes locekļu personīgs darījums,
ar kuru skolu valdei kā tādai nav kopēja, un tāpēc
viņa neuzņemas šai lietā nekādas materiālas jeb
juridiskas saistības.»
Kungi, jūs redzat, ka te ir ari pretējs lēmums.
Tas, bez šaubām, pierāda, ka skolu valdes darbība
nav saskaņas un ka lēmumi iznāk vienreiz vienādi,
otrreiz — otrādi. Es nekādā ziņā negribu sacīt, ka

sē si
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izprovocēt, ielaižoties netaktiskā laikrakstu poleBettas vairāk attiecas uz Cauci kā ārpus
dienesta stāvošu sabiedrisku darbinieku, nevis kā

mikā.

ierēdni.
Šis pieprasījums, laikam, ir vienīgais, kur jautājumu par kāda ierēdņa darbību pārnes Saeimā,
nenogaidot izmeklēšanas rezultātus. Varētu domāt,
ka šeit ir ļoti svarīgi iemesli, ka viss tas notiek pašreiz, un ka vajaga steidzīgi to aizkavēt. Bet interesanti paskatīties, kad tad minētie gadījumi, par
kuriem pieprasījumā runāts, notikuši. — Āboliņa
lietā Koku pagastā: viena sodīšana notikusi 1930.
gadā martā, otra — 1929. gadā; Burtnieku pagastā
sodīšana notikusi 1929. gadā; Jaunvāles pagastā —
1928. gadā; Alojas pagastā — 1929. gadā; Vilzēnu
pagastā — 1929. gadā; Salacas pagastā — 1928.
gadā; Dauguļu pagastā — 1929. gadā; Rencēnu —
1929. gadā; (Rozēnu — 1928. gadā; Ozolu — 1928.
gada; Skaņkalnes — 1929. gada; Mazsalaces —
1929. gadā. Pieprasījuma iesniedzēji uzstājās it kā
pagasta pašvaldības aizstāvju lomā, it kā viņi gri-

bētu radīt likumību un lietderību pagastu pašvaldī-

bu darbībā. Bet kur pieprasījuma iesniedzēji bija
tad, kad šie fakti notika? Cienījamie deputātu kungi! Atbilde, es domāju, visiem ir skaidra. Tagad,
kad tuvojas pašvaldību vēlēšanas, pieprasījuma iesniedzēju aprindām vajaga uzsildīt gaisu un meklēt
ieroci, ar ko iziet vēlēšanās. Šādu ieroci viņi ir
atraduši Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja
Cauča personā.
Kāds nu ir pieprasījuma iesniegšanas rezultāts?
Vai pieprasījuma iesniedzēji domā, ka tagad attiecības starp polītiskiem virzieniem apriņķa pašvaldībā uzlabosies? Skaidrs, ka pēc visa saceltā trača tās neuzlabosies, neveicinās, nesekmēs apriņķa
valdes darbību. Pieprasījuma iesniedzēji gan ir panākuši vienu, proti — viņi ir radījuši tādus apstākļus, ka, diemžēl, apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis tur vairs nevar strādāt. To ir atzinis arī pats
Caucis un tāpēc iesniedzis man attiecīgu lūgumu.
Tas arī man jāatzīst, un tāpēc es minētam lūgumam devu savu piekrišanu. Bet, ja pieprasījuma
iesniedzēji domā, ka viņi būs guvuši sev kaut kādus panākumus šinī apriņķī, tad viņi gan maldās.
Kur pagastu pašvaldībās būs nekārtības un pārkāpumi, kur amata personas nepildīs savus pienākums tā, kā viņām tie jāpilda, tur tās, bez šaubām,
būs jāsoda nākamai apriņķa valdei.
Tāda, cienījamie deputātu kungi, ir atbilde
uz šo pieprasījumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates
par pieprasījumu. Vārds deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godājamie deputātu kungi! Varēja jau sagaidīt, ka ministris
Laimiņa kungs centīsies aizstāvēt sava ieceltā ierēdņa un savas partijas locekļa nedarbus, bet tomēr pieprasījuma iesniedzēji negaidīja, ka ministra

taisni tam otram lēmumam ir lielākā vērtība. Es
uzskatu, ka tie abi puslīdz vienādi. Bet ja var būt
tādi pretēji lēmumi, tad tas tikai liecina, cik grūti
ir apstākli šinī skolu valdē. Bet, cienījamie deputātu kungi, visos šinīs gadījumos atkal nav konstatēts skolu valdes rīcībā un tās priekšsēdētaja
Cauča rīcībā kaut kādas nelikumības. Ir tikai viens
gadījums, kur varētu, varbūt, pārmest formālus
trūkumus. —
Vēl pieprasījuma motivētājs runāja par apriņķa valdes priekšsēdētāja Cauča darbību ārpus savu
dienesta pienākumu pildīšanas un minēja interviju vienam laikrakstam. Pārbaudot izteicienus,
kas minēti intervijā, jāatzīst, ka, ja šos vardusir
lietojis valdes priekšsēdētājs, to viņam nevajadzēja
darīt. Apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis saka,
ka viņš šo interviju nav devis. _ Es neņemos teikt,
vai tas tā ir bijis. Ja tas ta būtu bijis, tad minētam ierēdnim vajadzēja iesniegt atsaukumu laikrakstā, ka tie nav viņa vārdi. Viņš to nav darījis, tāpēc ir zināms iemesls domāt, ka minētais iekungs šeit nāks ar tādiem datiem un argumentiem
rēdnis ar šiem vārdiem ir solidarizējies. Bet atkal, un turklāt vēl pilnīgi solidarizēsies ciešā sadarbībā
ja Radziņa kungs par to runā, tad viņam vajaar personām_ kuras pierādījušās par spējīgām uz vidzēja apgaismot arī otru pusi, t. i., kas ir izsaucis sām nelietībām. Visus tos faktus un datus, kurus es
šādus un līdzīgus rakstus laikrakstos. Jāsaka, ka
minēju pieprasījuma motivācijas runā, man ir iediemžēl, nesaskaņas, kādas ir Valmieras apriņķa snieguši apriņķa valdes locekļi un pagastu pašvalvaldē un skolu valdē, ir iztirzātas arī Valmieras
dību amata personas. Es neesmu arī it nekā aplaikrakstos. Kā no vienas, tā no otras puses ir lie- , zinīgi noslēpis, kā to te gluži nedibināti apgalvoja
toti ļoti netaktiski vārdi. Ja Radziņa kungs minēministra kungs.
ja, ka viena puse nosaukusi otru par «aziātiem», tad
Iekšlietu ministris uzsvēra, ka Cauča kungu
pretējā pusē minētie vārdi ir daudz sliktāki, tādi, . personīgi nevarot vainot, bet gan visu kollektīvu—
kādus es še negribu minēt. Minētam ierednim_ ka
apriņķa valdi. Jau savu pieprasījumu motivējot, aizapriņķa valdes priekšsēdētājam
vienas vēlētas rādīju, ka tā ir tikai slēpšanās. Mēs taču zinām,
iestādes priekšsēdētājam — vajadzēja šinī ziņa but ka apriņķa valdē ievēlēti 2 sociāldemokrātu un 2
mērenākam, nevajadzēja pielaist tādus gadījumus, zemnieku savienības valdes locekļi. Šiem četriem
toti žēl, ka šis enerģiskais darbinieks ir ļāvis sevi valdes locekļiem par priekšsēdētāju iecelts
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Caucis, kurš absolūti nerēķinās ar kreisā spārna
vēlētiem pārstāvjiem, bet kopā ar savas partijas
biedriem izved savu diktatūru.
Ministra kungs centās pārliecināt mūs, ka šis
pieprasījums iesniegts sakarā ar priekšā stāvošām
pašvaldību vēlēšanām, ka pievestie sodīšanas gadījumi jau novecojušies un agrāk viņam par tiem
neesot ziņots. Sūdzības ir gan iesniegtas pēc piekrītības pašvaldības departamentam. Āboliņa apsūdzība ierosināta 1929. gadā, bet tiesas lēmums
šinī lietā ir bijis tikai 1930. gada 26. jūnijā. _ Pēc
26. jūnija šī ir pirmā darba sesija, kurā iespējams
iesniegt pieprasījumu. Vadoties tikai no kailas partijas politikas interesēm, mums taisni būtu vēlams,
lai Caucis turpina savu «svētīgo» darbu arī nākošā, dažādu vēlēšanu gadā, jo no tā mūsu partija
var tikai iegūt. «Pilsoniskās lietas» un zemnieku
savienības prestiža stiprināšanai caucisms dara
gluži tādupat pakalpojumu, kādu savā laikā Rasputjins izdarīja cara galma prestižam. Ar šo salīdzinājumu nav jāsaprot, ka Caucim personīgi piemistu visas Rasputjina īpašības.
Ministra kungs dibināja savu atbildi uz apriņķa valdes revīzijas kommisijas protokoliem un arī
uz ministrijas revīzijas materiāliem. Kāda vērtība
ir šiem caucisma resp. apriņķa valdes vairākuma
aizstāvju ziņojumiem, kas sniegti ministrim gan
rakstītā veidā, gan personīgi? Tāpat kā Valmieras apriņķa valdes vairākums, arī revīzijas kommisijā ir viengabalaina, lai gan vēlēšanās apriņķa
revīzijas
kommisijā
tika
ievēlēti
2
labā
spārna — zemnieku savienības virziena piekritēji
un viens —• tagadējais caucisma lielākais aizstāvis
Oskars Ķirsis — no sociāldemokrātu un jaunsaim-

nieku saraksta. Lai man būtu atļauts tikai īsumā
parādīt, cik vispār ir vērti šie caucisma aizstāvju
un revidentu ziņojumi. (Ilekšlietu ministris E.
Laimiņš: «Nesagrozait faktus!»)
Es atļaušos tikai īsumā citēt ziņojumus, kurus
šis tagadējais caucisma aizstāvis Oskars Ķirsis ir
personīgi sniedzis «Brīvā Vārda» redaktoram. Ķirsis tika izmests no sociāldemokrātu partijas, kā
negodīgs, karjerists, kurš spējīgs uz visādām nelietībām un ir izstaigājis visas mājas; bet Cauča
kungs tagad ir atzinis viņu par lietojamu un noderīgu darbinieku. Piemērām, kādā korrespondencē,
kuru Ķirsis personīgi nodevis redaktoram, starp ci-

sesijas

4. sēde

1930. g a d a 24. o k t o b r i.

2l6

Tālāk ministra kungs atzina, ka famozā apriņķa
valdes rīkojumā par skolas apkalpotāju pieņemšanu
24 stundu laikā nekas ārkārtīgs neesot saskatāms.
Lai nebūtu par to jāstrīdas, īsumā citēšu izrakstu
no Valmieras apriņķa valdes 1929. gada 29. novembra sēdes protokola Nr. 23, § 1492. Virsraksts:
«Kokmuižas pagasta skolu apkalpotāju jautājums.»
— Talak: _ «... treškārt _—uzdot pagasta valdes
priekšsēdētajām izsludināt 24 stundu laikā skolu apkalpotāju pieņemšanu uz nolikto padomes sēdi, un
ceturtkārt — uzdot pagasta padomei pieņemt skolu
apkalpotājus sacensības kārtībā,» (jautrība) „iesūtot
līgumu projektus apriņķa valdei iepriekšējai caurskatīšanai.» — Rīkojumu izziņošanas kārtība pagasta visiem gadījumiem ir noteikta vienāda, tāpēc
nav jābrīnās, ka šis rīkojums izsludināts 24 stundās
visas apdzīvotās vietās pagastā, tāpat kā mobilizā-

cijas gadījums.
Apriņķa valdes locekļi Jerkins un Millers iesnieguši pie protokola Nr. 1, §35. motivētu priekšlikumu, sakara ar to, ka Vilzēnu pagasta darbvedis
Paulis Zariņš pārvērtis pagasta namu par slepenu
krogu un karšu speletavu, izdarīt izmeklēšanu un
darbvedi Pauli Zariņu līdz lietas izmeklēšanai atstādināt no amata. Šinī gadījumā Caucis nobalsojis p r e t šo iesniegumu. Te saskatāma Cauča partejiska rīcība.
I),

Ka izmeklēšanas patiešām notiek vienpusīgi, ka
apriņķa valdes locekļi — sociāldemokrāti netiek pielaisti revīzijas, to ministra kungs mēģināja noliegt,
bet es varu apgalvot, ka arī ministra kunga rīcībā
ir dokumenti, kuros redzams, ka sociāldemokrātu
pārstāvjus pie revīzijām nepielaiž. Ministra kunga
rīcība ir šie fakti, un ja viņš runā pretējo, tad es
varu teikt, ka viņš apzināti tos noslēpj. —
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Radziņ, es
nedomāju, ka Jus vārdus «apzināti noslēpj» attiecināt uz iekšlietu ministri.

E. Radziņš (turpina): Ministrim nav tiesības
teikt, it ka deputāts būtu ko apzināti noslēpis. Es
nestādu sevi _ zemak par ministri, es kvitēju ministrim un kollegam deputātam. Es varu nākt pie tā^
da slēdziena,
jo ministra rīcībā ir protokols, no kura
redzams, ka no 1929. gada 1. aprīļa līdz 1930. gada
31. aprīlim revīzijas notikušas 31 pagastā. Priekštu, rakstīts: «Priekš progresīvākiem pagasta darbsēdētājs Caucis piedalījies šinīs revīzijās 24 reizes
vežiem šī pati «slavenā» apriņķa valde ir gatava
un
priekšsēdētaja biedrs Zālītis — 7 reizes. Priekškara
kaut
tikai
uz
izdokatru brīdi sasaukt
tiesu,
sēdētājs Caucis un priekšsēdētāja biedrs Zālītis abi
mātu sīkumu pamata». Autors ir tas pats, kas tagad ziņo ministrim, ka visas sodīšanas ir bijušas ir zemnieku savienības locekļi, bet Jerkins un Milvietā. (Starpsaucieni.) Tālāk: «Visi demokrātiskie lers abi sociāldemokrāti; pēdējos pie izziņām nepielaiž. (A. Veckalns no vietas: «Lai Lazdiņus un citus
skolotāji, progresīvie pagastu darbveži, jaunsaimnieki, visi darba ļaudis un godīgākie pilsoņi, cer
«prakvastus» apsegtu!»).
nokratīt no apriņķa iedzīvotāju kakla apriņķa valPar nelaimīgo Zivtiņu apriņķa valdē neesot bides sastāvu, kas kā neciešams slogs visā apriņķī
jis ziņupar viņas vecumu un tas, ka viņas dēla dēls
smacē katru brīvāku domu un apspiež katru pašnav spējīgs to uzturēt. Apriņķa valdes 20. jūlija
valdības soli, kas iedzīvotāju masām labvēlīgs.» — protokola
§ 1174. rakstīts, ka Trīne Zivtiņa ir ap
Negribu tuvāk pakavēties pie tā, ko tagadējais cau100 gadus veca, pilnīgi nespējīga un apkopjama, ka
cisma un pilsoniskas lietas aizstāvis rakstījis par
pašu zemnieku savienību un pilsonību vispār. Ozolu pagasta padome nolēmusi izsniegt Zivtiņai
pabalstu Ls 13.— mēnesī un ka šo lēmumu atcēlusi
Raksts «Kā berģisti ālējās Alojā» iesākts šādi: «Alojas zemnieku savienības un berģistu izbankrotējusē apriņķa valde ar sayu_ 20. jūlija lēmumu, uzliekot
Tnnes Zivtiņas apgādāšanu viņas nespējīgam dēla
«cunfte» sev dušas uzsildīšanai uz Aloju bija izvedusi pašu korrupcijas un citu elles garu tēvu Arve- ' dēlam Jānim Zivtiņām. Šai protokolā redzams, ka
apriņķa valde ir rīkojusies pārsteidzīgi, atceļot viendu Bergu.» — Bet tagad šorakstu autors ir lielākais
balsīgi pieņemto Ozolu pagasta padomes lēmumu
caucisma aizstāvis.
par 13 latu pabalsta izsniegšanu Zivtiņai. ?
Cauča kunga laikā Valmieras apriņķī sodīts pavisam 121 darbinieks: Alojas pagastā — 21, BurtTālāk man jāapstājas pie Cauča kunga kā apnieku — 6, Dauguļu — 2, Dikļu — 10 u. t. t, u. t. t, riņķa skolu valdes priekšsēdētāja rīcības, kas arī
kopā 121 darbinieks! (Starpsauciens.) Alberinga
minēta šinī pieprasījumā. Arī šinī rīcībā ir izpaukungs saka, ka tas vēl par maz!
dusies ne lietderība un likumība, bet gan partējība
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un personīgas lietas. Piemēram, Rencēnu pagasta
padome ar 26. februāra un 31. marta lēmumiem lūgusi atvērt pirmskolu, bet Caucis ar 1930. gada 5.
aprīļa lemumuto noraidījis; bet pēc tam, kad skolu
valde 13. maija lēmusi atlaist zemnieku savienības
partijas biedra Dāldera kundzi — Teņa Ulmaņa meitu, bet ne jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas
biedri Renckulbergu, tad Cauča kungs iestājies par
pirmskolas atvēršanu.
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Cēsu draudzes mācītājs Apkalna kungs, kurš apliecina, ka Mārcis Āboliņš sabijis par iLenču pagasta
skolas pārzini no 1896.—1917. gadam un strādājis
ar sevišķu uzcītību un apzinību. «Pie revīzijām
ticības mācības», — Reinharda kungs, ievērojiet, —
«pie revīzijām ticības mācībās manā
7 gadu garā
mācītāja amata laikā Lenču skola pēc sekmēm ir
ieņēmusi vienmēr vienu no pirmajām vietām starp
Lenču
draudzes skolām.» — Tālāk
Valmieras
tautskolu inspektors Robežnieks izdevis Āboliņam
līdzīgu apliecību, kurā apliecināts, ka Āboliņš strādājis ar prieku un sajūsmu un ļoti labām sekmēm.—
Redziet, par kādiem skolotājiem, pēc Cauča kunga
izpratnes, jābrīnās un jāsarkst!

Es negribu šeit minēt visus raksturīgos gadījumus apriņķa skolu valdes darbībā. Nav tik svarīgi
vai Caucis ir apriņķa skolu valdes priekšgalā, vai
ne, bet svarīgākais _r tas, vai caucisms pastāvēs
arī turpmāk. Tas, luk, ir svarīgākais, un par to ir
Beidzot vēl tikai pāris vārdu par tām parādījaruna. Ka Caucis skolu valdē ir rīkojies diktatobām, kas liecina (starpsaucieni), ka arī pēc Cauča
riski, to apliecina paši skolu valdes locekļi, bet vislabāk to var redzēt protokolu izrakstos. Kad 13. kunga aiziešanas Valmieras apriņķī caucisms paliks. Piemēram apriņķa skolu valdes 27. septembra
maija sēde skolu inspektors aizrādījis, ka viņš bal1930. gada sēdē, kurā piedalījies arī priekšsēdētājs
sos par zemnieku savienības locekļa Dāldera sieG.
Caucis, skolu valdes loceklis Karlivans iesnievas — Teņa Ulmaņa meitas, atlaišanu, bet ne par
pieprasījumu. Šī pieprasījuma motīvus es nedzis
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas biedra
nolasīšu.
(Starpsauciens pa labi.) —?, Nu labi, uz
Renckulberga atlaišanu, tad Caucis zaudējis līdzkunga vēlēšanos nolasīšu visu! —? «InGrantskalna
svaru un uzkliedzis: «Un Jus balsosit kopā ar sotensīvākā jautājumu kārtošanas periodā....... sakarā
ciālistiem!» Kad skolu valdes 27. septembra sēdē
ar to, skolu valde pilnvaro valdes locekli Eduardu
inspektors aizrādījis, ka Cauča patvarību un nolaidību deļ ir cietis skolas darbs, Caucis uzkliedzis: Damrozi iesniegt sūdzību pret priekšsēdētāju G.
«Jus domājaties esam liels vīrs, kad Jūsu brālis Cauci Rīgas apgabaltiesas prokuroram par amata
Breikšs ir Saeimas loceklis. Ja Jūs man pārmetīšu, varas pārkāpšanu un bezdarbību un paziņot par to
Izglītības un Iekšlietu ministrijām.» — Pēc tam skotad es ziņošu taļak un gādāšu, ka Jūs tiksit atstādilu valdes priekšsēdētājs G. Caucis, lai izietu no šī
nāti!» — Ta Caucis piedraudējis līdzīgas kategoristāvokļa,
atteicies no amata. Apriņķa valdes ārjas valsts ierēdnim ar atlaišanu no amata. Tas vien
kārtējā
sēdē
šā gada 16. oktobrī dienas kārtībā likjau raksturo, ka tik atbildīgu administratīvu amatas apriņķa skolu valdes priekšsēdētāja un viena
tu, kāds ir apriņķa valdes priekšsēdētāja amats, tādai personai nevar_ uzticēt. — Tālāk! 22. augusta skolu valdes locekļa vēlēšanas. Par kandidātu uz
priekšsēdētāja amatu Caucis uzstādījis savu biedri
sēde Caucis draudējis skolu valdes locekļiem KarAugustu Zālīti, un, protams, tas ievelēts. Par Zālivanam un Damrozem atņemt varu un maizi. Vēlāk par šiem darbiniekiem interesējušies politiskā līti nodotas 3 balsis. Tā kā Zālītis ievēlēts par skolu valdes priekšsēdētāju, tad viņa vietā jāvēl jauns
pārvalde.
skolu valdes loceklis. Apriņķa skolu valdes locekļa
Ministra kungs atzina, ka Cauča kungs ir pieamatam tiek uzstādīti Kārlis Duņēns, Jānis Millers
laidis neattaisnojamu polemiku un devis presei neun Rencēnu 6-klasu pamatskolas pārzinis Artūrs
pielaižamas intervijas. P _ar šo rīcību mani aizrādī- Lapsiņš. Nobalsojot par Duņēnu nodotas 3 zīmījumi, pieprasījumu motivējot, visi ir dibināti. Kādā
tes ar uzrakstu «par» un 2 baltas; par Milleru noraksta Caucis - Gundegs raksta, ka apriņķa skolu
dotas 2 zīmītes ar uzrakstu «par» un 3 baltas; par
valdes loceklis Karlivans uz visiem laikiem pārsūLapsiņu tāpat nodotas 2 zīmītes ar uzrakstu «par»
tāms pāri Zilupei. Par skolotāju Āboliņu, Koku paun 3 baltas. Tā tad par skolu valdes locekli ievēgasta padomes priekšsēdētaju, «Valmierieša» 55. lēts Duņēns, un noteicošais vairākums apriņķa skonumura, starp citu, Caucis-Gundegs raksta, ka
lu valdē nodrošināts zemnieku savienības locek«Aboliņš_ gan var but grāvracis vai malkas cirtējs, ļiem — Cauča labai rokai Zālītim, K. Duņēnam un
bet nekāda ziņa skolotājs Latvijas skolā. Ja vēl Ruģēnam. (K. Ulmanis no vietas: «Vecam?») Nē,
ņem vēra Lenču pagasta iedzīvotāju rūgtās atmiņas
jaunajam '— agronomam, bijušam skolotājam. Tai
parAboliņu no kommūnistu asiņainiem laikiem, tad pašā laikā, kad nacionālā apvienība cenšas ievest
tiešam jāsarkst un jābrīnās, kā gan šāds elements viscaur pašvaldību vēlēšanās proporcionalitāti, apvarēja ietikt par skolotāju samērā gaišajā Koku pariņķa skolu valdē tiek nodibināta diktatūra, izsviegasta.»_ Ne tikai par skolotāju samērā gaišā Koku
žot no skolu valdes ne tikai skolotāju Milleru, bet
pagasta, bet arī_ par šī samērā gaišā pagasta padoatzīstot par nevēlamu arī uzstādīto kandidātu—skomes priekšsēdētāju ievēlēts Āboliņš! Kas ir šis lotāju Lapsiņu, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku parĀboliņš, par kura ievēlēšanu amatā esot jābrīnās tijas biedri, Rencēnu 6-klasīgas pamatsskolas pārun jāsarkst? Man ir klāt apliecības par Āboliņa
zini. Lai nodibinātu diktatūru, apriņķa skolu valdē
personību. Lenču pagasta izpildu komiteja 1921. ievēlēti pat tādi, kas nezin, kas ir II pakāpes pagada... (sauciens pa labi: «Kas tā par komitematskola. Vai tā ir lietderības ievērošana? Tūliņ
ju?») — Lenču pagasta izpildu komiteja Cēsu appēc zemnieku savienības vairākuma nodibināšanas
riņķī, caur Cēsīm — Jums, kā pašvaldības darbiskolu valdē 18. oktobra sēdes dienas kārtībā likts
niekam, vajadzēja zināt, ka 1921. gada_oktobrī tā
papildinājums pie skolu valdes š. g. protokola Nr. 10,
saucas pagastu valdes —, apliecina, ka Āboliņš bez
t. i. pielēmuma par Cauča nodošanu tiesai. Jaunpārtraukuma sabijis Lenčos par skolas pārzini no konstruetas skolu valdes lēmums skan tā: «Iepa1896. gada līdz 1918. gadam un izpelnījies pagasta
zinušies ar lietas apstākļiem, skolu valde atrod, ka
sabiedrības uzticību un atzinību. Tā tad 22 gadus viņas 27. _ septembp lēmums par skolu valdes
Āboliņš izpildījis savu amatu ar vislielāko uzcītību, priekšsēdētaja Cauca apsūdzēšanu prokuroram par
par ko iemantojis visu pagasta iedzīvotāju atzinību. it ka amata, varas pārkāpšanu un bezdarbību ir poŠo apliecību parakstījuši pagasta valdes priekšsēdēlitisku apstākļu auglis, kādēļ minētais lēmums atzītājs Mieriņš unpagasta valdes locekļi K. Cinis un
stams kā atsevišķu skolu valdes locekļu personīgs
P. Krūmiņš. Talak apliecība, ko Āboliņam izdevis
darījums, ar kuru skolu valdei kā tādai.nav nekā
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kopēja, un tāpēc viņa neuzņemas šai lietā nekādas
materiālas vai juridiskas saistības.» Šis lēmums pieņemts ar 4 pret 3 balsīm. Tādi ir apstākļi apriņķa
skolu valdē. Vai tos var atzīt par normāliem, un
kas vainojams, to jūs redzat no šiem protokoliem.
Jaunkonstruētā skolu valde savā š. g. 15. oktobra sēdē nolēma atlaist no vietas skolotāju E.
Paeglīti. Sakarā ar to apriņķa pamatskolu inspektors 20. oktobrī raksta Valmieras apriņķa skolu valdes priekšsēdētājam: «Konstatēju, ka apriņķa skolu valdes vairākums pilnīgi nepamatoti, pretēji skolu departamenta 15. oktobra rīkojumam, ir atlaidis
no vietas Ternejas pagasta pamatskolas skolotāju E.
Paeglīti; apskatot minētās skolotājas atlaišanas jautājumu, izvirzīti pat tik pārsteidzoši iebildumi, kā,
piemēram: «Paeglīte savākusi savai skolai vairāk
par 30 skolēnu, kāpēc skolā nav ciešama. (A- Alberinga starpsauciens;) Alberinga kungs saka, ka viņu vajadzējis atlaist. Radies jauns speciālists paidagoģijas jautājumos! Jūsu specialitāte līdz šim bija ērzeļu audzināšana, bet tagad es pirmo reizi dzirdu, ka Jūs speciālists arī bērnu audzināšanā! Tālab, ka minētā skolotāja savākusi savai skolai vairāk par 30 skolēnu, viņa skolā nav ciešama! Tā
rīkojas zemnieku savienības vairākums jaunkonstruētā skolu valdē!
Beidzot man jākonstatē, ka atbildi uz uzstādīto
jautājumu — ko iekšlietu ministris domā darīt, lai
caucisma vietā — terrora sistēmas vietā Valmieras
apriņķī nodibinātu taisnību un likumību —, mēs nesaņēmām. Atbildes veids liecina, ka šī sistēma
Valmieras apriņķī netiks mainīta. Tāpēc šāda atbilde mūs nevar apmierināt. Ja demokrātiskās pilsonības un jaunās zemniecības pārstāvji solidarizēsies ar iekšlietu ministra atbildi, tad lieku reizi tiks
pierādīts, ka sociāldemokrāti ir vienīgie, kas cinas
par taisnību, un ir arī vienīgie, kas taisnību var dot.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Mani mazliet pārsteidza godājama iekšlietu
ministra atbilde. Man šķiet,_ ka uz šo pieprasījumu
varēja atbildēt 2 vārdos: mes atzīstam, ka pieprasījums ir bijis pareizs, un Caucis ir atlaists. Bet
man liekas, ka šoreiz šeit nerunāja iekšlietu ministris, bet runāja zināmas partijas sūtīts cilvēks, kam
bija jāglābj partijas gods. Vai šis gods ar to bus
paglābts? Man šķiet, un es esmu pārliecināts, ka
panākumi būs gluži pretēji.
Man Vidzemē nav bijis daudz darīšanu, bet visas tās lietas, kuras noskaidrota iepriekšējais runātājs, ir ari man zināmas. Iekšlietu ministris sacīja:
kāpēc tās lietas tik vēlu nākušas klajā, kāpēc sūdzības nav iesniegtas ātrāk — tad viņš būtu varējis ātrāk tām sekot. Lai nenotiktu atkal tāda no-

kavēšanās, es jūtos spiests — šodien mani uz to
aicina ministra kungs — aizrādīt, ka šis Caucis nav
vienīgais tāds, bet ka viņam ir vairāk cienīgu līdzdarbinieku. Viens tamlīdzīgs rīkojas Liepājas apLiepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs un
riņķī.
tanī pat laikā arī apriņķa skolu valdes priekšsēdē-

tājs ir daudz aktīvāks nekā

Caucis.

Lai šoreiz

runā fakti, lai runā paši skolotāji.
Man jāsaka, ka, par lielu nožēlošanu, lielākā
daļa skolotāju, kas pie manis ir griezušies, ir nākuši ar vienu lūgumu: lieciet tos faktus galdā tad,
ja Jūs esat droši, ka Līča kungs aizies; ja viņš paliks, tad mums nav drošības. Es neesmu pārliecināts, ka Līča kungs ies, tāpēc es vārdus nevaru
minēt, jo es zinu, ka tad šiem skolotājiem patvēruma nebūs. (J. Birznieka starpsauciens.) Birznieka kungs šeit saka, ka viņš tos vārdus pierakstīšot. Birznieka kungs, _ tas nav vajadzīgs, jo mani
vārdi būs stenogrammā.
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raksta:

«Liepājas apriņķa valdei nāk jauns galva, valdes
priekšsēdētājs Līcis. Šis kungs ir īsts zemnieku
savienības vīrs; ar viņu saieties var tikai tie, kam
kabatā ir zemnieku savienības kartiņa. Jāsaka, ka
šinī ziņā viņš droši pārspēj savu priekšteci Sakšu,
kas' arī ir bijis zemnieku savienības loceklis, tomēr
izturējies korrekti, un laikam taisni tāpēc viņu izēda, lai ieliktu tanī vietā vienu kārtīgu ziķeri. Nupat mums ziņo, ka notikušas skolotāju vēlēšanas
Durbē un Ventspilī. Abās vietās Līcis proponē savus partijas biedrus, uņ tos arī ievēlē ar savu iespaidu skolu valdē.
Zīmīgākais ir tas, ka šie kandidāti nākuši no tā
apriņķa, kurā Līcis agrāk strādājis. Mums Liepāja
ir vesela rinda skolotāju, kuri gaida uz vietām.
Tie, par nožēlošanu, nav zemnieku savienības biedri un nav Līčam draugi, tādēļ tie var gaidīt gadiem ilgi uz vietām. Bet Liepājas apriņķi Licis
uzspiež savus kandidātus, kuri nāk pavisam no
citas Latvijas malas. Vai tad tiešām Liepājas apriņķa skolu valde vēl ilgi cietīs šī kunga diktatorisko rīcību? Tā taču pārspēj visas robežas. Ja
nevienam citam, tad skolotājiem jāpaceļ pret šo
kungu savas balsis un skaļi jāprotestē.»—•
Tā, lūk, raksta skolotāji šinī lietā. — Tālāk:
«Liekas, ka rezerves skolotāji ir tikai skolotāji, kuri pilda skolotāja pienākumu un bauda ari visas
skolotāja tiesības, starp citu arī vasaras atpūtu. Bet
ne tā domā Liepājas apriņķa un apriņķa skolu valdes
slavenā viņu priekšsēdētāja Līča persona. Tam uzspļaut uz pilsoņu tiesībām. Viņš ņem un pataisa
rezerves skolotājus-jas par vienkāršiem apriņķa
valdes kancelejas darbiniekiem — archīva kārtotājiem. Kad citi skolotāji bauda vasaras atpūtu, ari
tad rezerves skolotājus Līcis nosēdina apriņķa valdes kancelejā, kur tie kārto sēklas labības lietas,
šuj papīrus aktīs, dežūrē «lielkunga» kabinetā pie

telefona u. t. t.»—

Varbūt teiks, ka tie ir avīžu izgriezumi, un
tiem daudz ticēt nevar. Tad man te ir pie rokas
protokoli. Liepājā 1929. gada 29. un 30. augustā
notika skolotāju konference, kurā piedalījās 321
skolotājs. Tagad paskatīsimies, ko šie skolotāji savā konferencē ir ziņojuši un ko viņi ir ierakstījuši
savā protokolā. Tur teikts sekojošais: «Liepājas
rajona skolotāju konferences skolotāji, noklausoties
ziņojumus no vietām, atrod, ka
1) Apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs nesasauc skolu valdes sēdes, bet pats skolu valdes vārdā dod priekšrakstus, saņem un izlemj ienākušos
rakstus.
Bieži gadās, ka vairākus rakstus, ja tanī laikā
arī gadītos skolu valdes sēdes, neceļ priekšā izlemšanai.
Skolotāju pieņemšanu un atlaišanu izdara skolu valdes priekšsēdētājs, kaut gan pēc likuma tas
jādara skolu valdei.
2) Nepatīkamos skolu valdes lēmumus, neskatoties uz to, ka tos pieņēmis vairākums, skolu valdes priekšsēdētājs neievēro.
3) Stāvoklis tik tālu pasliktinājies skolu valdes
netaktiskās rīcības dēļ, ka pat prezidijs nezin, kādi
raksti skolu valdē ienākuši, kā tie izpildīti.
Tā tad skolu valdes priekšsēdētājs savā patvarībā neatzīst arī inspektoru kā vietējo likumīgovalsts skolu aizstāvi, tā cenzdamies radīt skolotājos sajukumu, ka bez viņa nav vairs neviena
cita noteicēja par skolu.
4) Tai vietā, lai uzraudzītu padotās pagastu
valdes, lai tās sekotu, ka skolēni centīgāki apmeklētu skolu, lai sekotu sodu piedzīšanai un re-
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montu izpildīšanai, skolu valdes priekšsēdētājs licies uz skolu, skolu valdes ārdīšanu un noniecinā-

šanu.
5) Inspektors, Liepājas skolu valde, viņas
prezidijs, priekšsēdētājs un pilsētas valde strādā
pilnīgi rosīgu skolas izbūves darbu, ko, par nožēlošanu, pateicoties apriņķa skolu valdes priekšsēdētaja netaktiskai un šauri politiskai rīcībai, par

apriņķi

nevar teikt.

Ņemot vērā augšā sacīto, skolotāju konference izsaka savu stingrāko protestu pret tām parādībām un prasa, lai a) apriņķa valde stingri sekotu,
lai pagasti noteikti _ pilda skolas likumus un rīkojumus, b) lai nekavējoši tiktu pārtraukta skolu valdes priekšsēdētaja patvarīga rīcība, neiejaucoties
inspektora, skolu valdes prezidija un skolu valdes
pienākumos.» —
Es domāju, kungi, ka šo protokolu neviens negribēs apstrīdēt, tas ir neapstrīdams. Arī Līcis
ir bijis klāt šinī konference, bijis mazliet uztraukts
un apsolījies — ta tas šinī protokolā ir ierakstīts —
«lūkoties pakaļā». Man jāatvainojas, ka jālieto tādi
izteicieni, bet man jālasa tas, kas ir protokolā. Un
yar jau but, ka tas kungs tādās lietās ir speciālists.

(Smiekli.)

Tālāk ir vēl cita lieta, spilgts gadījums, kas šo
kungu raksturo. Es atkal, par nožēlošanu, nevaru
saukt vārda skolotāju, ar kuru šim pašam slavenajam kungam ir bijusi saruna. Šis kungs jautājis skolotajam: «Pasakait, pie kādas partijas Jūs piederat!»
Skolotājs atbildējis, ka nepiederot pie zemnieku
savienības. Uz to Līča kungs sacījis: «Muļķi tik
nepieder pie zemnieku savienības!» Tā tad arī šeit
Augstajā namā no 100 personām tikai 17 būtu gudri
- vīri, bet visi pārējie muļķi.

Medzes pagastā bija jāvēl skolas pārzinis. Šinī _ pagasta padome ieiet ari mans dēls Miervaldis.
Velēšanas bija uzstādīts vairāk kandidatūru. Starp
vairāk kandidātiem, par kuriem tika balsots, izbal-

sots cauri ar vienu balsi kāds kandidāts, par kuru
loti daudz bija aģitēts. Kad viņš bija izbalsots cauri, tad viens no pagasta valdes locekļiem, kurš tanī pat laikā ieiet ari padomē, izlikās uztraukts un
sacīja: kungi, ir noticis pārpratums, es pārskatījos
un lūdzu balsot otrreiz. Tas notika pie aizklātas

balsošanas.

Tagad padomes

priekšsēdētājs, vīrs,

kam vara rokās, saka: tagad vajaga balsot otrreiz.

Nobalsoja otrreiz. Otrreiz balsojot, iznākums bija
pavisam cits. Mans dēls protestēja pret to. Nevar
taču pec pareizi notikušas balsošanas balsot vēlTad jau mūžam galā netiktu. Šterns ierakstīja protokolā atsevišķas
domas. Otrā
dienā,
svetdienā, _ man gadījās būt turpat tautas sapulcē,
kur ieradās arī šīs pagasta valdes loceklis. Šis, ļoti
uztraukts, pienāk man klāt un saka: «Tā, mans
kungs . Jūs gribat būt diktators?» — «Par ko tad?»
— «Ja,» viņš saka, «Jūs abi ar dēlu domājat mūsu
apriņķa priekšnieku pārspēt! Līča kungs ir devis
priekšrakstus ievēlēt tādu un tādu kungu, un Jūs
redzēsit, ka viņš būs mūsu skolotājs!» {E. Grantskalni no vietas: «Vai tie vārdi ir pārbaudīti?») —
Grantskalna kungs, pārbaudait paši savus vārdus,
manus vārdus lieciet mierā! — Kad lieta virzījās
talak, tad izrādījās, ka tomēr tā putra var iznākt
Līča kungam par karstu, un Līča kungs atcēla pagasta padomes lēmumu kā nelikumīgu.

reiz.

Man materiālu ir daudz, es pie visiem negribu
pakavēties, bet īsumā pakavēšos tikai pie svarīgākiem.

Šodien es dabūju telegrammu, ko parakstījuši
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skolotāji, kur sūdzas par to, ka apriņķa valde saņēmusi 2 mēnešu avansu un 2 mēnešus nevienam
skolotājam neizsniedzot algu. Tas pierāda, kā Līča kungs atbalsta skolotājus.
Tālāk Laimiņa kungs šeit Cauča lietā teica: tur
ir apriņķa valdes lēmums, kā par to var vainot
apriņķa valdes priekšsēdētāju! Bet man ir no Liepājas apriņķa
tāds mazs ? piemērs, kur Līča
kunga patvarai ir atradies pretinieks Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētāja personā._ Te ir notikusi tāda lieta. Pagasta padomes sēde ieradies
Valters, bijušais Saeimas deputāts un kaut kādā
lieta pagasta padomes sēdes laikā prasījis vardu.
Valdes priekšsēdētājs pasacījis, ka viņš blakus personām, kaut arī tas ir bijušais deputāts, vardu dot
nevar, jo tāda likuma nav. Sekas bijušas tas,_ ka
Līča kungs uzdevis pagasta valdes priekšsēdētajām nopratināt pagasta padomes priekšsedetaju,_ ka
viņš drīkstējis to darīt — nedot vārda tādai ievērojamai personai.

Kad pagasta padomes priekšsē-

dētājs nav atbildējis un uz nopratināšanu nav_ gājis, viņam uzlikts sods, bet padomes priekšsēdētājs
nav bijis ar mieru un iesūdzējis par nepareizi uzliktu sodu apgabaltiesā. Apgabaltiesa atzinusi apriņķa valdes rīcību par nepareizu. Talak bijusi
arī pārsūdzība Senātā, bet 1930. g. 23._ septembri
. arī Senāts atstājis pārsūdzību bez ievērības. Ar
to tad ir atzīta par pareizu pagasta padomes
priekšsēdētāja rīcība. Apriņķa valdes protokolos
redzams, ka Satversmes Sapulces loceklis, kas _ ir
Liepājas apriņķa valdes loceklis, aizrādījis, ka tāda
rīcība nepareiza, un tāpēc licis savas domas ieprotokolēt. Šīs atsevišķās domas ir šādas: «Ņemot
vērā, ka Ādolfs Valters nav pagasta padomes loceklis, kādēļ viņam nav juridiskas tiesibas_ piedalīties pagasta padomes sēdē sevišķi jautājuma par pagasta valdes darbību, un 2) ka pagasta padomes
priekšsēdētāja nopratināšanu no pagasta valdēs pu,ses likums neparedz, atzīstu, ka nav likumīga iemesla par padomes priekšsēdētāja K. Salenieka sodīšanu.» Tā tad skaidrs, ka visas instances ir atzi-

nušas Līča rīcību par nepareizu.
Tālāk tāds pats gadījums bijis atkal tanī pašā
pagasta padomē. Ir bijusi lieta, kur viens_ pagasta
padomes loceklis nav piedalījies vairāk sēdes no
vietas. Starp citu, jāatzīmē, ka tas ir žīdu Jautības.
Kad tas ieradies sēdē, padomes priekšsēdētājs paziņojis, ka viņš jau ir likumīgā kārtāno padomes
izstājies. Lieta atkal nogājusi līdz Senātam, un visas tiesas instances atzinušas, ka pagasta padomes
priekšsēdētājs rīkojies pareizi. Bet Līča kungam
atkal nepietiek. Viņš ir vēl tālāk tā turpinājis un
nonācis tik tālu, ka sodījis ar 10 latiem soda šo padomes priekšsēdētāju atkal citā lietā, šī lieta atkal
nogājusi apgabaltiesā, un tiesa atzinusi atkal Līča
kunga iesniegtos pierādījumus un liecinieku izteicienus par nepareiziem un sūdzību noraidījusi.
Lai raksturotu Līča kungu, vēl minēšu vienu
gadījumu, no kura redzams, ka Līča kungs vēlas izmantot valdes priekšsēdētāju kā policistu. 1928. gadā kāds Aisviķu pagasta padomes loceklis sanācis
vārdu maiņā ar turienes mežzini. Mežzinis griezies
ar sūdzību pie Līča kunga. Līča kungs uzdevis pagasta valdei valdes locekli nopratināt. Pagasta
valde griezusies pie Līča ar lūgumu atsvabināt viņu
no tāda pienākuma, jo neesot ērti nopratināt pagasta saimnieku. Tad pieprasījis paskaidrojumu apvainotam. Tas atbildējis, ka ja ir kas prasāms, tad
lai griežas pie tiesas. Saprotams, ka šoreiz apriņķa
valdes priekšsēdētājs izlietojis savu varu nepareizi
un traucējis pagasta valdes darbību.
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Tad ir vēl viens gadījums. Līča kungs apsūdzēts par to, ka braukājis kādā pagasta ar automobili, kas ir viens no tālākiem pagastiem, un vadājis
meitas turp un atpakaļ. Radies sašutums, un lieta
nonākusi līdz protokolam. Ka viņa beigsies, to es
iedzīvotajam,
neziņu. Man, kā Liepājas apriņķa
lieta nav tik vienaldzīga. _ Man nav visai patīkami,
ka apriņķa valdes priekšsēdētājs šķiež apriņķa naudu, vizinot automobilī sev patīkamus sieviešus.

' Tas būtu īsumā par šīm lietām.
skaistākas lietas.

Bet tad ir vēl

Lai man atļauts citēt vienu rakstu, kas nodrukāts «Kurzemes'Vāfrdā». Tur rakstīts, ka Liepājas
apriņķa valdes, priekšsēdētājs Ed. Līcis š. g. 23. jūnijā ieradies Vaiņodes pagasta namā un izdarījis
kancelejas un kases revīziju, pie kam kā grāmatvedību, tā darbvedību un kasi atradis pilnīgā kārtībā.
«Pēc pastāvošā likuma š. g. 23. jūnijā bija Līgo
svētki, t. i. svinama diena, kurā visas iestādes slēgtas';' bet Līcis domā: «Kas par to!» — un «strādā»
nosvīdis. Likums?! — kas tas priekš Līča!...
Tomēr tā lieta lāgā neklapē: Līgo svētku dienā šis revidents redzēts Embūtē «zemnieku svētkos» lustējamies — pie Joda dambja... Zemnieki neskaidrībā, kurā no šīm divām vietām ir bijis Līcis
pats, kurā viņa ēna. Neesot arī pagasta valdes vīri
šo revidentu pagastā manījuši.
Lai nu vēl kāds saka, ka bijušais Idus pagasta
skrīveris nav viens darbīgs un ziķerīgs kungs —
viņš vienā dienā i izrevidē grāmatvedību, darbvedību, un kasi, kura aizslēgta (interesanti, kā viņš pie
tās ticis klāt), i izlustējas pa Embūti. Kā nu tas arī
nebūtu noticis, bet viens jautājums pie Līča kunga
gan būtu: vai viņš par šo svētdienas darbu braukšanas naudas, un dienas kostes no apriņķa valdes
kases arī saņēma?
Nodokļu maksātājs par to interesējas un gaida
no attiecīgām iestādēm šīs lietas noskaidrošanu.» —
Tik tiešām interesanti zināt, kā var izdarīt revīziju, ja nav klāt attiecīgas personas.

Iesim tālāk un paskatīsimies, ko par šo kungu
saka viņam tuvāk stāvošas personas. Man, piemēram, raksta par šādu gadījumu: «Izdarot pagastā
revīziju, Līcis pilnīgi nesaprot savu darbu, bet tajos
pagastos, kur izdalot «Brīvo Zemi», aizvien esot
viss kārtībā, bet kur «Brīvās Zemes» trūkstot, tur
esot skandāls. «Brīvā Zeme» tiekot uzspiesta visām pagastu valdēm un skolu pārziņiem.» — Minēšu
arī tādu gadījumu, kur norāts Gaviezes pagasta
valdes priekšsēdētājs par to, ka pagasta namā trūkstot «Brīvā Zeme». Cik augstu Līdis stāv morāliski,
un cik viņš ir liels fanātiķis, to vislabāk rāda šāds
gadījums. Vairāk kungu Tāšos, Durbē un citur izsacījusies, ka Līcis esot ārkārtīgi sašutis par to, ka
šeit Saeimā zemnieku savienības solos sēžot tāds
kungs kā deputāts Birznieks. Uz priekšu tas vairs
nedrīkstot notikt, ka Saeimā esot tāds zemnieku savienības deputāts, kas ejot kopā ar sarkaniem; tāpēc jāpieliekot visi spēki, lai turpmāk viņš tur vairs
nesēdētu. Godātie kungi! Birznieka kungs jau labi sen man personīgi pazīstams. Man pret Birznieka kungu, kaut viņš arī ir citas partijas cilvēks,
un lai gan āri mēs esam abi asi cīnījušies, tomēr ir
vislielākā cieņa. Mēs nekad neviens neesam redzējuši, ka Birznieka kungs te būtu nosēdies kaut vai
centra solos — kur nu vēl kreisos solos. Te, laikam, būs kas cits, un proti — lieta laikam būs tāda,
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ka Birznieka kungs, kas ir Liepājas apriņķa valdes
revidents, varbūt, būs kādreiz Līča kungam stiprāk
uzminis uz papēžiem.
Kāds ir šis kungs, kā viņš izturas, un cik viņš
priekšzīmīgs, tas redzams no tā, ka viņš bieži vien
braukā nevien pa Ezeres pagastu un tur zaļi uzdzīvo, bet tāpat arī Liepājā, zemnieku savienības klubā bieži vien ir bijis tādā stāvoklī, ka pat draugi no
viņa ir bēguši. Ja kāds vēlas, var par to pārliecināties pie oikonoma. Tas nu vēl nebūtu nekas: ja kādam gribas iedzert, viņš aiziet uz klubu; varbūt,
dzērumā iztaisa vēl kādus jokus; bet šeit ir cita lieta, proti tā, ka apriņķa valdes telpās nedrīkst žūpot.
Liepājas apriņķa valdē notiek žūpošana, tā ka cilvēki, kas dzīvo tur apakšā, nevar to izturēt un sāk
žēloties. Ja par to vēlas pārliecināties, tad var apprasīties pie tirgotāja Brauna, kurš dzīvo tanī pat
namā, apakšstāvā.
Bet ir vēl skaistākas lietas. Var redzēt, ka šis
kungs ir slīpēts uz visām kantīm. Liepājā ir nodibinājusies ugunsapdrošināšanas biedrība «Zeme».
Šai biedrībā «Zemē» tanī laikā, kad es biju apriņķa
apvisas
valdes loceklis, bija apdrošinātas
riņķa valdes ēkas. Kad ieradies Līcis, viņš par ēku
apdrošināšanu «Zemē» esot saņēmis kādas tur
«kommisijas». Kas tās par «kommisijām»? Citi
viņas sauc īstā latviešu valodā par «kukuļiem». Ja
kāds grib par to pārliecināties, tas atkal ir iespējams. Iekšlietu ministra kungs varētu pavaicāt šīs
«Zemes» grāmatas. Tur viņš redzētu kvīti, ko Līča kungs par saņemto naudu ir izrakstījis. —
Tālāk — vēl viena lieta. Līča kungam apriņķa
valde dod dzīvokli, un viņš dzīvo Liepājā diezgan
plašās telpās. Līča kungs' — tas nu nebūtu nekas
ļauns —? ir gribējis padzīvot arī uz laukiem un ir
izbraucis uz Iļģu muižu, kas pieder apriņķa valdei,
un dzīvojis tur ilgāku laiku, bet īri par šo dzīvokli
nav maksājis. Bez tam Līča kungs ir lietojis savām
vajadzībām saimniecības zirgus, augļus, arī saknes
— tās vestas pat uz Liepāju —, bet nekāda maksa
par tām nav saņemta.
Man šķiet, ka es šo kungu esmu raksturojis
diezgan labi, un nu varētu prasīt, no kurienes šis
kungs ir cēlies, kas viņš tāds ir, ka viņš tik pretlikumīgi, tik noziedzīgi var rīkoties un netiek saukts
pie atbildības; tādēļ viņam vajaga būt varenam vīram ar vareniem aizstāvjiem. Izrādās, ka šis kungs
agrāk ir bijis kādā Valmieras apriņķa mazā pagastiņā,
proti, Idus pagastā darbvedis. Tur 1928. gada 18.
jūnijā izdarīta revīzija; lai man atļauts Augstajam
namam nolasīt šī protokola izrakstu. Tur rakstīts
sekojošais:

«Revīzijas kommisijas akts par 1928. gadu jūnija 18. dienā no Valmieras apriņķa valdes izdarīto
revīziju Idus pagasta valdē.»
Aktā konstatēts, ka
«Padomes protokolu grāmata nolietota, vāki
atplēsti, un diezgan daudzi protokoli nav parakstīti
no darbveža kā protokolista, nav atzīmes par lēmumu izpildīšanu.
Valdes un revīzijas protokoli vesti vienā grāmatā, kas no likuma noliegts, grāmata galīgi nolietota un saplīsusi. Protokoli nav numurēti, un turpat rakstīti arī zemturu sapulces (zemnieku savienības) protokoli, kādēļ nevar konstatēt pagasta valdes un revīzijas kommisijas noturēto sēžu skaitu
pagājušā gadā. Daži protokoli .parakstīti tikai no
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diviem valdes locekļiem, kas nav pareizi, jo sēdes
ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk par trim
locekļiem.
Pagastā pašvaldības ēkas apdrošinātas ļoti lēti. Ēkas vecas, un nepieciešams izdarīt remontu.
Budžets 1928./29. gadā sastādīts bez deficīta
Ls 11.600.—. Personīga nodokļa maksātāju saraksts
tekošam gadam vel nav sastādīts, nodokļu maksas
termiņi no pagastapadomes nav noteikti, un paziņojumi ka personīga, tā arī nekustamās mantas nodokļu maksātajiem nav izsniegti.
1927./28. budžeta _gada pārskats nav sastādīts,
ta paša gada marta mēneša pārskats iesūtīts ar novelojumu.
Ne žurnāls -- galvenā grāmata, ne arī galvenā
kases grāmata laika no š. g. 1. aprīļa līdz šim laikam nav vesta.
Pagasta valde saņēmusi izsniegšanai pēc piederības kara invalidu pensijas naudas, bet par tām
vel nav izrakstītas ieņēmumu kvītes un nav iegrāmatots pagasta valdes grāmatās, kādēļ kasē vairāk
naudas ka uzrada dokumenti.
1927J28. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu
grāmatas noslēgtas, tekošā gada grāmatas nav ievestas.
Galda reģistri vesti kļūdaini.
Trūkst daudzās
vietās atzīmes oar raksta izpildīšanu, kā arī izpildīto rakstu pievienošana pie rakstu krājumiem.
Dežūru grāmata nav vesta.
Iedzīvotāju saraksts vests pēc veca parauga.
Trūkst atzīmju, no kādas iestādes izdota pase.
Sodīto grāmata vesta pareizi.
Archīva

gadam.

grāmatā ierakstījumi tikai līdz

1926.

Materiālu grāmata nav vesta pēc dotā parauga.
Baku potēšanas žurnāls nav iesniegts apriņķa
ārstam kontrolei.
Nespējniekiem izsniedzamo produktu saņemšanu nav kvitējuši nespējnieki, bet pagasta amata personas, kas pilnīgi nepareizi.
Klaušu grāmata nav vesta pēc dotā parauga.
Revīzijas slēdzļens: pagasta darbvedība slikta,
valdes darbība vidēji laba. Pagastam nekavējoši
jārūpējas par spējīga darbveža pieņemšanu.»
Revīzijas materiāls ir burtiski norakstīts un par
viņa pareizību es galvoju. Es negalvoju tikai par
to, ka to būtu izdarījis valdes priekšsēdētājs Lāgers,
jo. laikam gan, revīziju būs izdarījis kāds Iekšlietu
ministrijas ierēdnis. Par šo protokolu varat pārliecināties Valmieras apriņķa valdē.
Tagad paskatīsimies, kāds no visa tā iznākums.
Pec tam, kad uz šīs revīzijas pamata — jūs dzirdējāt šo protokolu — Līcis bija jāatlaiž, tad, lai nepieļautu, ka šo zināmai partijai tik rosīgo darbinieku
atlaistu, viņu pārceļ uz Liepājas apriņķi un ieceļ
par apriņķa valdes priekšsēdētaju. Es negribu ticēt, ka Laiimiņa kungam tas ir zināms, un es nekad
nevaru tik zemi domāt, ka kaimiņa kungs būtu tā
rīkojies. Bet tagad, kad, ministra kungs, Jums šie
fakti ir zināmi — es te Jums necēlu priekšā ne tuvu
visus faktus, jo negribu aizkavēt Augsto namu —
es esmu pārliecināts, Jūs šo kungu novietosit tur,
kur ir viņa īstā vieta. Ja tas nenotiks, tad es būšu
spiests Augsto namu vēlreiz traucēt un vēl daudz
ilgāk ar vissīkākiem norādījumiem.
Krājumā Saeimas sfenografisk'ā
birojā Rlgž,

Saeimas laukumā
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Vārds depu-

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Ikvienam, kam ir
bijusi darīšana ar apriņķu pašvaldībām, ir skaidrs,
ka tur lietas tālu nestāv savu uzdevumu augstumos; jo sevišķi tas zīmējas uz apriņķu
valžu
priekšsēdētājiem. Šodien mēs te dzirdējām par diviem kungiem; bet ne tikai divi vien ir šādi kungi,
kuri pielieto šādus paņēmienus savā darbībā. Ir
daudz citu apriņķu, no kuriem arī nāk sūdzības no
pagastu iedzīvotājiem un pagastu padomju darbiniekiem. _ Es varētu uzskaitīt arī citur tādas pat lietas kā šīs. Savā laikā sūdzējās par Ilūkstes apriņķa un Tukuma apriņķa valdes priekšsēdētājiem. Cik
redzams, Iekšlietu ministrija, laikam, šīs sūdzības ir
ievērojusi un šos kungus pārmainījusi, ielikusi vienu otra vietā._ Bet nav ticams, ka šī pārmainīšana
un izkārtņu pārvietošana ko grozīs, jo visa sistēma
paliek ta pati.
Man te gribas aizrādīt sevišķi uz to, ka apriņķu valžu priekšsēdētāji piesavinās tādas tiesības un
varu, kādas likums viņiem nedod. Viņi cenšas
iejaukties pagastu pašvaldību kompetencēs un ar
visiem_ līdzekļiem pagastu padomēm diktēt, rakstīt
priekša, dot pavēles, kas jāpilda bez apspriešanas.
To, varbūt, varētu izskaidrot tā, ka lielākā daļa
apriņķu
valžu priekšsēdētāju komplektajās
no
Grantskalna kunga biedrības, no bijušiem pagastu
skrīveriem, un tie būs tā pieraduši pie cara laika režīma, ka grib savas zināšanas izlietot arī demokrātiskā republikā.
Lai piegrieztos tuvāk Cauča kunga darbībai
Valmieras apriņķī, es aizrādīšu uz dažiem gadījumiem. Kad pagastu padomes ir pieņēmušas lēmumus, kas nepatīk mazākumam zināmos pagastos, pie
kam šis jnazakums ir zemnieku savienības partijas,
tad katra ziņā šis mazākums griežas pie apriņķa
valdes priekšsēdētāja. Apriņķa valdes priekšsēdētājs tad nu raksta priekšā, kādā virzienā pagasta
padomei jālemj šai jautājumā, un turpat piedraud ar
sodu, ja tādi lēmumi netiks pieņemti.
Bet ir vēl labākas lietas, kur apriņķa priekšsēdētājs, ja viņš domā, ka kādā pagasta padomē būs
lielāka pretestība, personīgi izbrauc uz pagastu.
Tāds gadījums ir bijis Dikļu pagastā, kur pagasta
padomes mazākums nav bijis apmierināts ar vairākuma lēmumu skolas lietā. Mazākums bija gribējis, lai pagasts būvē jaunu skolas ēku, saprotams,
lai ar šo kombināciju varētu atlaist arī 2 ilggadīgus
skolotājus un tā panākt zināmu pārgrupēšanu skolotāju sastāvā. Apriņķa valdes priekšsēdētājs saņem paziņojumu no saviem ļaudīm, dod priekšrakstu sasaukt jaunu sēdi un likt dienas kārtībā jautājumu pārlemšanai. Ierodas arī pats personīgi un,
uzstājoties ļoti enerģiski, panāk to, ka pagasta padome viņa iespaidā un pēc solījumiem, ka valdība
skolu uzbūvēs un pagasta iedzīvotājiem pašiem nekas nebūs jādod, groza savu iepriekšējo lēmumu un
pieņem to, kas patīk apriņķa valdes priekšsēdētājam. Turpat viens pagasta padomes loceklis iejautājies, kas tas esot par kungu, kas tā iespaidojot pagasta padomi; tad apriņķa valdes priekšsēdētājs tūlīt saucis šo pagasta padomes locekli pie tiesas par
amata personas apvainošanu, izpildot dienesta pienākumus.
Tas tikai pierāda, ar kidiem paņēmieniem rīkojas apriņķa valdes priekšsēdētājs, kam va^
būt gan neutrālam valsts ierēdnim, bet kas
jadzētu
8
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šinī gadījumā ir izpildījis vienas politiskas partijas
vēlēšanos. Tagad stāvoklis ir tāds, ka pagasts nav
dabūjis apsolīto naudu, un. skola stāv pusbuvēta.
Pagasts ir gribējis šo lēmumu revidēt, bet atkal apriņķa valdes priekšsēdētājs ir piedraudējis ar sodu
un noliedzis jautājumu caurskatīt. Šāds gadījums
ir bijis Dikļu pagastā. Attiecībā uz pašu skolas jautājumu apriņķa valdes priekšsēdētājs arī panācis,
ka divi ilggadīgie pagasta skolotāji, no kuriem viens
strādājis 35 gadus un bijis nevainojams audzinātājs,
otrs — 20 gadus, tiek atlaisti no amata vienkārši
aiz tā iemesla, ka viens skolotājs bijis pagasta revīzijas kommisijā un revidējis pagasta darbvedi. Pēdējais tad arī sūdzējies par nepatīkamām revīzijām
apriņķa valdes : priekšsēdētājam
Šāds skolotājs
bija jādabū prom no pagasta, ko ari panāca.
Apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis bijis tik
spēcīgs savos varas augstumos, ka nav rēķinājies
pat ar Izglītības ministrijas departamenta rīkojumiem par to, ka pirmās un otrās pakāpes pamatskolas nav jāapvieno, bet jāatstāj katra atsevišķi. Caucis sarīkojis ekspedīciju uz attiecīgo pagastu, ievietojis skolā nespējniekus, bet skolniekus pārvedis uz
otru skolu. Tā tad pretēji Izglītības ministrijas rīkojumam un norādījumam Caucis ir izdarījis to, kas
bijis vajadzīgs viņa partijai.
Bez tam šis apriņķa valdes priekšsēdētājs ir ievērojams tanī ziņā, ka ir zināmi pagastu darbveži,
kurus viņš vai nu nebrauc revidēt, vai revidējot atrod visu priekšzīmīgā kārtībā, kaut gan par viņiem
ir attiecīgi tiesu iestāžu lēmumi. Neskatoties uz to,
ka tiesas attiecīgos ierēdņus sodījušas, viņi nav atstādināti no amata, bet atstāti turpināt savu pienākumu izpildīšanu. Tāds stāvoklis, taisni skandalidzs, bijis tanī pašā Dikļu pagastā ar slaveno darb-"
vedi Lazdiņu. Grantskalna kungs laikam atcerēsies
to gadījumu, kad viņš personīgi kā petīciju kommisijas loceklis izbrauca pārliecināties par Dikļu pagasta darbvedību un konstatēja, ka kases grāmatās
uz summu rubrikām uzlīmēti papīrīši bez kādām atzīmēm, arī strīpots bez kādām atzīmēm, dažu grāmatu nemaz nav, bet, neskatoties uz to, nekādus soļus pret šo darbvedi nespēra. (Starpsauciens.) —
Ja, jā; bet jūs ar savu apriņķa valdes priekšsēdētāju jau nesperat nekādus soļus, lai tādu darbvedi
atceltu no amata. Apgabaltiesa pat atzina, ka viņš
ir viltojis apliecības (E. Grantskalns no vietas: «Nav
taisnība!»), tikai noziegums nolīdzis. Arī
šogad
Caucis ir revidējis šo pagastu, pie kam atradis, ka
grāmatas nav vestas no aprīļa mēneša, nav norēķinu par summām, kas saņemtas no valdības, nav
atsevišķu grāmatu. Neskatoties uz to, šis darbvedis paliek amatā. Kāpēc? Jāļaujot, lai viņš sagaida
pensiju, jo irpašu partijas cilvēks. Man liekas, ka
Lazdiņam bus tāda pat laime kā Līcim, ko arī atzina par nederīgu pagasta darbveža amatam, bet kurš
dabūja apriņķa valdes priekšsēdētāja vietu. Varbūt,
Lazdiņu ieliks Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētaja Cauča vietā.
Visi šodien minētie gadījumi pietiekoši skaidri
liecina, ka mūsu apriņķu pašvaldībās ir ieviesies vi-

sai neveselīgs gars.

Mums tomēr būtu jācīnās ne

tik daudz pret atsevišķam personām, kā pret šo garu vispār. Nav nozīmes, ja Cauci pārceļ no Valmieras uz kādu citu apriņķi un viņa vietā ieceļ kādu
citu; tas stāvokli negrozīs. Atkal pieņems kādu cara laika komisāru, atkal tas turpinās iejaukties pagastu pašvaldību dzīvē... (E. Grantskalna starpsauciens.) — Jūs aizstāvat tos komisārus, par kuriem
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es te šodien runāju. (E, Grantskalna starpsauciens.)
Pie tādiem pat, kā Jūs! (E. Grantskalna starpsauciens.) — Tā tad, ja šo sistēmu negrozīs, tad šīs dienas pieprasījumam nebūs nekādas nozīmes. Man
liekas, ka mūs nevar apmierināt tas, ka Iekšlietu
ministrija Cauci atsaukšot. Tam, kā jau teicu, nav
nekādas nozīmes. Mums te jāievēro principiālais
stāvoklis. Lūk, uz šo jautājumu mēs gaidām iekšlietu ministra atbildi.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
tātam Grantskalnam.

Vārds depu-

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Es te negribu pakavēties
pie interpellācijas, kas vēl nav parakstīta un iesniegta, bet ko te cēla priekšā Šterna kungs; gribu piegriezties tai interpellācijai, uz kuru te atbildēja ministra kungs.
Man jāsaka, ka par Valmieru mums ir nācies
daudz runāt, jau sākot ar Satversmes Sapulces laikiem un tā līdz pat pēdējam laikam. Būtu brīnums,
ja tagad, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, tāpat arī
Saeimas vēlēšanām, atkal nerunātu par Valmieru,
jo Valmierā taču vēl ir un paliek Radziņš. Tāpēc
nerunāt par Valmieru tādos brīžos, kad priekšā ir
lielāki politiski notikumi, nemaz nav iespējams.
Es ar lielu interesi klausījos, ko Radziņa kungs šodien pateiks, pēc tam, kad ministra kungs Radziņa
kunga _ argumentus, ar kuriem viņš interpellāciju
motivēja, ar noteiktiem faktiem apgāza. Radziņa
kunga atbilde bija tā, ka viņš vairs nerunāja par
balto ķēvi, nerunāja vairs par melno sievu, kas jājusi pa pagastu apkārt, nerunāja vairs par cilvēku
vājprātīgo namā, bet lasīja veselu rindu
dažādu
protokolu. (Starpsaucieni.) — Es vēl kādreiz pie tās
ķēves nonākšu! — Viņš runāja loti daudz un par dažādām lietām, bet piegāja visām šīm lietām... (starpsaucieni) — es pagaidīšu, pagaidīšu... — piegāja visām šīm lietām ar savu parasto metodi, apgalvoja
visu, kamēr nenāca kāds cits, kas visu to kāršu būdiņu, ko Radziņa kungs uzcēla, sagāza.
Pagājušo reizi Radziņa kungs ar lielu

patosu

apgalvoja, ka Koku pagastā ejot pavisam traki. Tur
esot dota pavēle izziņot skolas apkalpotājas pieņemšanu 24 stundu laikā. Tāpēc Dūkeriešos esot jājusi
melna sieva uz balta zirga šo apkalpotājas pieņemšanu izziņot. Lai atļauts ari man pakavēties pie šīs
baltās sievas un melnās ķēves. (Saucieni: «Otrādi!
otrādi!» — Jautrība.) — Vai tad nu galu galā nav
vienalga, vai tā ķēve balta, vai tā sieva balta? —
Šinī pagastā, tiešām jāsaka, stāvoklis ir nožēlojams.
Šo pagastu valda skolotāji Āboliņš un Millers. Šinī
skolā, kur valda minētie 2 skolotāji, ir kāda skolas
apkalpotāja, un par šo skolas apkalpotāju pagasta
sabiedrībai ir tāds uzskats, ka skolā viņa vairs nav
ciešama, jo kompromitē skolas dzīvi. Tāpēc ir pacēlusies prasība, lai šī kalpotāja aiziet no skolas, ko
ir prasījuši arī bērnu vecāki. Bet skolotais Āboliņa kungs kā pagasta padomes priekšsēdētājs tam
bijis pretim un zināmā mērā iespaidojis pagasta padomes dzīvi. Pagasta padomes sēdēs skolotājs
Āboliņš noteikti un konsekventi realizē savu gribu
varmācīgā kārtā, tādā kārtā, ka, ja kāds pretējās
puses padomes loceklis iesniedz priekšlikumu, tad
Āboliņš šo priekšlikumu vienkārši neliek uz balsošanu. Atsevišķas domas netiek pieņemtas, un tās
netiek atļauts ierakstīt protokolā, tāpat arī veselas
grupas domas, jo priekšlikumus parasti iesniedz vesela frakcija, kura, diemžēl, padomē ir mazākumā.
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Tā tad Āboliņa kungs uzmetas pagasta padomei par
kungu un noteicēju, par diktatoru pagastā, zinādams
ka viņa muguru sedz viņa kollega Millers, kas ir apriņķa valdes loceklis.
Šis pats Āboliņa kungs, par ko Radziņa kungs
ir tik lielā sajūsmā, savā laikā ir kalpojis mūsu valstij naidīgiem spēkiem. Āboliņa kungs savā laikā
ir pat aizbēdzis tiem līdz un Latvijā atgriezies tikai
1921. gadā. Tas vien raksturo_, ko mēs varam gaidīt no šīs personas. Šis pats Āboliņa kungs ir vairākkārt pagasta darbveža palīgam Bākulim, par
kuru te tik daudz ir runāts,
devis norādījumus, ka
tos un tos rakstus var nosūtīt bez darbveža paraksta. Tas, bez šaubām, ir nelikumīgi, bet tā kā Āboliņš to ir pieprasījis, tad Bākulis to ari ir pielaidis
un ir nosūtījis dažus rakstus bez darbveža paraksta.
Vēlāk Āboliņš to ir izlietojis kā materiālu, lai celtu
sūdzību pret darbvedi Vikmani, lai pierādītu, ka
Vikmanis rīkojies nelikumīgi un pieļāvis dažu rakstu nosūtīšanu bez paraksta. Bet sakait, kā Vikmanis var zināt, ko dara Bākulis Āboliņa iespaidā!
Redziet, tādi apstākļi ir bijuši Koku pagastā!
Kad tomēr, neskatoties uz iedzīvotāju protestiem, lieta par skolas apkalpotājas atlaišanu nevirzījās uz priekšu, apriņķa valde uzdeva 24 stundu
laikā nevis izziņot, kā to lietu nostāda Radziņa
kungs, bet gan sagatavot kancelejā sludinājumus,
ka tad un tad ārkārtējā padomes sēdē pieņems jaunu skolas apkalpotāju. Protams, ka šis sludinājums, kas bija jāizkar, nevienam nebija jāizziņo. Apstākļi bija tādi, ka, vienkārši sasaucot ārkārtēju padomes sēdi, tā varēja novilcināties, kā tas parasts,
un tad jaunas apkalpotājas vēlēšanas izsludinātu,
varbūt, tikai īsi pirms sapulces sanākšanas. Protams, tādā gadījumā jaunu kandidātu nebūtu, un to
nevarētu ievēlēt. Vai Radziņa kungs domā, ka tiešām šiem diviem skolotājiem pieder valdīšana šinī
pagastā un ka, neskatoties uz iedzīvotāju protestiem, tur nekas nebūtu darāms?
Tālāk -- šis pats Āboliņa kungs ir pielaidis joprojām cita
rakstura
nelikumības.
Saskaņā
ar mūsu pašvaldības likumu, padomes sēdē var izlemt tos jautājumus, kas paredzēti dienas kārtībā.
Neskatoties uz to, Āboliņš kā padomes priekšsēdētājs vairāk kā vienreiz ir pieļāvis sēdes beigās, pēc
tam, kad daži pilsoniskie padomes locekļi aizgājuši,
un padomē radies pārsvars viņa domu biedriem, izlemt tādus jautājumus, pats celdams tos priekšā, kas
nebūt nav bijuši paredzēti dienas kārtībā un ar pavēsiem izziņoti. Vai jūs, kungi, šādu rīcību kvalificējat par likumīgu? Kas tad būtu, ja tā rīkotos visos pagastos un ja, varbūt, pilsoņi tā rīkotos? Vai
jūs domājat, ka, ja tā ir rīkojies jūsu cilvēks, tad
viss ir labi un nav, ko iebilst. Ne Caucis vien, bet

visa apriņķa valde ir spērusi soļus, lai novērstu nelikumības, par kurām jūs interpellējat.

Tālāk es piegriezīšos otrai lietai, kuru te minēja - tā ir Burtnieku pagasta valdes priekšsēdētāja
Jungmaņa lieta, kas ir sociāldemokrātu partijas
biedrs un ar savu nevērīgo rīcību ir nodarījis pagastam, kā te ministra kungs jau ziņoja, lielākus zaudējumus. (P. Ulbcs starpsauciens.) — Arī to, Ulpes
kungs, es Jums pateikšu! — Ministra kungs te konstatēja pāri par 1000 kilogramu kartupeļu, gaļas un
citu pagasta nespējniekiem piederošo produktu iztrūkumu... (Sauciens pa kreisi: «Vai tas ir kriminālnoziegums?») Pēc manas pārliecības tā ir noziedzīga rīcība, ja pagasta valdes priekšsēdētājs tos
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kartupeļus, kas nolemti nespējnieku uzturam, dod
ārpusē stāvošām liekām personām. Pie tam, kad
pēc ilgāka laika Burtnieku pagasta padomē paceļas
balsis, kur Jungmanis licis šos kartupeļus, viņš apgalvo, ka viņš tādus kartupeļus izdevis neesot. Par
to ir sastādīta pat akts, un tikai vēlāk uz apriņķa
padomes un pagasta revīzijas kommisijas uzstāšanos šie kartupeļi atdoti atpakaļ. Izmeklēšanu šai
lietā ierosināja arī prokuratūra, tikai vēlāk pierādījumu trūkuma dēļ lieta izbeigta. Ja mēs arī citos
pagastos tā rīkosimies ar nespējniekiem nolemtiem
produktiem, vai jūs atzīsit, ka tas būs pareizi?
(Saucieni pa kreisi.) — Nu, ja jūs vēl nepārliecina
pagasta valdes priekšsēdētāja Jungmaņa lieta, tad
parunāsim vēl par citu lietu!
Šai pašā pagastā dzīvo kāds sīkgruntnieku partijas jaunsaimnieks Vilnis. Šis Vilnis ir parādā 120
latu pagasta nodokļa. Viņš saņem kādā vietējā
krāj-aizdevu sabiedrībā aizdevumu savām vajadzībām. Jungmanis ir šai gadījumā klāt, apķīlā naudu
un noņem viņam tos 120 latus, bet kvīti neizdod. Tas
notiek marta mēnesī, un vēl līdz jūlija mēnesim Vilnis nav kvīti saņēmis. Bet pa tam nodokli turpina
piedzīt, un Vilnis ir spiests samaksāt ne tikai nodokli, bet arī procentus par to, ka nokavējis maksājumu. Vēlāk uz Viļņa neatlaidīgu uzstāšanos un pēc
tam, kad iejaucās apriņķa valde, Jungmanis pēc
vairāk mēnešiem iemaksāja šos 120 latus kasē un
atmaksāja atpakaļ nepareizi piedzīto procentu naudu. Ka sauc šādu darbu?_ (P. Ulpe
no vietas:
«Prokuroram nodot!») — Arē, jūs nu paši atzīstat,
ka jūsu partijas biedrs jānodod prokuroram, bet interpellējat par valdības rīcību, kuru ari pēc jūsu izteicieniem jānodod prokuroram! Protams, ka apriņķa valde ir sodījusi jūsu Jungmani par šādu rīcību, un apgabaltiesa arī ir apstiprinājusi šo sodīšanu.
Ja Jūs, Ulpes kungs, neticat, tad paskataities tiesas

dokumentos.
Tālāk Mazsalacas sīkgruntnieku partijas nodala esot apsūdzējusi Mazsalacas pagasta valdi un apriņķa valdi par vienpusīgu izturēšanos izmeklēšanā.
Lietas apstākļi ir drusciņ citādi. Divi pilsoņi —
Lakstīgala un Goba apsūdzēja Mazsalacas pagasta
valdi par kukuļu ņemšanu. Vēlāk, apstākļus noskaidrojot, izrādījās, ka šie apvainojumi nedibināti, un
pēc tam nevis apriņķa valde, bet apvainotie pagasta valdes locekļi cēla sūdzību pret apvainotājiem.
Vai tad jūs domājat, ka nevienam nav tiesības rehabilitēties pret šādu apvainojumu un sūdzēt par nepareizu apvainojumu? Kā tad šeit vainojama apriņķa valde?
Joprojām jūs sakāt, ka apriņķa valdes locekļus—
sociāldemokrātus Jerkinu un Milleru nepielaižot revīzijās, izziņās u. t. t. Ja ko apgalvo, tad vajaga
pārbaudīt materiālus un iepazīties ar statistiku. Radziņa kungs gan mēģināja operēt ar statistiku, bet
pats bija spiests atzīt, ka viņa partijas ievēlētie apriņķa valdes locekļi piedalījušies revīzijās pat vairāk nekā pilsoniskie apriņķa valdes locekļi.
Man
viņa atzīšanās vēl jāpapildina, ka taisni jūsu kreiso

valdes locekļu piedalīšanās šādās izziņas ir bijusi
bagātīga. Jūsu locekļi ir braukuši vairākkārt uz
Aloju, ir braukuši uz Dikļiem, ar ko tik nemierā ir
Vintera kungs, lai gan varētu likties, ka viņam pēc
šīm revīzijām vajadzētu būt mierīgam. Jūsu loce-

kļi ir braukuši uz Vilzēniem un sevišķi daudz uz
pagastu valžu revīzijām. Prasīt, lai apriņķa valdes
priekšsēdētājs, kura tiešais pienākums ir revidēt
pagastu valdes, nemaz vairs netraucētu jūsu spārna kungus — es domāju, tā ir nepareiza prasība. —
8*
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Ozolu pagastā dzīvo Trīne Zivtiņa, par kuru
Radziņš teica, ka viņa esot 102 gadus veca. Eaktiski viņa ir 85 gadus veca. Pagasta padome viņai
savā laikā piespriedusi pabalstu. Vēlāk radies jautājums par šī pabalsta palielināšanu. Apriņķa valde protestējusi pret pabalsta palielināšanu, ne pret
pašu pabalstu, aiz sekojošiem motīviem. Trīnei
Zivtiņai nav vājprātīga dēla, kas esot 70 vai pat
vairāk gadu vecs, kā sacīja Radziņa kungs, bet viņai bijuši vairāki dēli, kas miruši, pie kam neviens
nav bijis vājprātīgs; bet Radziņa kungs to lietu iztēlo tā, lai izklausītos feļetoniskāk — viņai ir gan
dēla dēls, kam ir nekustams īpašums — zemnieku
māja. Šī dēla dēla pienākums ir uzturēt savu tēva
māti. Ja ir bērni, pie tam ar īpašumu, vai tad nevar prasīt, lai viņi uztur savus vecākus? Kas te ko
iebilst? Vai tas nesaskan ar likumu? (E. Radziņš
no vietas: «Nemelsiet niekus!») — Liels vērsis —
lieli ragi, lielu vajag virvi! — (Jautrība.) — Radziņa
kungs, es piegāju šai lietai no faktiskās puses, lai
Jus nevarētu apgalvot, ka Trīnei Zivtiņai ir vājprātīgs dēls, ka viņa ir 102 gadus veca u. t. t.
Atļaujiet man vēl atgriezties pie sodīšanas. Te
stipri apelēja, ka Valmieras apriņķī sodot ļoti daudz,
sodus uzliekot vienpusīgi, sodot krietnus un derīgus pagasta darbiniekus. Sodīti: Mintāls Rencēnu
pagasta, Rusmanis Skaņkalnes pagastā un Grīnvalds Dauguļu pagastā. Turpretim citi darbinieki,
kas esot lieli žūpas, kas esot nolaidīgi savā darbā,
kas esot pat kriminālisti, netiekot sodīti — tos aizstāvot. Mintāls, Rusmanis un Grīnvalds sodīti pēc
tam, kad viņi, darbu pārkrauti, nav spējuši laikā nosūtīt pavēstu duplikātus apgabaltiesai un kad tiesa
lēmusi darīt apriņķa valdi par to atbildīgu. Pēc
tam_ kad izrādījās, ka patiešām šie duplikāti nebija
laika nosūtīti, apriņķa valde sodīja tos ar piezīmi.
Te nav saskatāms nekāds terrors, šie sodi ir samērā
mīksti un dibināti, jo te tomēr kā nekā ir saskatāma zināmā mērā nolaidība. Darbveži par sodiem
nav nekur žēlojušies, ne pārsūdzējuši, ne arī griezušies savā arodbiedrībā. Katrs saprātīgs darbvedis saprot, ka, ja viņš grib palikt savā amatā, viņš
ir spiests pildīt savus pienākumus, kas ir izskanējis
arī visās viņu konferencēs. Tāpēc te nemaz nevar

būt runa par kādu terroru.

Ja te Dikļu pagasta darbvedi Lazdiņu un Vilzēnu pagasta darbvedi Zariņu nosauca par žūpām,
tadcik man zināms, uz Lazdiņu, kas vairāk kā 35
gadus ir atradies šinī amatā, kas tur ir nosirmojis,
nevar attiecināt šādus vārdus. (f- Vinters no vietas:
«Aizbrauciet tagad un paprasait!») Es jau biju tur
aizbraucis kā petīciju kommisijas loceklis, lai noskaidrotu apstākļus, lai pārbaudītu pagasta pašvaldības darbību. Mēs paņēmām līdz arī Iekšlietu ministrijas speciālistus — Iekšlietu ministrijas
grāmatvedi un kādreizējo jūsu frakcijas locekli, bijušo
deputātu Jaunzema kungu. Neskatoties uz šiem 2
speciālistiem un petīciju kommisijas darbību pilnā
sastāvā — kāds tad nu bija rezultāts? Mēs konstatējām, ka ir vairāk strīpojumu un labojumu grāmatās, bet ka budžets un gada pārskats sastādīti
pareizi, ka ieraksti ir pareizi, kaut arī ir daži labojumi. (Troksnis un starpsaucieni; priekšsēdētājs
zvanī.) Jūs, Vintera kungs atsaucaties uz Lazdiņa
darbvedību... (P. Ulpes starpsauciens.) — Par tādam lietam, kam sakars ar amata izpildīšanu, Lazdiņš vel nav cietumā sēdējis. Jūs gan sakāt, ka
viņš esot viltojis kādu apliecību. Arī šim apstāklim
petīciju komimisija piegrieza vērību un to izmeklē-
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ja — bet kas izrādījās? Izrādījās, ka pagasta ir
kāds mājas īpašnieks, bijušais pagasta valdes
priekšsēdētājs Vinklers, kurš ilgākus gadus nav nomaksājis savus nodokļus. Lazdiņš kā darbvedis,
lai iekasētu šos nodokļus, neatrazdams
nekādas
izejas, pierunājis šo pašu Vinkleru ņemt aizņēmumu
Zemes bankā un tai pašā laikā izdevis pilnvaru, lai
pēc tam visu to naudu, ko izmaksātu Zemes banka,
iemaksātu pagasta kasē un segtu nodokļu parādu.

Šādā sakarībā bija izrakstīta apliecība, ka uz mājas
nav nekādu parādu. Darbvedis Lazdiņš, izpratis
stāvokli tā, ka šis nodokļu parāds nav tāds parāds,
kas varētu būt par šķērsli aizdevuma saņemšanai
Zemes bankā, lai ar šo naudu varētu deldēt nodokļu
parādu. Tāpēc Lazdiņš izrakstījis apliecību, ka
parādu mājai nav. Formāli tas ir pārkāpums, formāli tam var pieķerties, ka parādu nav, jo parādi ir;.
bet ja skatāmies, kādu iemeslu dēļ pagasta valde ir
tā-rīkojusēs, un ja vēlāk no šīs naudas visi parādi
ir samaksāti, tad nekāda nozieguma nav. Pie tāda ,
slēdziena nāca arī vēlāk petīciju kommisijā, proti,
ka ir gan formāls pārkāpums, bet ka nozieguma pazīmju šinī lietā nav. Saeimas petīciju kommisijā
konstatēja, ka tik vecam darbiniekam, kāds ir Lazdiņš, ir zināma gausība darbā, bet nav nozieguma.
Kādu revīziju jūs, kungi, vēl gribat? Jūs, kreisā
spārna kungi, paši esat braukuši revidēt, bet nekā
neesat atraduši. Revīzijas kommisijā un apriņķa
valde nav varējušas Lazdiņam nekā ļauna pierādīt.
ArīJ'ūs, Vintera kungs, esat sūdzējušies, bet neesat
varējuši nekā ļauna pateikt, un beigu beigās Saeimas petīciju kommisijā ir atzinusi, ka nekāda ļaunuma nav. Ko Jūs vēl gribat? Neskatoties uz visu to, Lazdiņš, jusdams vecuma nespēku, ir iesnie-

dzis atlūgumos un aiziet no tā darba, kurā viņš ir
visu mūžu nostrādājis, kurā viņš ir nosirmojis.

Par Vilzēnu pagasta darbvedi Zariņu man jāsaka sekojošais. Par Vilzēnu pagasta darbvedi Zariņu runājot un viņu par žūpu nosaucot — es nenoliedzu, ka Zariņš, varbūt, šad un tad iedzer —, jums
nevajaga aizmirst, kādi apstākļi tur ir valdījuši, un
kadeļ tas ta ir. Jums nevajaga aizmirst, ka šī paša
pagasta valdē bija kāds pagasta valdes priekšsēdētājs, kāda jūsu frakcijas deputāta brālis, kurš bieži
vien atradās tādā stāvoklī, kādu jūs gribat piešķirt
Zariņam. Viņa_ iespaidots, varbūt, Zariņš zināmā
mēra arī ir nonācis tik tālu. Viņam, varbūt, nebija
tik stiprs raksturs, ka viņš būtu varējis atturēties
no kārdinājuma. Kad beidzot lieta nonāca tādā stāvoklī, ka bija jāizbrauc apriņķa valdes revīzijai, tad
šis kungs no jūsu spārna, kad revidenti nāca pa vienam durvīm iekšā, pa otrām durvīm laidās uz tuvējiem krūmiem. Tikai vēlāk tie 1400 lati, kas iztrūka pagasta kasē, tika atdoti; vēlāk šī nauda tika
atmaksāta atpakaļ pagasta kasē, un šis kungs, pagasta valdes priekšsēdētājs, šinī sakarībā zaudēja
ari amatu. Ir skaidrs, ka šādi apstākļi zināmā mēra, varbūt, atstāja iespaidu uz darbvedi Zariņu. Pēdēja laika apstākļi šinī pagastā ir stipri grozījušies,
un žūpošana tur vairs nenotiek.
Radziņa kungs, Jūs te nolasījāt vairāk skplu
valdes darbības protokolu. Savā argumentu nabadzība Jus ķeraties p_at pie tiem vīriem, kas jumskādreiz kalpojuši, minēdami apriņķa valdes revīzijas
kommisijas locekli Ķirsi. Nav mans nolūks runāt par
Ķirsi, bet gan konstatēt Jūsu nabadzību, par kuru
var teikt, ka velns bada laikā pat mušas ēdot. Kad
Jums neka nav, tad Jūs meklējat rokā savus pašu
Ķiršus. Lai nu inah atļauts pakavēties arī pie jūsu
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Ķiršiem, jo arī jums ir tādi «Ķirši» tanī apriņķa skolu valde. Ko tad dara šie jūsu «Ķirši»?
Pēc tam,
kad_ apriņķī vairs nav pietiekoša skaita skolēnu un
tapec ir pienācis laiks samazināt skolotāju skaitu,
kad neviens šo stāvokli vairs nevar apstrīdēt, tad,
lai nezaudētu savas vietas, paši, sēdēdami skolu
valde, izlemj kaimiņu pagastu skolu lietas augstākā
mēra vienpusīgi, nepielaizdami, piemēram, Jaunvāles pagastam nodibināt otrās pakāpes pamatskolu
tikai aiz bailēm vien, ka tad pagastā skolotājam
Damrozem vairs nebūs viņa skolā bērnu, jo visi
aizies uz labāk nostādīto skolu blakus, Jaunvāles
pagastā. Redziet, kungi, tāda ir jūsu pašu «Ķiršu»
rīcība! Tādi ziedi valda skolu valdē! Tas pats
Millers no Koku pagasta, kur tā «baltā» sieva, tas
pats Damroze, tad tālāk Karlivans, kas vasaras nevar pavadītLatvijas saulē, bet aizbrauc tur aiz Zilupes, lai pārvestu mājas jaunās metodes, kuras
viņš piemēro savā skolas praksē! Tāpēc nebrīnieties, ka pilsoņos rodas sašutums, ja jūs tādu garu
kultivējat apriņķa skolu valdē! (Starpsauciens.) —
Tur jums ir trīs vietas. —
Jūs atsaucāties uz Breikšu. Es gribu vēl tikai
jautāt, cik reižu Breikšs ir balsojis ar pilsoņiem, un
cik_ reižu viņš ir balsojis skolu valdē ar šiem 3 skolotajiem? Tas ir līdzsvars pāri Zilupei.
Saņemot kopā visu to materiālu, kas šeit ir pārcļlats man jāsaka, ka būtu labi, ja mums būtu vai^
rāk tādu
nelokāmu un taisnu ierēdņu, kāds ir bijis
Valmieras apriņķa priekšsēdētājs Caucis. (Sauciens
pa kreisi: «Bijis?!) Jā, bijis, jo viņš ir iesniedzis atlūgumos. Viņš ir bijis tik godprātīgs pēc tam, kad
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jautājums ir bijis tā nostādīts, aiziet pats. Viņš visos jautājumos ir bijis objektīvs un vienmēr turējies
likuma robežās. Neviens, pat Radziņa kungs nav
varējis pierādīt nevienu lietu, kur Caucis būtu novirzījies no likuma. Ja runa ir par Cauci, tad visu
to, ko pārmet Caucim, ir darījusi apriņķa
valde,
kollektīvs. Caucis, vadot apriņķa valdes sēdes, nav
novirzījies nevienā gadījumā no likuma. Visa Cauča darbība ir izpaudusies likuma robežās. Tas ir
tas, kas jums nepatīk. Ja ir spējīgs darbinieks, kam
jus nevarat pieķerties par likuma pārkāpšanu, tad
jus ienterpellējat, un tāpat, kā savā laikā jūs piespiedāt aiziet apriņķa priekšsēdētāju Līvenu, tagad
jus paņēmāt Cauča galvu. Tāpat vajadzēs aiziet
vel vienam otram darbiniekam, un tur, varbūt, valdīs ne caucisms, kā Radziņa kungs teica, bet sarkanais Rasputjina gars, runājot viņa paša vārdiem.
Bet kamēr tas būs, tikmēr mēs par Valmieru runāsim šoreiz ne pēdējo reizi, jo Valmiera ir tā vieta,
kur ir raugs, par kura iznīdēšanu jārūpējas pilsoniskai pasaulei.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāti A.
Alberings, V. Sanders u. c. iesnieguši priekšlikumu:
Liekam

Vai

priekšā šīs dienas sēdi slēgt."

būtu

kādi

iebildumi?

Iebildumu

nav.

Priekšlikums pieņemts.
Nākošā sēde būs 28. oktobrī pīkst.- 5 pēc

pus-

dienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.15 vakarā.)

J. Birznieks (zemnieku savienība)
K. Beldavs (nacionālais bloks)
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Vārds deputātam Breikšam pie šī priekšlikuma.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Izziņotās dienas kārtības 19. un 20. punkti
attiecas uz lauku iedzīvotāju apdrošināšanu. Šie
jau
divi likumprojekti ir Saeimas dienas kartība
neizšķirti.
Tagad
pavasara
un
visu
laiku
stāv
kopš
apstākļi ir tādi, ka budžeta kommisijai ir prasītas
jaunas naudas summas šīs lietas kārtošanai, bet ap-

drošināšanas sabiedrību saimniecība rāda, ka nauda

netiek taupīta, netiek kārtīgi izlietota, un tāpēc valda uzskats, ka jaunas summas apdrošināšanas sa-

biedrībām vairs nebūtu dodamas.
Bez tam vienbalsīgi ir pieņemts likumprojekts,
ka apdrošināšanas sabiedrības likvidējamas; bet ir
vēl dažas lietas, kas steidzīgi jānokārto, piemēram
— jāizsniedz pensijas cietušiem u. t. t. Tāpēc lieku
priekšā šos divus dienas kārtības punktus pacelt uz
augšu, lai tos varētu apspriest un budžeta kommisijā varētu stāties pie līdzekļu piešķiršanas Tautas
labklājības ministrijai, kas tos izsniegtu pensijās
nelaimīgiem cilvēkiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds vēlas vārdu pret šo priekšlikumu?

Neviens

nevēlas.

No-

balsošanā nāk deputāta Breikša priekšlikums — ,
19. un 20. dienas kārtības punktu likt 5. uti 6". vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Deputāta Breikša priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam pie 1. dienas kārtības punkta — prezidija ziņojumiem.
Deputāts K. Lorencs sociāldemokrātu frakcijas
vārdā liek priekšā tirdzniecības un rūpniecības
komunisijā deputāta J. Celma vietā ievēlēt deputātu
R. Bīlmani. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Deputāts M. Nuroks lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm no š. g. 1.-15. noAugvembrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
stajam namam iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts.
Deputāti J. Balodis, J. Zlaugotnis-Cukurs, L.
Jeršovs, O. Jankus un E. Miezis iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrim, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
Lūdzam celt
lietu ministrim:

«Saeimas prezidijam.
priekšā Saeimai sekojošu jautājumu

iekš-

dēļ

strādnieki uzsākuši streiku. 24. oktobri fabrikā uz uzņēmēja pieprasījumu atsūtīta policija, kura strādniekus no fabrikas izdzinusi un piedraudējusi apcietināt, nododot
tiesai kā
dumpiniekus.
iekšlietu ministris
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Rīgā — Kremeros nositusi strādnieku algas par 30%
—40%. Atsevišķām strādnieku kategorijām algas
nosistas šādi: strādniekiem — no 60 santīmiem uz
45 santīmiem par stundu; akorda strādniekiem —
ēvelmašīnu un trenerzāfeu štelleriem — no 13V_ santīmiem uz 10 santīmiem par tekošām 1000 pēdām,
bet strādniekiem, kas apkalpo vai piedod un noņem
materiālus no mašīnām — no 8 santimiemuz 5 un 6
santīmiem par tekošām 1000 pēdām. Agrāk šinī uzņēmumā strādniekiem bija garantēta noteikta dienas alga. Ja strādnieks akorda darbā dienas algu
nevarēja izpelnīt, tad starpību piemaksāja. Tagad
starpību vairs nepiemaksā, strādniekiem nav vairs
garantēta noteikta dienas alga. Uzņēmēji vienkārši
vairs neatzīst agrāko stāvokli. Tāpat strādnieku
stāvoklis ir kļuvis ļaunāks arī ar to, ka tur, kur agrāk strādāja 3 vīrieši, tagad par pazeminātu algu
strādā tikai 2 sievietes.
Bez tam uzņēmējs lieto vēl citus paņēmienus
strādnieku stāvokļa pasliktināšanai. Pēdējā (aikā
uzņēmējs uzteic visiem strādniekiem, kas pie viņa
nostrādājuši nepilnus 3 mēnešus. Uzņēmējs pasaka
strādniekiem: lūk, jūs neesat nostrādājuši pilnus 3

mēnešus, tāpēc jums atvaļinājums par nostrādāto
laiku nepienākas. Šādu paņēmienu uzņēmējs lieto
savā uzņēmumā jau ilgāku laiku, neskatoties uz to,
ka beidzamā laikā, kā mēs zinām, Senāta tulkojums
šinī jautājumā ir tāds, ka, ja strādnieks pēc tam ir
pieņemts uzņēmumā atpakaļ, viņš šo atvaļinājumu
var pieprasīt. Tomēr, neskatoties uz visu to, šis
uzņēmējs nav turējis par vajadzīgu šo atvaļinājumu
strādniekiem ierēķināt.
Ir vesela rinda arī tādu gadījumu, kad uzņēmējs
ir novilcis iemaksas slimo kasei arī tādiem strādniekiem, kuri nenopelna dienā 2 latus, bet mēs zinām, ka pastāvošais likums nosaka, ka tad, ja strādnieks nenopelna 2 latus dienā, strādnieku iemaksas
daļa slimo kasei jāiemaksā pašam uzņēmējam. Ir
bijuši arī tādi gadījumi, kad uzņēmējs iemaksas slimo kasei gan ir novilcis no strādnieka algas, bet kad
strādnieks ir saslimis, viņš nav varējis dabūt slimo
kases grāmatiņu. Acīmredzot, uzņēmējs novilkumus nav iemaksājis slimo kasē.
Ir bijuši arī tādi gadījumi, kad strādnieks ir
nostrādājis 9 un vairāk mēnešu, tomēr, kad atlaists
no darba, atvaļinājuma nav saņēmis, bet uzņēmējs
to ir noraidījis no vienas dienas uz otru, no vienas
nedēļas uz otru, tādā kārtā izvairoties no atvaļinājuma samaksāšanas.

Latvijas koku akciju sabiedrības kastīšu fabrikā Rīsā —
Kremeros uzņēmējs nositis strādnieku algas par 30'—40%, kā-

Kādēļ

sesijas

ar viņam

padoto policiju palīdz

uzņēmējiem nosist strādnieku algas?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
jautājuma
motivēšanai strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam J. Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mums vairākkārt ir bijuši jāiesniedz valdībai jautājumi par to, ka uzņēmēji nosit strādnieku algas un
ka šinī algu nosišanā viņus ļoti aktīvi atbalsta Iekšlietu ministrijai padotā policija. Šis gadījums ir
spilgtspiemērs un ļoti labi raksturo policijas stāvokli strādnieku algu nosišanas jautājumā.
Runājot konkrēti par šo gadījumu, man jāpaskaidro sekojošais.
Latviešu koku apstrādāšanas akciju sabiedrība

Vēl tādi gadījumi: uzņēmējs, lai piespiestu
strādniekus strādāt par to algu, kādu viņš noteic,
vervē ārzemju strādniekus, kuri ievesti Latvijā it
kā speciālisti. Viņš maksā tiem augstākas algas un
ar šo ārzemju strādnieku palīdzību cenšas salauzt
pašreizējo streiku, ko strādnieki ir uzsākuši pret algu nosišanu.
Šis konflikta gadījums vislabāk raksturo attie-

cības, kādas pašreiz ir policijai ar iekšlietu ministri
priekšgalā pret strādniekiem, kuri pagājušā ceturtdienā uzsāka streiku. Bet jau piektdienā, t. i. šā gada 24. oktobrī šinī uzņēmumā uz fabrikanta uzaicinājumu ieradās policija ar Bolderājas iecirkņa uzraugu priekšgalā un ar varu izdzina strādniekus no
fabrikas, piedraudēdama, ja strādnieki fabriku neatstāšot, viņus arestēt, nosūtīt politiskai pārvaldei un
nodot tiesai kā vienkāršus dumpiniekus. Ari sestdien policija vārda tiešā nozīmē bija ielenkusi minēto fabriku, stāvēja pat klāt, kad izmaksāja algu, lai
strādnieki nevarētu pieprasīt samaksu par atvaļina-
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jumiem, ka arī uzstādīt citas prasības. Taisni tāpēc
mes gribam dzirdēt iekšlietu ministra atbildi, vai arī
šinī gadījuma viņš_ saskatīs Maskavas instrukcijas,
kuras parasti figurē ministra kunga atbildēs, vai arī
šoreiz viņš teiks, ka strādnieki prasa algu uz III internacionāles rīkojumu.
Es domāju, ka šinī gadījumā iekšlietu ministris
ar savu policiju ir nostādījis visskaidrākā apgaismojuma savas attiecības pret strādniekiem. No vienas
puses uzņēmēji pazemina strādnieku algas pat tik
šausmīgos apmēros, ka minētā uzņēmuma strādnieki, kas cinas pret algu pazemināšanu
2 nedēļās,
strādājot akorda darbu, nenopelna vairāk par 25—30
latu. Šī alga ir tāda, ka neviens strādnieks no tās
nevar pārtikt, un tapec arī ir itin dabīga strādnieku
uzstāšanās vismaz par līdzšinējām algām.
Vislielākā nozīme Iekšlietu ministrijas policijas stāvoklim
pret strādniekiem ir tāpēc, ka pašreiz vajadzētu gādāt taisni par algas paaugstināšanu, jo, kā mēs zinām, dzīves dārdzība arvien vairāk ceļas, un tādā
kārta strādnieku stāvoklis kļūst arvien grūtāks. Ja
taisni tanī laika policija uzstājas pret streikotājiem,
neatļaujot tiem pat_ uzturēties fabrikas rajonā, neļaujot prasīt uzņēmējam izmaksāt nopelnīto algu un
dot pienākošos atvaļinājumu, tad tagadējos apstākļos šāds policijas terrors pret strādniekiem ir ļoti
raksturīgs. Tas ir raksturīgs ne tik
vien kokrūpniecība, ne tik vien šinī uzņēmumā, bet visos uzņēmumos, kur uzņēmēji nosit strādnieku darba algas.
Iekšlietu ministris vienmēr ir centies uzsvērt,
ka Iekšlietu ministrija neiejaucas strādnieku un darba devēju konfliktos, ka viņas uzdevums ir tikai sargāt mieru un kārtību.
Jāatzīmē, ka šeit tomēr nav
bijis pat ne mazāko kārtības
traucējumu. Jāatzīstas pat, ka strādnieki ir biiuši neorganizēti, un tomēr, kaut arī strādnieki ir bijuši neorganizēti, policija ir atradusi par vajadzīgu šos strādniekus t rrorizēt un visādi vajāt, lai viņi savā oikonomiskā cīņā
pret uzņēmējiem nevarētu nodrošināt savu eksistenci.
Reizē ar šo policijas uzstāšanos katram strādniekam jābūt skaidrībā, ka, cīnoties par algas paaugstināšanu un pret visiem strādnieku dzīves līmeņa pasliktinājunuem, vienmēr reizē jācīnās arī pret
visu izsūkšanas sistēmu un kārtību. Šī izsūkšana >
kārtība rāda, ka visi šie notikumi ir saauguši vienā
speķa, vienā apspiešanas varā, kas tiek vērsta pret
strādniekiem arī tad, kad viņi mierīgi prasa apmierināt savas nepieciešamās vajadzības, lai varētu uzturēt savas ģimenes. Iekšlietu ministris bieži vien
ir pateicis dažādu arodbiedrību slēgšanas gadījumos,_ kad tās bija rīkojušas organizētu strādnieku
aizstāvēšanu, ka, lūk, tur izpildītas Maskavas instrukcijas. Taisni tāpēc mums interesē dzirdēt, ko
iekšlietu ministris teiks šinī gadījumā, un vai iekšlietu ministrim būs drosme atzīties, ka viņš ar visiem līdzekļiem un sev padoto policiju veicina strādnieku algu nosišanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli.
Deputāts E. Miezis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu no š, g. 1. novembra līdz 15. decembrim.
Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam nav iebildumu? Iebildumu nav. Atvaļinājums
piešķirts. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbildi
uz
depu-
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tāta
E. Radziņa
u. c. iesniegto
piepr asijurnu (par Valmieras apriņķa priekšsēdētāja rīcību). Turpināsies debates par ministra atbildi. Vārds deputātam Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
Man jāiesāk sava runa
ar Grantskalna vārdiem, ar kuriem viņš ra_ksturoja
Koku pagasta padomes priekšsēdētāju Āboltiņu.
Viņš teica, ka Āboltiņš varmācīgā kārtā realizējot
savu gribu. Bet taču pagasta padomes priekšsēdētajām nepavisam nav un nevar būt tik liela vara kā
apriņķa valdes priekšsēdētājam, vēl jo vairāk tāpēc, ka apriņķa valdes priekšsēdētājs bija tai pusē,
kur apriņķa valdei ir jau 2 locekļi; tā tad tur bija 2
pret 2, un izšķirošā balss priekšsēdētājam. Lūk, te
bija Cauča varmācība, kad viņš, izmantodams savu
izšķirošo balsi, vienmēr nobalsoja pārāk šauri, pārak nelietišķi attiecībā pret tām personām un tiem
darījumiem, kas nebija viņam pa prātam:

partija): Tautas vietnieki!

Iekšlietu ministris aizrādīja, kāpēc sūdzības
pret Cauci neesot iesniegtas agrāk, kāpēc agrāk
esot daudz kas noticis, bet neviens neesot pacēlis
balsi. Man jāaizrāda, ka katrai lietai ir zināms
mērs, katrs vadzis var izturēt tikai zināmu svaru,
un kadšis svars ir pilns, tad vadzis lūst. Tā tas notika ari Cauča lietā. Mūsu frakcija jau agrāk bija
spiesta griezties pie iekšlietu ministra, pirms šīs interpellācijas, ar vairāk aizrādījumiem.
Starp citu
man te ir kāda frakcijas iesnieguma noraksts jautājumā par Koku pagasta padomes priekšsēdētāju Āboltiņu un Cauci, ko jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
frakcija iesniedza iekšlietu ministrim. š. g. 19. septembrī. Ministra
kungs
toreiz attēloja
veselu
rindu
attaisnojošu
faktu
un
centās
apsūdzības
faktus
pret
Cauci
apgāzt.
Var
jau but, ka, burtiski ņemot, Caucim vienā otrā gadījuma nevar pieradīt nelikumības, nevar pierādīt formālus pārkāpumus; bet gan viscaur ir manāma neiecietība. Visur izmeklēšana ir bijusi vienpusīga.
Man prātā nāk kāds gadījums plūdu gadā. Tad
pie manis_ griezās kāda pagasta vairāki iedzīvotāji
un sūdzējās par savu pagasta padomi un valdi, ka
tur notiekot nepareiza plūdu posta novērtēšana. Toreiz mušu frakcija savukārt griezās pie apriņķa valdes priekšsēdētaja . Pēc tam notika izmeklēšana,
izbrauca uz vietas, bet visu atrada vislabākā kārtība. Mes pa otram lāgam bijām spiesti griezties pie
tas pašas apriņķa valdes caur pašvaldības departamentu, bet atkal nekas netika atrasts. Tad šie 7
vai 8 cilvēki nodrukāja mūsu laikrakstā apvainojošus faktus attiecība pret Valmieras apriņķa
valdes
vairākumu ar nolūku _ lai viņus sauktu pie tiesas atbildības, bet tas tomēr nenotika. Lūk, tādi gadījumi ir bijuši, bet katru reizi formāli nekādas nelikumības pieradīt nav varēts. Tomēr visi iedzīvotāji,
kuriem nebija tiešu partijas sakaru ar Cauci, juta
viņu kā zināmu slogu, kā smagumu.

Tikpat formāli, gribētos teikt, apriņķa
valdes
vairākums ir rīkojies arī attiecībā pret Valmieras
apriņķa skolām un skolotājiem. Es negribu te atkārtoties, jo daudzjau ir pastāstījuši iepriekšējie runātāji, bet viens tāds gadījums man nāk atmiņā —
loti raksturīgs —, kad gribēja dabūt prom Rencēnu
skolotāju, neraugoties uz to, ka viņš ir ģimenes cilvēks, tikai tapec,_ ka šis skolotājs nebija Cauča partijas cilvēks.
Velak, kad ari Izglītības ministrija
sāka lietu izmeklēt, izrādījās, ka iepriekšējā izmeklēšana bijusi pārak vienpusīga un šaura un ka Cauča
rīcība bijusi nevieta. Tad nu galu galā neatlaida
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neviena skolotāja. (L. Ausēja starpsauciens.) Ausēja kungs, man Jums jāatbild, ka tas viens skolotājs, paldies Dievam, bija jau iestājies mūsu partijā,
bet tas otrs bija zemnieku savienības cilvēks.
Bez šaubām, visu piešķir tikai Caucim, padarīt
viņu par tik varenu vīru, kas it kā apgriezis Valmieras apriņķi ar kājām uz augšu, es negribu, jo vaina
meklējama arī citos viņa līdzdarbiniekos. Bet tomēr viņš bija un palika Valmieras apriņķa atbildīgākā persona. Arī sarunās ar iekšlietu ministri mēs
vairākkārt to viņam aizrādījām, un kad iesniedza
interpellāciju, tad mūsu frakcija nobalsoja par tās
pieņemšanu steidzamības kārtībā. Caucis, redzēdams, ka viņam Augstajā namā vairs nav vairākuma, darīja ļoti prātīgi, atteikdamies no sava amata,
je_ paliktValmieras apriņķī nozīmētu, ka tur turpināsies vel lielākos apmēros nemiers, nekārtības un
vienpusīga rīcība. Tāpēc es savas frakcijas vārdā
nr gandarījumu konstatēju, ka Caucis no Valmieras
apriņķa aizieL Līdz ar to mūsu prasība ir izpildīta:
mēs vairs talak vaļējās durvīs nelauzīsimies. Mūsu
velēšanās ir tikai — lai Cauča vietā nāktu toleranta
persona, tāda, kas gribētu sastrādāt uz demokrātiskiem pamatiem ar visiem Valmieras apriņķa iedzīvotajiem, nestādot vienu šķiru vai grupu augstāk
par otru un izrādot iecietību arī pret saviem polītiskiem pretiniekiem. Mēs balsosim par uzticību iekšlietu ministrim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
deputātam
Kirštcinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs):
Godātie
deputātu kungiļ išim jautājumam, kas pašreiz ir dienas kartība, mes šeit Augstajā namā, diemžēl tērējam jau otro sēdi. Es domāju, jūs visi atzīsit, ka
šadijautajumi par atsevišķu amatpersonu dienesta
pienākumu izpildīšanu, to iztirzāšana nemaz neietilpst mūsu uzdevumos, kas ir daudz plašāki. Diemžēl, tomēr šāda atsevišķu amatpersonu darbības iztirzāšana ir notikusi Augstajā namā un, ja apstākļi
negrozīsies, droši vien būs arī nākotnē.
_Vairāk runātāju, apskatot šo jautājumu un to iztirzājot, man bekas, piegāja tam samērā pavirši un
apskatīja to ka vienas personas lietu. Man šķiet,
ka cēloņi te daudz plašāki un dziļāki. Nav tā, kā
Grantskalna kungs še izteicās, ka te būtu tikai politisku kaislību uzsildīšana. Nē, šīs parādības Izriet
no mūsu politiskās dzīves ačgārnībām. Cēlonis ir
tas, ka mušu izpildu vara, mūsu valsts un pašvaldību darbinieki nav nodrošināti pret dažādām varbūtībām. Šādos gadījumos, kad netaisnība nodarīta
veselai rindai darbinieku, kā, piemēram, šinī gadīiuma pāri par 100 darbiniekiem, neatliek nekas cits,
ka griezties pie sabiedrības, pie Augstā nama.
Šāds stāvoklis turpināsies tik ilgi, kamēr mēs
šeit Augstajā namā nenokārtosim šo jautājumu ar
likumdošanu, un proti tādā veidā, ka ierēdņu lietas
kārtojamas speciālās tiesas iestādēs, par ko te jau
vairākkārt runāts, bet kas nemaz nevirzās uz

priekšu.

Cēlonis šīm nevēlamām parādībām ir arī tas,
ka pat mušu lielākas partijas izmanto valsts darbinieku stāvokli savā labā, izmanto valsts un pašvaldību darbiniekus saviem polītiskiem nolūkiem. Protams, tas nevar stiprināt likumību mūsu valstī. Šis
«caucisms» vai «līcisms», kā te Šterna kungs izteicas, grauj mūsu valsts pamatus.

Sevišķi šī nelietderība ir sākusi izpauzties no
tā laika, kad sāka iecelt apriņķu
priekšsēdētājus,
kuriem lieli saimnieciski un kulturāli
uzdevumi.
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tamdēļ vajadzētu izmeklēt tādas personas, kas ir
pietiekoši intelliģentas, pietiekoši izglītotas un tāpēc arī taisnīgas un bezpartejiskas šinī lielajā darbā._ Bet, diemžēl, ko mēs redzam? Mums te illūslreja vairāk piemēru par tām personām, kas vada
mušu apriņķu lietas. Mēs redzam tur ļoti neizglītotus, ļoti neintelliģentus cilvēkus. Es zinu, ka tur ir
iecelti arī no citām pusēm, piemēram, krodzinieki
augstos amatos, ir iecelti polītiski klaidoņi, kas ir
staigājuši no vienas partijas uz otru, meklēdami savai karjerai atbalstu. Tādi mazi, zemi cilvēciņi, tikuši pie varas caur savu partiju, protams, apdullināti no savas lielās varas, turas pie tās visiem saviem speķiem, visiem līdzekļiem, kādus viņi no sava šaura redzes stāvokļa izprot par labākiem. Mēs
šeit redzam, un, liekas, to atzīst arī Cauča kunga
aizstāvji, ka šis kungs _ iejaukdamies sabiedriskā
dzīve un netaktiski uzstājoties presē, ir pielaidis veselu rindu netaktību — lai neteiktu vēl
stiprākus
vārdus.
Te jau tika illūstrēti, kā jau minēju, daži šie
kungi. Šterna kungs te minēja vienu ļoti līdzīgu šim
Caucim - - Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāju
Līci, un pieradīja ar oficiāliem Iekšlietu ministrijas
protokoliem, ka viņš ir atzīts par pilnīgi nederīgu
darbvedi; viņš nav mācējis atšķirt pašvaldības darbu no partijas darba un vienā grāmatā ir rakstījis
pagasta valdes protokolus un turpat arī
zemnieku
savienības protokolus. Kungi, kur mēs vēl tālāk
varam iet? Ar šo pašu kungu arī man ir bijis daudz
piedzīvojumu un gadījumu, kad pie manis ir griezušies skolotāji un asarām acīs stāstījuši tādas lietas,
ka skolotāju likvidēšanas gadījumos šis Līča kungs
vienkārši pateic: „Ja Jūs izņemsit
mūsu partijas
zaļo kartiņu, tad paliksit darbā, ja nē - - tad aiziesit!» (J. Birznieks no vietas: «Kam tad ir zaļa kartiņa? Mums nav zaļa.! Ka tik tā nav jūsu pašu!»)
Laikam taču ta bus jūsu kartiņa, jo citādi gan Jūs,
Birznieka kungs, neatsauktos. (J. Birznieka starpsauciens.) Nu, ja Jūs savu kartiņu krāsu tik loti
bieži maināt, tad ta nav sevišķi teicama parādība.
Ļoti daudz ir runāts par Cauča kungu. Man arī
ir ienākušas ļoti interesantas ziņas par šī interesanta kunga pagātni. Izrādās, ka šinī ziņā ir vēl daži
tādi interesanti fakti, kurus pat Radziņa kungs nezina. Izradās, ka šis kungs neesot pat ministrijas
skolu beidzis. Agrāk viņš esot darbojies Lenču pagasta un taisni kommūnistu laikā. Vecais darbvedis, kas agrāk strādājas Lenču pagastā, atstumts no
si darba, un viņa vieta stājies Cauča kungs. Laikam,
lai paradītu savu lielo lojalitāti pret toreizējo varu,
viņš savu dēlu nokristījis visai interesantā vārdā,
kas Grantskalna kungam gan laikam nepatiks, proti
— viņš nokristījis savu dēlu par Raini. (Smiekli;
starpsaucieni.)- To paprasait pašam Grantskalna
kungam! — Ta tad redziet, kungi, ne tik vien tam
kungam, par ko še runāja, t. i. revīzijas kommisijas
loceklim Ķirsim, bet arī Caucim ir ļoti interesanta
un polītiski ļoti šaubīga pagātne. Stāsta, ka viņa
divi brāļi pat vēl tagad darbojoties Krievijā. Es nezinu, kādus posteņus viņi tur ieņem, bet, kā jūs redzat, aina ir stipri bēdīga.
Tā persona, ko es šeit minēju, Valmieras apriņķa revīzijas kommisijas loceklis Ķirsis, kuru agrāk
Caucis esot dzinis no kancelejas laukā un atstādinājis no darbveža amata — Alojā, tagad, kad ir pārgājusi citā lēģerī, ir iecelta Siguldā par darbvedi.
(E. Grantskalns no vietas: «Vai tad var iecelt?») —
Ka to darato Jus, Grantskalna kungs, vislabāk zināsit! — Tapec arī ir saprotams, ka tad, ja tik atbil- .
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dfgos amatos, arjik lielu nozīmi mūsu pašvaldību
dzīve, nostājas šādas personas ar tik nepievilcīgu
pagātni un ar tik _ zemu intellektuālu attīstību, bez
šaubām, nevar but viņu darbībā nekādas bezpartējības, nekādas taisnības. Šādos apstākļos ne tik
vien pašvaldību darbiniekos, bet arī visā sabiedrībā
tiesiskā sajūta tiek kājām mīta.
Arī man par lielu rūgtumu nācās klausīties, kā
šeit zemnieku savienības līderis Alberinga kungs —
viņa gan pašreiz nav klāt — pagājušā sēdē ar lielu
cinismu smējās un teica, ka tādi darbi, kādus Cauča
kungs darījis, esot uzslavas vērti. Redziet, kungi,
te, man liekas, ir šī jautājuma lielais traģisms, un
man gribētos prasīt, vai tām partijām, kas ir sēdinājušas šos kungus šinīs augstajās vietās, patiešām
nav labāku cilvēku, ko likt viņu vietās, Vai tad tagad mums nav pietiekoši daudz studējušu un augstskolas izglītību baudījušu juristu un tautsaimnieku,
kuritaisni pelnītu šos augstos amatus? Bet ja paskatāmies apriņķu valžu priekšsēdētāju
sastāvā,
tad izrādās, ka no visiem viņiem šinī augstajā postenī ar VII algas ' kategoriju ar augstskolas izglītību ir tikai viena persona. Citi visi ir apmēram tāda
rakstura cilvēki, kā es jau ziņoju.
Es domāju,'arī iekšlietu ministris būs tādos uzskatos, ka viņam grūti strādāt ar šādiem kungiem,
bet ir viena smaga ķepa, kas gulstas šai lietai virsū
un kas raida uz šiem atbildīgajiem posteņiem tādus
cilvēkus, kas rada mūsu dzīvē šos lielos sarežģījumus. Tādēļ, man liekas, uz šo «caucismu» mēs nevaram skatīties tik viegli un vienkārši, kā to darīja
Grantskalna kungs. Sevišķi no Grantskalna kunga, kurš dažu reizi — pat loti bieži — uzstājas arī
par pašvaldības darbinieku aizstāvi, es negaidīju to
lielo aizstāvēšanās runu, ko viņš te veltīja Caucim.
Jūs,_ Granstkalna kungs, ļoti labi zināt, ka šis kungs
sava darbības laikā ir sodījis 121 darbinieku.
Jāsaka, ka skaitļi še ir radījuši it kā pārpratumu. Ministra kungs te minēja skaitli 45, bet tas,
izrādās, attiecināms tikai uz vienu gadu. Bet ja ņemam visu Cauča darba laiku, tad tas skaits gan laikam būs tāds, kādu minēja Radziņa kungs. Pats
Caucis savā intervijā «Pēdējam Brīdim»' par savu
spožo darbību izteicies, ka 100 darbiniekus gan viņš
vel neesot sodījis, bet 99 gan esot; tie ir viņa paša
vārdi, kas nav atsaukti. Man liekas tāpēc, ja mēs
nostājamies objektīvi, tad drīzāk gan taisnība būs
ta 121 pusē nekā tā viena pusē, ko Jūs kā pašvaldības darbinieku pārstāvis ņematies tik karsti aizstāvēt.

Grantskalna kungs šai Cauča lietai piepina klāt
vēl vienu citu lietu. Viņš piepina klāt skolu inspektora Breikša vārdu un izteica dažus pārmetumus
arī viņam. Mēs tagad arī lasām presē, ka esot vairākas delegācijas ieradušās pie iekšlietu un izglītības ministriem un tur esot iesniegta briesmīga apsūdzība pret Breikšu.' Brīnišķīgi, vispirms, ka delegācijas un apsūdzības rodas pašlaik, kad runa ir
par_ Cauci. Kāpēc tā nav bijusi agrāk? Un brīnišķīgākais ir tas, ka šīs delegācijas priekšgalā ir tas
pats slavenais Ķirsis, par ko te jau daudz runāts,
kas ir izstaigājies pa visām partijām un izpelnījies
tik lielu godu. Tas norāda, ka īstais naids pret skolu inspektoru Breikšu ir radies tikai pēdējā laikā un
ir lielā mērā inscenēts. Mums ir zināms, ka Breikša kungam tieši viscaur nav bijusi saskaņa ar apriņķa valdes priekšsēdētāju Cauci, Bet mums ir arī
zināms, ka Cauča kunga īstais naids pret Breikšu ir
radies tikai no tā laika, kad viņš ir aizstāvējis Ren-
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cēnu skolas skolotāju jautājumā Caucim nepatīkamu

personu, kur, kā jūs zināt, bijis jāizšķiras.par 2'kandidātiem — no vienas puses mums te jau Saeimas
sienās dzirdēto Teņa Ulmaņa kunga meitu un veco
skolotāju Renckulbergu. Man liekas, ka arī Jums,
Grantskalna kungs, šinī gadījumā, kur skolā darbojušies divi skolotāji, Dālders un Dāldera kundze Teņa Ulmaņa meita, jauna skolotāja, un, no otras
puses, skolotājs ar lielu stāžu, ģimenes cilvēks, būs
jāpiekrīt, ka, samazinot skolas darbiniekus, daudz
taisnīgāk bija atstāt vietā šo veco darbinieku, bet
neiencst skolā ģimenes padarīšanas, atstājot Dāldera kundzi. Cauča kungs tomēr nav gribējis ļaut
darboties šim skolotājam. Še ir radusies tā pirmā
domu starpība un tā nenovīdība pret skolu inspektoru Breikšu, un tālāk tā lieta ir gājusi plašumā.
Sadursmes arvienu paplašinājušās, jo Cauča kungs
sācis pilnīgi ignorēt skolu valdi un visos jautājumos
sācis darboties pilnīgi patstāvīgi.
Cauča kungs bieži mēģinājis ignorēt arī izglītības likumu. Viņš centies lielā mērā samazināt skolu skaitu, pilnīgi nepamatoti viņš gribējis likvidēt
daudz skolu. Tādēļ skolu Inspektoram, kā Izglītības ministrijas pārstāvim, dabīgi ir bijušas jāaizstāj Izglītības ministrijas intereses un bieži nācies
uzstāties pret skolu skaita samazināšanu.
Grantskalna kungs vēl teica, ka inspektors
Breikšs esot tāds savāds cilvēks: dažreiz viņš esot
balsojis kopā ar sociāldemokrātiem, bet dažreiz kopa ar pilsoņiem, un tā nu esot pilnīgi nepielaižama
lieta.
Jums, Grantskalna kungs, vajadzētu zināt,
ka skoluvaldes inspektors ir tā persona, kura ierosina dažādus izglītības jautājumus, un tas viņam jādara. Ja nu sociāldemokrāti tādiem ierosinājumiem
ir piekrituši, vai tā ir inspektora Breikša vaina?
Ka Inspektors Breikšs nebūt nav sociāldemokrātu
piekritējs, to mums pierādīja nesen atpakaļ pats
Radziņa kungs, ja atceramies pavasara lielās debates par Izglītības ministrijas budžetu. Toreiz Radziņa kungs ar skaļu balsi krita virsū inspektoram
Breikšam, ka viņš esot neobjektīvs pret progresīvākiem skolotājiem. Agrākais Radziņa un tagadējais Grantskalna uzbrukums liecina, ka inspektors
Breikšs ir pilnīgi bezpartejisks cilvēks, kas nenostājas ne viena, ne otrā pusē, bet katrā gadījumā
skatās no likumības un Izglītības ministrijas viedo-

kļa.
Jāsaka, ka inspektors Breikšs arī ne reizi nav
aizstāvējis savas partijas biedrus. Tas pats skolotājsRencenu skolā, par ko es runāju, bijis spiests
iestaties Mīlberga kunga partijā, kad viņa stāvoklis
bijis apdraudēts.

Jāsaka vēl tālāk, ka inspektors Breikšs savā
darbības laikā nav saņēmis neviena aizrādījuma no
priekšniecības_ nevienu viņa soli Izglītības ministrija nav apstrīdējusi. Tāpēc man liekas, ka šis jautājums ir tikai vienas partijas politiska prestiža jautājums, ka nevar tik liela figūra kā Caucis nogrimt,
nevelkot līdz kādu mazāku garu. To jūs nevarat
pielaist. Bet es domāju, ka šo jautājumu mēs varēsim izšķirt pilnīgi objektīvi -- vai šeit, vai citur —,
jo, pamatojoties uz sudzību _ Izglītības ministrija tagad, cik man zināms, revidē arī inspektora Breikša
darbību. Kad Šīs revīzijas materiāli būs ministrijai
pieejami, tad šis jautājums izšķirsies.
Beigās gribu atkārtot, ka jautājums, par ko mēs
še tik daudz runājam, ir plašākas dabas. «Caucisms» ir mušu politiskās dzīves ļauna parādība, kas
grauj mušu valsts dzīvi. Ja Radziņa kungs un citi
salīdzina Cauci ar Rasputjinu, tad es gan domāju,
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ka šim kungam nav bijušas lielas spējas tai nozarē,
kur bija Rasputjinam. Es gan teiktu, ka šādi tipi ir
drīzāk krievu rakstnieka Ostrovska tipi vai arī cara laika «Oeržimordu» tipi. Ja šādi tipi arvien vēl
uzpeldēs mūsu dzīvē, tad mūsu dzīve ies atpakaļ.
Tiem kungiem, kas aizstāv. Cauci, šī jautājuma iztirzāšana, domāju, būs laba skola — viņi redzēs, cik
stipri atriebjas nepiemērotu personu iecelšana augstos amatos.
Man šķiet, ka iekšlietu ministra kungam šinī
jautājumā nevarētu uzvelt lielu atbildību. Ja viņš
strādātu bez spaidiem no malas, tad, man liekas,
viņš nekādā ziņā neceltu amatos šādus kungus.
Iekšlietu ministra kungs paziņoja, ka Caucim nav
vietas Valmierā. Mēs šo paziņojumu uzņēmām ar
lielu gandarījumu un ceram, ka Cauci īio Valmieras
aizvāks visdrīzākā laikā un ka šī lieta būs laba skola ne tikai Caucim, bet arī viņa sūtītājiem, kas mūsu
dzīvi ievedīs tīrākos ūdeņos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Es negribu bez
sevišķas vajadzības aizkavēt Saeimas darbu un tāpēc tikai īsumā apstāšos pie caucisma aizstāvju runām.
Iekšlietu ministris savā atbildē nonāca pretrunās: sākumā aizrādīja, ka sūdzības par Cauci resp.
Valmieras apriņķa valdes vairākumu neesot viņam
iesniegtas, ka dažas iesniegtas tikai pēdējā laikā,
un tāpēc pieprasījums esot nevietā, bet beigās tomēr jautāja, kāpēc gan agrāk, sodu uzlikšanas laikā, 1929. gadā un šī gada sākumā neesot iesniegtas
viņam sūdzības un pieprasījums Saeimā. Sūdzības
par apriņķa valdes vairākuma rīcību ir iesniegtas
pēc piekrītības pašvaldības departamentam, un ja
cietušie sūdzētāji nav griezušies tālāk pie ministra
kunga, tad slēdziens var būt tikai viens — ka pašvaldības darbinieki neuzticas ministra kungam un
negaida, ka viņš būs objektīvs un sūdzības ievēros.
Ir bijuši gadījumi, kad sūdzības iesniegtas tieši uz
ministra kunga vārdu, — piemēram — Valmieras
pilsētas pašvaldība uz vienbalsīga domes lēmuma
pamata, lai sargātu tiesisko kārtību, pašvaldības tiesības un likumību, ir iesniegusi sūdzību iekšlietu
ministrim. Šī sūdzība iesniegta jau 1929. gada 15.
janvārī ar lūgumu dot tādu vai citādu atbildi, lai va-

rētu lēmumu pārsūdzēt Senātā.

Jūlija mēnesī paš-

valdība atkārtoja savu lūgumu un saņēma atbildi,
ka viņas sūdzība nosūtīta kādas citas ministrijas departamentam. Uz šo sūdzību pilsētas pašvaldība
līdz šai dienai vēl nekādu atbildi nav saņēmusi. Šādos apstākļos nav arī ko gaidīt, lai pašvaldības vai
atsevišķi pašvaldību darbinieki grieztos ar sūdzībām pie ministra kunga.
Ar Cauča atkāpšanos vien taču ir jau pierādīts,
ka šis pieprasījums bija nepieciešams, laikā un vietā. Pieprasījuma iesniedzēji un līdz ar viņiem daudz
pašvaldības darbinieku ir pārliecināti, ka ja šis pieprasījums nebūtu iesniegts, tad vēl šodien turpinātos Cauča resp. Valmieras apriņķa valdes zemnieku
savienības vairākuma terrors.
Līdz ar to man jākonstatē, ka ministra kungs
savā atbildē bija spiests atzīt, ka Valmieras apriņķa
valdes vairākumam var pārmest, ka tas vairāk gadījumos ir atstādinājis pagastu pašvaldību darbiniekus, nenogaidot izmeklēšanas rezultātus. Šāds ministra kunga atzinums, bez šaubām, ir liels ieguvums visiem pašvaldības darbiniekiem, jo tas ievērojams arī pārējiem apriņķu valžu priekšsēdētājiem.
Ar šo ministra kunga atzinumu ir pateikts, ka turp-
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māk apriņķu valdes tamlīdzīgi rīkoties nevar. Sagaidāms, ka apriņķu valžu priekšsēdētāji šo ministra
kunga aizrādījumu ievēros un respektēs.
Ir vēl otrs pozitīvs panākums šim pieprasījumam. Ministra kungs savā atbildē, kā tas konstatējams «Iekšlietu ministrijas vēstneša» atreferējumā, ir atzinis, ka apriņķa valde nevar atlaist skoloskolu valdei.
tājus, jo šī tiesība pieder apriņķa
Šāds atzinums ir pareizs, loģiski un juridiski pamatots.
Pretim tiem oficiāliem datiem, uz kuriem es atsaucos, motivējot šo pieprasījumu, un kurus man,
kā Valmieras apriņķa deputātam, izsniegušas oficiālas amata personas, caucisma aizstāvji stādīja pretim kailus apgalvojumus un sagrozītus datus. Tā
Grantskalna kungs minēja šeit gluži nepareizus datus un izteica aplamus slēdzienus.
Grantskalna
kungs mēģināja nostādīt lietas pavisam ačgārni:
uzbrūkot man personīgi, viņš centās apstākļus nostādīt tā, ka nevis Caucis terrorizējis Valmieras apriņķa pašvaldību darbiniekus, bet gan Cauci terrorizējis Radziņš. Kā tādu izcilu un pārliecinošu piemēru minēja bijušā Valmieras apriņķa priekšnieka
Līvena kunga pārcelšanu. Šis piemērs jau vairāk
gadu pievests pilsoniskā presē un arī šeit Saeimā.
Arī kollēga Beldava kungs šad un tad uz to ir atsaucies. (Starpsauciens.)
Ir godprātīgi, ja Jūs atzīstaties, bet, kungi, man jums jāsaka, ka šis ir Jums
visai neizdevīgs piemērs, jo taču, runājot Grantskalna kunga vārdiem, visai pilsoniskai pasaulei ir
zināms, kā Līvena laikā tika kultivēts nacionālisms.
Jums, Beldava kungs, kā Valmieras pilsētas iedzīvotājam taču vajadzēja zināt, kā tas notika, kad apbruņoti bandīti staigāja ar šautenēm plecos nevien
pa ielām, bet arī pa trotuāriem un aizskāra strādnieku sportistus, nositot tiem cepures. Vidusskolas
skolnieki «vanagi» plēsa nost izrīkojuma afišas.
(Sauciens no vietas: «Vai «ērgļi» arī nebija?») Bija
visādu krāsu «nacionālisti», bet nevaru pateikt, pie
kādas plēsīgo putnu sugas viņi sevi pieskaitīja.
Starp citu šie dauzoņas apbruņoti ieradās dzelzceļnieku rajonā — Kārlienē un ar šaudīšanu izjauca vēlēšanu sapulci. Otrā sapulcē daži dzelzceļnieki ieradās apbruņoti. Daži veci dzelzceļnieki bija paņēmuši līdz zem mēteļiem pat cirvjus. Uz jautājumu, kam tie, saņēmu atbildi: „Mums citu ieroču
nav, bet ja šie nelieši uzbruks, tad jāaizstāvas!» —
Apriņķa priekšnieks Līvens to kultivēja. (K Beldavs no vietas: «Līvena kungs to nekultivēja, nerunājiet nepatiesību!») Līvena kungs to kultivēja!
(K Beldavs no vietas: «Nekultivēja, nerunājiet nepatiesību!» — Priekšsēdētājs P- Kalniņš zvanī.)
Nepatiesības paušana, Beldava kungs, ir mācītāju
profesija un liekulība jūsu paliekošā īpašība. (KBeldava starpsauciens.) Nedomājiet, ka te ir baznīca vai misiones nams, kur tikai jūs varat kāpt
kancelē un runāt. Te ir Saeima, te citi ar var runāt.
(K. Beldavs no vietas: «Lūdzu, nelamājieties!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Beldav, še
neviens nav lamājies; ja kāds būtu lamājies, es būtu
saucis viņu pie kārtības. Tagad es saucu deputātu
Beldavu pie kārtības!

E. Radziņš (turpina): Šie dauzoņas neapmierinājās ar to vien, ka nosita strādnieku sportistiem
cepures, bet ķērās pie Valmieras tirgotāju makiem
un dzīvībām. «Nacionālisma» stutētājs — Ķieģeļu
pagasta Grotes mājas īpašnieka Brožas dēls noslepkavoja un aplaupīja tirgotāju Pētersonu. Pēc tam
sacēlās ne tikai sociāldemokrāti, bet visa godīgā
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pilsonība un gadaja, lai Valmieras apriņķī būtu kārka deputāts Radziņš apzināti noklusējis to, it ka
tība.
svarīgo apstākli, ka arī sociāldemokrāts Alliks izdevis Bākulim apliecību, pieliekot tai pagasta valPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Radziņ, tam
des zīmogu. (Starpsauciens.)
taču ļoti maz sakara ar pieprasījumu!
Otrs noklusētais svarīgais apstāklis vēl
esot
E. Radziņš (turpina): Es tikai konstatēju...
tas, ka, lūk, apriņķa valdes locekļi Jerkins un MilPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Es-lūdzu tagad turēlers neesot balsojuši orct Vecates pagasta padomes
ties pie lietas!
lēmuma apstiprināšanu, ar kuru Bākulis pieņemts
E. Radziņš (turpina): Es turos pie lietas, tiešā
amatā. Šī taisnošanās nepārprotami rāda, ka ne tisakara ar pieprasījumu un tiešā sakarā ar to, kas
kai Caucim, bet arī pašam iekšlietu ministrim trūkst
bija atļauts runāt par Līvena kunga darbību cauciizpratnes par to, kas ir privāta rakstura sarakstīšasma aizstāvjiem.
nas starp kādas partijas nodaļu priekšniekiem
un
Šinī pašā sakarībā es gribētu arī jautāt cauciskas ir oficiālas iestādes dokuments. Allika, kā Koma aizstāvjiem, kādi viņiem iebildumi pret notikušo
ku pagasta valdes priekšsēdētāja pienākums bij izapriņķa priekšnieku maiņu. Vai jūs varat pārmest
dot apliecību par to, ka Bākulis strādājis minētā
Ķīseļa kungam valstiskuma vai nacionālisma trūpagasta valdēs kancelejā; to arī Alliks ir darījis un
kumu? Valmieras pilsētas iedzīvotāju kulturālā dašai apliecībai pielicis pagasta valdes zīmogu. Ja
ļa uzskata šo maiņu par lielu ieguvumu un nevis
viņš to nebūtu darījis, tad viņu varētu saukt pie kārpar kādu manu noziegumu.
tības, ka izdevis oficiālu dokumentu bez vajadzīgā
Beidzot jāsaka, ka šī pieprasījuma iesniegšana
zīmoga. Apgalvojums, it kā es šo apstākli apzināti
nav personību izpaudums starp Valmieras pilsētas
noslēpis, es gribu teikt, ir liela nekautrība. Otrpašvaldību vadošiem darbiniekiem un Cauča kungu.
kārt
iekšlietu ministra aizrādījums, ka sociāldemoValmieras apriņķa valde nav padota pilsētas valkrātu pārstāvji apriņķa valdē neesot balsojuši pret
dei un otrādi — pilsētas valde nav padota apriņķa
Vecates pagasta padomes protokola apstiprināšanu,
valdei. Tāpēc vien nekādas personības nevar pieliecina, kā ministris skatās uz vietējiem parlamensaistīt. Ja Cauča kungs nav sagatavots savam uztiem — pagastu padomēm. Lēmums par Bākuļa piedevumam, tad mēs, protams, nekā nevaram darīt.
ņemšanu pieņemts pagasta padomē likumā noteiktu
Pilsētas pašvaldība ir padota tieši Iekšlietu ministrikartība, un balsošana pret šāda lēmuma apstiprijas pašvaldības departamentam. Pilsētu
nodaļas
nāšanu būtu bijusi liela aplamība.
vadītājs Ķelles kungs, tāpat Cauča kungs, abi ir bijuši pagastu darbveži, bet pilsētu galvas un sekreMinistra kungs arī pateica, ka lai gan viņš esot
pieņēmis Cauča atlūgumos, tomēr lai pieprasījuma
tāri, neraugoties uz savu stāvokli, arvien
labprāt
griežas pie bijušā pagasta rakstveža Ķelles kunga
iesniedzēji nedomājot, ka viņi ar to ko esot panākuši. Ta tad skaidrs, ka caucisms turpināsies. Pieun saņem norādījumus kārtojamās lietās. Valmieprasījuma iesniedzējus tas neapmierina. Mēs neras pilsētas pašvaldībai beidzamos gados ar pašvaldības departamentu arī nav bijušas nekādas domvaram nostādīt lietu tā, kā to tikko darīja jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas runātājs Mīlberstarpības. Kā redzat, Grantskalna kunga apgalvoga kungs, kurš pateica: „Mēs gan balsojām par šī
jums, it kāValmieras pilsētā valdītu sarkanais terpieprasījuma pieņemšanu, mēs balsojām arī par steirors, ir galīgi noraidāms. Tādas blēņas labāk nckļastait ne savā presē, ne šeit Saeimā. Tā ir apzidzamību, bet tagad, kad ministra kungs ir paziņojis,
nāta nepatiesība, un ja to ...
ka Caucis ir atlūdzies, mēs vaļējās durvīs vairs nelauzīsimies!» — Tādu rīcību pieprasījuma iesniedzēPriekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Rajo Jūs
ji
nevar atzīt, un tādu rīcību neatzīst arī tie jaundziņ. es saucu Jūs pie kārtības
nevarat ap^
saimnieki
un sīkgruntnieki, kurus jūs sākāties aizgalvot, ka te viens deputāts runātu
apzinātu nepastāvam. Pieprasījuma iesniedzēji var balsot
tiesību!
tikai
par
neuzticības
izteikšanu
iekšlietu
ministrim.
E. Radziņš (turpina):
Grantskalna kungs mēģināja attaisnot arī dažu pagastu darbvežu sodīšanu,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
deputātam
aizrādot, ka dažos gadījumos sodi uzlikti sakarā ar
Lejiņam.
tiesu iestāžu pieprasījumiem. Tā runāja pagastu
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu
kungi!
darbvežu aizstāvis. Man jāsaka, ka arī tajos gadīInterpellacija par Cauci ir reizē arī interpcllācija par
jumos, kur tiesu iestādes griezušās pie apriņķa valmusu pašvaldību bēdīgo stāvokli. Pašvaldības, sedes ar norādījumu, ka dažiem pagastu darbvežiem
višķi lauku pašvaldības, Latvijas pastāvēšanas li
būtu uzliekami disciplinārsodi, jo nozieguma pazīmgados ir_ nonākušas pilnīgi demokrātiskas iekārtas
ju trūkuma dēļ viņus nevar nodot tiesai, zemnieku
necienīga stāvoklī. Arī iekšlietu ministra kunga atsavienības valdošais vairākums ir rīkojies partejibildē uz šo interpellāciju pret Cauci izskanēja: tā
ski: pilnīgi vienādos apstākļos uzlikti dažādi sodi;
tas ir bijis, ta tas paliks, un nekas šinī virzienā gropiemēram Lazdiņa kungam Dikļu pagastā, kas vaizīts netiks. Un apriņķa valdes priekšsēdētājs Caurākkārt administratīvi un arī tiesā sodīts par nolaicis netiek atlaists, bet šodien koalīcijas prese jau
dībam, apriņķa valdes vairākums devis tikai aizrāraksta, ka Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāju
dījumu, neievedot to sodīto sarakstā, turpretim
Cauci pārcelšot uz Talsiem un Talsu apriņķa valdes
kaimiņu — Dauguļu pagasta darbvedim Grīnvalpriekšsēdētaju uz Valmieru. Vai tā ir paaugstinādam izteikta piezīme, ievedot to dienesta gaitas apšana vai pazemināšana, Grantskalna kunga uzslaraksta. Ir liela starpība dot aizrādījumu, neievedot
vas sekas? Caucis tiek atzīts par derīgu darbiniesodīto sarakstos, un izteikt piezīmi, ievedot dieneku sava amata un līdz ar to arī visās citās pārvalsta gaitas aprakstā.
^
des tiks turpināta
«darbība» līdzšinējā garā.
Beidzot vēl jāatzīmē, ka ministra kungs gan atLīdz ar šo paziņojumu, es domāju, mums, piezina, ka Caucis rīkojies nepareizi, pieliekot apriņķa
prasījuma iesniedzējiem, tagad ir tiesība runāt ne
valdes zīmogu zemnieku savienības nodaļas priekštikaipar Valmieras apriņķa apstākļiem, bet arī par
nieka, ta tad politiskas partijas nodaļas priekšnieka
apstākļiem Talso_ s un citas pašvaldībās. Šāds stāprivāta rakstura sarakstei Bākuļa lietā, bet lai šo voklis pašvaldības
atbilst brēcienam labajā spārrīcību attaisnotu, ministra kungs atļāvās izteikties,
na: dodiet mums lielāku varas centralizāciju, ceļu
I
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tikai privātai iniciatīvai — pašvaldības ir lieks aparāts, tās vajaga dabūt nost no ceļa! Pašvaldību
darbinieki sajūt uz katra soļa, ka pašvaldība ir nevajadzīga, ka viņu tikai cieš. Maizes vieta, līdzekļu vietā viņiem dod akmeņus, bet tiesību vieta —
rāda kulaku.
Jāsaka, ka 11 gadu laikā pašvaldības, kas bija
domātas kā demokrātiskās iekārtas šūniņas, ir pārvērtušās par tādām, kādām demokrātiska iekārta
tām gan nevajadzētu būt. Dzīvošanai par maz —
miršanai par daudz! Arī lauku pašvaldības darbinieku darbs ir padarīts pilnīgi neiespējams. Lauku
pašvaldības ir padarītas par noskrandušiem valsts
nabagiem, kuri spiesti katru nedēļu vai nu pie Iekšlietu ministrijas vai citām durvīm izubagot avansus
uz nodokļu rēķina, pabalstus u. t. t. Pagastu darbinieki patiešām nes lielus upurus; viņiem jācieš pazemojumi uz katra soļa.
Kādreiz Grantskalna kungs, pieminot pašvaldību darbiniekus un pašvaldību darbu, izteicas, ka
«Sibirijas»
strādāt pašvaldībās nozīmējot strādāt
taisnību
darbu. Grantskalna kungs, Jūs kādreiz
runājāt, ka lauku pašvaldības darbiniekiem ir «Sibīrija» un ka tās atbaida darbiniekus no šī_ darba.
Bet sakait, Grantskalna kungs, kāpēc tad jūsu valdība cieš šo «Sibīriju» līdz, mūža galam! Koalīcijas
varā, tā tad arī zemnieku savienības varā -- man
šķiet, arī iekšlietu ministra kungs pieder pie zemnieku savienības — taču ir atvieglot šo «Sibīriju»,
ja būtu griba un vēlēšanās atvieglot šo stāvokli.
Bet koalīcijas reakcionārie spēki neatļauj to darīt.
pagastu
Tiešām jāsaka, ka ļaunais stāvoklis
pašvaldībās tagadējās valdības laikā ir kļuvis vel
ļaunāks. Šinī gadījumā jāsaka: ja Grantskalna
kungs un viņa frakcija atzīst, ka pašvaldības pašreļz
ir ļoti sliktā stāvoklī, tad jājautā, kāpēc tad tagadējā valdība ir izaudzinājusi tādus darbiniekus kā Caucis, kāpēc viņa ļauj darboties šādiem pašvaldības
«darbinie„darbiniekiem».
Tādiem pašvaldības
kiem» kā Caucim Valmierā un Līcim Liepājā pašvaldības lietas ir pilnīgi blakus lietas. _ Viņiem ir
pavisam citi uzdevumi, kas viņiem ir jāveic. Valmieras Caucis ir tikai viens no mazajiem zemnieku
savienības «ķeizariņiem».
Te nu būtu jāpakavējas pie tā, ar ko tadgalvenā kārtā nodarbojas apriņķu valžu priekšsēdētāji.
Mali jāatgādina tas laiks, kad bija iznācis jaunais
apriņķu pašvaldības likums. Kāds tad karš bija
Saeimas kuluāros par apriņķu priekšsēdētāja iecelšanu! Te Bjodnieks un Grantskalns tirgojas apriņķu priekšsēdētāja vietu dēļ: man vajaga tik un tik
daudz, un man būs tādas un tādas personas. Jau
toreiz varēja redzēt, ka neskatās uz spējām, lai pašvaldību darbinieki tiešām būtu savā vietā, bet gan
skatās, vai ieceļamais ir uzticīgs partijas vīrs. Es
negribu apskaust Talsu apriņķi, kurš tagad par apdarbinieku
riņķa priekšsēdētāju dabūs to «izcilo»
Cauci, kas tur, protams, turpinās savu darbu tādā
pat garā.
Man liekas, ka par Cauci jau daudz runāts, tāpat arī daudz runāts par Līci, Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāju, par kuru no agrākās darbības
laika Idus pagastā revīzijas protokoliem redzējām,
kāds spēcīgs vīrs viņš ir un kāpēc taisni tāds izmeklēts tādam izcilam darbam apriņķa pašvaldībā.
valdes
Talsu apriņķī jau bija jāapmaina apriņķa
priekšsēdētājs Kārkliņš. Arī tur bija iecelts uzticīgs partijas cilvēks, bet viņš nevarēja ilgi noturēties amatā un zināmu iemeslu dēļ bija jāpārceļ uz
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Ilūksti. Redziet, tāds caucisms ir visās apriņķu valdēs, un tāpēc šī interpellacija būtu jāņem drusku

nopietnāk un arī iekšlietu ministrim bija jāreaģē
drusku citādāk nekā viņš to darīja savā atbildē.
Šie ieceltie apriņķu valžu priekšsēdētāji, šī jaunā suga, kas tagad ir apriņķu priekšgalā, tur savā
aizbildniecībā pagastu pašvaldības. Viņi ir ta mācīti, ka skatās kā nespēcīgi un nevainīgi jēriņi uz
visu to korrupciju, ko pielaiž viņu partijas vīri. To
viņi neredz. Viņi redz tikai un viņiem stingri uzdots vajāt visus tos, kas nav viņu ļaudis. Piemēram, pēdējā laikā bieži gadās dzirdēt — senāk tādas valodas nedzirdēja — no pagastu tēviem, braukājot pa lauku sapulcēm, ka tad, kad tiek aizrādīts
uz kādu nelikumību, uz kādu korrupcijas faktu, viņi
vienkārši pasaka: «Lai zog! Kad tik mums arī kaut
kas atlec!» Tiešām jāsaka, ka tā korrupcija, kas ir
te augšgalā, ir ieviesusies arī pagastos. Pie zemnieku savienības un jaunsaimnieku partijas apriņķu
priekšsēdētājiem tā zeļ un plaukst.
Te minēja faktus no Valmieras apriņķa. Tādus
pat faktus var minēt par Liepājas apriņķi — ari sakarā ar sēklas dalīšanu. Liepājas apriņķa
valdes
priekšsēdētājs Līcis ir savu līderu cienīgs. Viņš
arī ir dalījis lauksaimniekiem netīru, sapelējušu sēksastādīts
lu, un kad lauksaimnieki protestējuši un
protokols, pat policija piesaukta klāt, tad tikai Līcis
apmierinājies. Šī «piemānīšana» nav izdevusies, jo
Zemkopības ministrija piesūtījusi analizēs, kur pierādījies, ka dīgst tikai 50% sēklas un tīrība ir 87%.
Zemkopības ministrija atradusi, ka auzu sēkla absolūti neder, un aizliedz izsniegt šo sēklu lauksaimniekiem.
Tādi fakti notiek Liepājas apriņķī un līdzīgi arī
citos apriņķos.
"Bet es saku, cik šie Cauči un citi viņam līdzīgi
ir nespējīgi jēriņi korrupcijas novēršanā, tik viņi ir
kā rūkdami lauvas pret citādi domājošiem pilsoņiem. Viņi tieši terrorizē tās organizācijas, ar kurām viņiem apriņķos ir darīšana. Te šai sakarībā
jāpiemin vēl Ventspils apriņķa valdes priekšsēdētājs Gūtmanis, kurš netaisnā kārtā apstiprinājis
Dundagas pagasta valdes lēmumu izsēdināt no
Dundagas pils atvaļināto karavīru biedrību, tai pašā laikā, kad tur sēd visādas ugunsapdrošināšanas
biedrības, privātas iestādes: maiznīca u. t. t. Redziet, tādā pašā garā strādā arī Liepājas skolu val-

des priekšsēdētājs Līcis.
Par šo jautājumu,kā arī par skolotāju konferenci te jau plašāk runāja deputāts Šterns, tāpēc es pie
tā negribu otrreiz pakavēties. Te tikai jāsaka, ka
tiek lietoti visi līdzekļi, lai progresīvus skolotājus
dabūtu no apriņķa ārā. To var teikt par Bunkas

skolu un citu pagastu skolām.
Liekas, ka apriņķu priekšsēdētājiem raksta visādus noteikumus, viņiem ir visādas iespējamības, kā
ražīgi strādāt pašvaldību labā, bet viņi ir tikai uzpūtīgi birokrāti, par pašvaldībām interesēties
viņiem nepietiek ne vaļas, ne gribas. Kā jau teicu,
tagadējais Talsu apriņķa valdes priekšsēdētājs nodarbojas ar vistu šaušanu zemnieku sētās, par ko
viņam arī tiesā bijis jāatbild. Tāpat agrākais —
Kārkliņš nevarēja izšķirt apriņķa valdes kasi no saLiepājas apriņķa
valdes
vas personīgās kases.
priekšsēdētājs Līcis no tā laika, kamēr viņš ir apriņķa valdes priekšsēdētājs, nebrauc ar šķūtīm, bet
gan tikai automobiļos. Maz braukā pa pagastu, jo
viņam nav vaļas nodarboties ar pašvaldības lietām.
Vispār jāsaka, ka šie apriņķu valžu priekšsēdētāji
ļoti maz ko dara un ja arī ko dara, tad tikai ne to,
kas viņiem būtu jādara.
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Nav jau Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis vienīgais, par ko še varētu runāt. Tādi
paš _ ir Liepājas, Talsu un citu apriņķu valžu priekšsēdētāji. Viņi visvairāk un pirmā kārtā rūpējas par
savas partijas svētkiem, rūpējas par dažādiem karogu svētkiem, groziņu svētkiem u. t. t, vārdu sakot — strada tikai zemnieku savienības un jaunsaimnieku partijas darbu. Viņu pirmais uzdevums tāpēc ir saņemt ar godu savus līderus, savus aģitatorus, akadēmiskās sekcijas locekļus, braukāt viņiem
līdz pa pagastiem aģitācijas sapulcēs, un tamdēļ viņiem nav laika nodarboties ar viņu tiešo uzdevumu.
Sapulces notiek bieži, un visur jābrauc. Viņiem jābūt klāt visos karogu svētkos, jāpadod āmurs, ja
kāds līderis grib karogā pirmo naglu iedzīt; viņiem
jāpacienā atbraukušie partijas vīri, jārūpējas, lai tie
tiktu apdāvināti ar visādiem dvieļiem un palagiem;
viņiem jāteic galda runas, jāaizstāv savas partijas
ļaudis u. t. t. Vārdu sakot, viņiem jādara viss tas
darbs, kas pirmā vietā stāv partijai; bet tādā gadījumā vismazāk atliek laika rūpēties par apriņķa
pašvaldības lietām.
Te jau deputāts Šterns aizrādīja uz Liepājas
apriņķa valdes lietām, kas pat līdz Senātam nogājušas, jo kāds Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētājs iedomājies, ka var vienā pagasta sēdē nepielaist kādu bijušo zemnieku savienības Saeimas deputātu Valteri. Padomes priekšsēdētājs nav devis
viņam vārdu, un par to Līcis viņu nosodījis. Apgabaltiesa sodu atcēlusi.
Apriņķu valžu biroji pārvērsti par jaunsaimnieku un zemnieku savienības partiju aģitācijas
birojiem. Vēl nepielaižamāk tas ir tāpēc, ka tie ir tā
tad mantīgo iedzīvotāju partiju biroji, kas dzīvo uz
nabadzīgo pagastu iedzīvotāju rēķina. Tas ir smalki izdomāts. Tagad Grantskalna kungs vairs nerunā^ par «Sibīriju», jo tagad šis aoarāts ir pielāgots
viņa partijas vajadzībām. Agrāk, kad tas nebija pieJāgots viņa partijas vajadzībām, tas bija «Sibiriīa».
Tagad viss veicas labi, visi ir apmierināti un labi
izpilda savu pienākumu.
Tāds stāvoklis nevar un nedrīkst
turpināties.
Mēs prasām nevis Cauča un Līča pārcelšanu, bet
projām dzīšanu no pašvaldības darba. Pašvaldības
darbinieku uzdevumi ir nosprausti likumos. Pašvaldību progresīvos darbiniekus uz laukiem vajag
audzināt, nevis viņu darbu tormozēt.
Mēs neesam anmierināti ar iekšlietu ministra
atbildi. Ja ar to bija apmierināts Mīlbergs, tad jāsaka, ka tagadējā Saeima neatspoguļo tautas gribu.
Tautas vairākums nekādā ziņā nesedz tādu darbību,
tas kategoriski prasa citu darbību. Bez šaubām, ja
šādas interpellācijas netiks ievērotas, tad tauta kļūdu izlabos, un nākošā Saeima būs citādāka nekā šī.
un būs nevis iecelti, bet vēlēti apriņķu valžu priekš-

sēdētāji.

'"

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Lai pavisam bezpartejiski spriestu
par viena pašvaldības darbinieka darba spējām, tad
jāuzklausa arī tās iestādes slēdzieni, ko iedzīvotāji
ievēlējuši pašvaldības orgānu un amata personu
darbības kontrolei.
Runājot par Valmieras apriņķa priekšnieka
Cauča kunga darbību, man gribētos Augsto namu
iepazīstināt ar Valmieras apriņķa revīzijas kommisijas protokoliem. Valmieras apriņķa valdē š. g. 20.
un 21. oktobrī izdarīta revīzija, lai iepazītos ar visam nelikumībām, kas nākušas gaismā, pateicoties
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tam, ka Augstais nams iejaucies Valmieras apriņķa
pašvaldības lietā. Revīzijas kommisijā centusies
noskaidrot visus apvainojumus, kas vērsti pret Valmieras apriņķa valdi.
Ls negribu atgriezties pie interpellācijas iesniedzēja Radziņa kunga kliedzieniem un aizrādījumiem,
ka vislielākās pārestības nodarītas Koku pagastam.
Man gribētos iepazīstināt Augsto namu ar to, kas
ir Koku pagasta pašvaldības darbinieki. Tur strādā 2 skolotāji — Āboliņa un Millera kungi. Starp
citu, Millers ir apriņķa valdes loceklis. Saviem
vārdiem es nekā negribu teikt, bet atstāstīšu kādu
vēstuli, kas rakstīta pagājušā gada 8. novembrī.
(Starpsaucieni.) Šo vēstuli raksta kāda
skolotāja
— Millera kunga kollēga. Vēstule ir ļoti pikanta,
tapec es viņu visu te nenolasīšu, bet tikai atstāstīšu
viņas noslēgumu. (Saucieni pa kreisi.) Tur teikts,
ka no paidagoģiskā un morāliskā viedokļa šī cilvēka palikšana skolā ir neciešama. Tāda ir atsauksme par Millera kungu! (Saucieni pa kreisi.) Tagad
ja apriņķa valdes priekšsēdētājs, kas reizē ir arī
skolu valdes priekšsēdētājs, dabū tādas lietas
zināt ... (R- Dukura starpsauciens.) — Dukura kungs!
Jus varat izlasīt šo vēstuli! — Ja apriņķa valdes un
skolu valdes priekšsēdētājs zina, ka viens skolotājs
ir skolā neciešams, tad sakait, ko lai viņš dara. Vai
lai viņš saliek rokas un nekā nedara? Varbūt tāpēc. ka _ Millers ir iums simpātisks, aorinka valdes
oriekšsēdētājam nekā nevajaga darīt? Bet apriņķa valdes un skolu valdes oriekšsēdētājam taču
šādas lietas radikāli jānoskaidro.
Tagad, varbūt, ar šīs Koku pašvaldības stingrāku uzraudzību ir nācis sraismā, ka Koku pagasta
padomes lēmumi ir bijuši stiori pavirši un bieži vien
runājuši pretim likumam. Tāpēc nav arī brīnums,
ka apriņķa valde ir vērsusies taisni pret Koku pagasta pašvaldību. Liekas, ka tas ir pilnīgi rJamatoti,
un to ir atzinusi par pareizu arī revīzijas kommisi-ja. Es domāju, ka apšaubīt šo revīzijas kommisijas
pilnīgi loģisko slēdzienu būtu diezgan grūti ar tiem
paviršiem, kaut kur sagrābstītiem datiem, kas šeit
tika minēti. Revīzijas kommisijā atzīst, ka apriņķa
valde lauku pašvaldību sodīšanā ir bijusi pilnīgi objektīva un arvien noskaidrojusi apstākļus. Visi apriņķa valdes lēmumi ir bijuši pilnīgi motīvēti un nekad nav bijuši nclikumīsri, kas mums bija jādzird no
interpellācijas iesniedzējiem.
Ir vairāki skolotāji — piemēram viens tāds skolotājs ir bijis Ternejas pagasta, Pendigas skolā, par
kura darbību ir sūdzējušies, gandrīz bez izņēmuma,
visa paeasta bērnu vecāki. Neskaitāmas delegācijas ir nākušas pie apriņķa valdes un skolu valdes ar
sūdzībām pret šo skolotāju. Šī skolotāja polīt'skā
pārliecība ir atkal, par nelaimi pagadījusies tāda,
kas patīk mūsu kreisajiem politiķiem. Kad šo skolotāju skolu valde atlaiž — ir atkal izdarīta briesmu
lieta; Caucis vainīgs, kaut gan šo lēmumu, skolotājus atlaist, skolu valde pieņēmusi ar skolu inspektora iepriekšēju piekrišanu.
Runājot tālāk, gribu -īsumā pakavēties arī pie
Šterna kunjra parallēlās interpellācijas par Liepājas
apriņķa valdi.
Šterna kungs savā runā uzsvēra, ka Liepājas
apriņķī apstākļi nav labāki, bet vēl daudz sliktāki
par apstākļiem Valmieras apriņķī; sevišķi progresīvi domājošiem 'skolotājiem tur neklājoties labi.
Būdams šī apriņķa revīzijas kommisijas priekšsēdētājs, es vakar un sestdien centos noskaidrot visas
Šterna kunga minētās nepareizības. Es konstatēju,
ka 1929. gadā skolu valde ir noturējusi 5 skolu vai-
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des sēdes un 5 skolu valdes prezidija sēdes. 1930.
gadā skolu valde ir noturējusi 4 sēdes. 1930. gada
skolu valde pieņēmusi 60 lēmumus, pie kam 57 no
šiem skolu valdes lēmumiem bijuši vienbalsīgi. Ja
nu šie lēmumi tik lielā daudzumā bijuši vienbalsīgi,
tad tas norāda, ka apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs nav rīkojies pilnīgi patvarīgi un diktatoriski,
bet ir rīkojusies pati apriņķa skolu valde. Jāir notikusi viena otra skolotāja pārcelšana, tad ta izdarīta tikai uz apriņķa skolu valdes lēmuma pamata.
Jāsaka, ka konkrēti ir bijuši tiku 3 skolotāju pārcelšanas gadījumu. Pārcelti: kāda skolotāja Vītols,
pārcelšanu
Beijers un Jankovskis.
Šo skolotāju
bijis ierosinājis taisni skolu inspektors. Skolu inspektora tiesības, viņa labo gribu un labo darbu, godātie deputātu kungi taču loti skaisti attēloja Kiršteina kungs; viņš loti skaisti informēja un paskaidroja, ka ja kāds vainīgs, tad vainīga var būt vienīgi apriņķa skolu valde — tikai ne skolu inspektors.
Ja nu inspektors ierosina dažu skolotāju pārvietošanu, tad nevar par to vainot apriņķa skolu valdes
priekšsēdētāju, jo viņam jāpilda skolu valdes lēmums un viņam arī faktiski šī pārcelšana jāizdara.
Šterna kungs izteica ļoti smagu apvainojumu
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājam un sacīja,
braukdams uz
ka apriņķa valdes priekšsēdētājs
^
apriņķa
paEzeri — Ezere ir attālākais Liepājas
gasts, kas robežo ar Jelgavas apriņķi —, šinī garajā braucienā esot vizinājis meitas. Man kā apriņķa
revīzijas kommisijas loceklim kategoriski jāapstrīd
šāds apgalvojums. Liepājas apriņķa valde ir_ braukusi uz Ezeri tikai 3 gadījumos: vienā gadījumā kopa
ar Iekšlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdni
Pabērza kungu un 1930. gadā kopā ar 2 apriņķa valdes darbiniekiem, mazā mašīna par kuru maksāts
30 santimi par kilometru. Tā tad nekāda meitu vadāšana pilnīgi technisku apstākļu dēļ nav bijusi iespējama, jo tāds automobilis spēj uzņemt tikai 3—4
cilvēkus. Šterna kungs atkal uzņemas ļoti lielu atbildību, ja viņš min no gaisa sagrābstītus datus par
šādu braucienu. (Sauciens pa kreisi: «Var jau saspiesties!») - - To, varbūt, var Veckalna kungs, bet
apriņķa valdes priekšsēdētājs kā lielāks kungs tādu saspiešanos nepielaidīs! —
Tālāk Šterna kungs runāja par Līča mazām
darba spējām. Viņš aizrādīja, ka Līcis bijis kāda
pagastā par darbvedi. Tur izdarīta revīzija. Revīzijas materiāli esot ņemti no Iekšlietu ministrijas, un
revīzijas slēdziens bijis tāds, ka Līcis, varbūt, gan
esot derīgs par kancelejas apkalpotāju, bet ne varāk. Mani ļoti interesēja zināt, vai patiešām apriņķa valdes priekšsēdētājs ir tik nespējīgs. Es redzēju to pašu revīzijas protokolu, un man bija iespēja
ir.formēties, kādos apstākļos revīzija notikusi. Apriņķa valdes revīzija, par kuru runāja Šterna kungs,
bija notikusi 2 mēnešus pēc Līča pārcelšanas uz Liepāju. Divi mēneši ir pietiekoši liels laiks, lai vienā
kancelejā sistemātiski ievadīto darbu varētu jau
uzskatīt par chaotiskā stāvoklī nonākušu. Tā tad
protokolā nebūt nav iespējams pateikt, kurā laikā
darbvedība bijusi sliktā stāvoklī, vai pirms revīzijas vai tikai pašā pēdējā laikā revīzijas dienā. Tā
tad arī šis fakts nedod ticības. Revīzijas slēdziens,
ko apriņķa valde izdarījusi Idus pagastā 1928. gada
18. jūnijā, ir šāds: «Nekādi ievērojami trūkumi nav
novēroti. Darbveža trūkuma dēļ darbvedība pašreiz atrodas sliktā stāvoklī. Pagasta valdes darbība vidēja. Nodokļu iekasēšana apmierinoša. Pagastam nekavējoši vajadzīgs spējīgs darbvedis, bet līdz
tam laikanr-jāizpalīdzas ar kādu no kaimiņu pagasta
darbvežiem». — Tāda ir viena revīzija, un tāda ir
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otra. Pareizs, liekas, būs vidus ceļš, ka tas nav ne
darbinieks ar ārkārtīgi lielām un pārmērīgām spējām, nedz arī, kā to apgalvo Šterna kungs, bez kaut
kādām spējām.
Tā tad mēs redzam — sevišķi, ja gribam ņemt
par pamatu mūsu docenta Kiršteina kunga vārdus—
ka tā lielā Līča un Cauča vaina meklējama tai faktā, ka viņi par daudz tuvu savām pagasta protokolu grāmatām turot zemnieku savienības grāmatas.
Ja atminamies šos vārdus un velkam parallēles, tad redzam, ka šim pieprasījumam ir vairāk politiska piegarša, nekā to izsaukusi lietas dziļākā
būtība.
Te šo lietu nemaz nevajadzētu iztirzāt,
bet griezties pie Iekšlietu ministrijas un uzdot tai to
nokārtot. Tagad, turpretim, iznāk, ka pašvaldības
darbiniekiem jāiztur pārbaudījums Augstajā namā.
Tas pašvaldības darbiniekus garīgā ziņā, Lejiņa
kungs, ieved tanī stāvoklī, ko Jūs sacījāt par viņu
materiālo stāvokli, proti, ka pašvaldības var uzskatīt par noskrandušiem nabagiem. Tagad jūs gribat
viņas padarīt par noskrandušām arī tiesiski-morāliskā ziņā. Tāds ir tālākais domu secinājums. Tāpēc mūsu lūgums jums būtu nepadarīt viņu stāvokli vēl sliktāku.
Tālāk Šterna kungs runāja par ļoti svarīgu lietu
- par revīziju, kas notikusi 23. jūnijā, kamēr revidents tanī pašā dienā bijis zemnieku svētkos Embūtē. Es domāju, cilvēcīgi runājot, tas ir pilnīgi iespējams, un par to nevarētu izteikt nekādus pārmetumus, ja kāds cilvēks dienu ir strādājis; un mēs zinām, ka ierēdņi nestrādā pārāk ilgu laiku, bet vasarā viņi var nostrādāt pat 16 stundas un i tad vēl
būs laika diezgan aiziet uz svētkiem. Vai tad dienu
strādājušais ierēdnis ir nosodāms tā, ka nevar vakarā pat uz svētkiem aiziet? Jums, Šterna kungs,
varbūt var rasties galvā tāda doma, ka viņš braucis
uz revīziju tikai tāpēc, lai ērtāk aizkļūtu uz svētku
vietu. Es to nekādi nevaru un negribu tā saprast.
Es taisni brīnos, kā Šterna kungs pats var tā apvainot pašvaldības darbiniekus, ļoti labi zinādams, ka
viņu stāvoklis jau tā nav viegls un ka viņi katrā
gadījumā jāmēģina aizstāvēt.
Man, sakarā ar šo, nāk prātā pats Šterna kungs
vēl no tiem laikiem, kad viņš bija apriņķa valdes
loceklis. 1925. vai 1924. gadā, kad Priekulē izdalīja sēklu, bija radušās zināmas domu starpības, un
Šterna kungu gribēja pat piemizot, vai, vienkāršiem
vārdiem runājot, gribēja nolinčot par to, ka viņš esot
nepareizi svēris. Es jums varu apgalvot, godātie
deputātu kungi, ka Šterna kungs nemaz nebija tas
svērējs. Tur bija pavisam cits sverejs, bet Šterna
kungs bija tikai tā atbildīgā persona, kura atbildēja
par to, kas notiek. Ja nu Šterna kungs tagad pariet
tādā pat uzbrukumā pašvaldības darbiniekiem, tad
tikai jābrīnās, kā viņš var pieiet pie lietas ar _ tādu
demagoģiju, kā tas dažbrīd var notikt ar cilvēkiem,
kas neapsver visus apstākļus. Ja Šterna kungs tā
grib nomelnot pašvaldības darbiniekus, tad tas gan
nav visai godīgi darīts.
Liepājas apriņķa valdē notiekot stipra žūpošana. Nu — es tos apstākļus ļoti rūpīgi un pamatīgi
izpētīju. Es nopratināju visus Liepājas apriņķa valdes darbiniekus, sevišķi apkalpotāju, un man bija
jākonstatē gan pavisam kas cits. Jau no paša sākuma man tā negribējās ticēt, ka Liepājas apriņķa
valdē tas varētu notikt, jo apriņķa valdes priekšsēdētājs ir nedzērājs. Viņš nemaz nav tā persona,
kurai nu būtu jāiet uz apriņķa valdi meklēt alkoholu. Man no šīs aptaujas lieta tagad ir pilnīgi skaidra. Visi darbinieki man skaidri paziņoja, ka nekas
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tamlīdzīgs Liepājas apriņķa valdē nav noticis, kamēr Līcis ir par apriņķa valdes priekšsēdētāju. Agrākos laikos gan kaut kas līdzīgs esot bijis — t. i.
priekš tam, kad Līcis atnācis. Tāpēc šis pārmetums Līcim ir vairāk kā nepelnīts.
Tālāk Šterna kungs piegriezās skolotāju konferencei un revīzijai Vaiņodē; viņš minēja taisni
krīminalparkapumu, ko Līcis it kā būtu izdarījis, sacīdams, ka apriņķa valde ierakstījusi savā protokola, ka viņa revidējusi Vaiņodes pagasta valdes kasi
un atradusi to ļoti labā un pareizā stāvoklī. Revīzijas aktā esot ierakstīts, ka kases revidēšanā esot
piedalījies pagasta valdes kasieris, kaut gan patiesība kasieris tanī dienā nemaz revīzijā neesot bijis.
Man jāsaka -- es nezinu, kā to «galantāk» pateikt — ka tā ir galīga nepatiesība. Man te ir
priekša oficiālais revīzijas akts. Es paņēmu tā norakstu. _/ Šterns no vietas: «Kas to sastādījis?»)
— Sastādījis ir tas, kam ir tiesība to sastādīt, Šterna kungs! Jūs to nevarējāt sastādīt! — Revīzijas
aktā, kam ir Ēvalda Ivanova paraksts, pirmā daļā
rakstīts šādi: «Kases sastāvs netika pārbaudīts kasiera prombūtnes dēļ.» — Šterna kungs, vai ir godīgi nākt ar tādiem apvainojumiem? Es domāju,
ka vecam vīram ar sirmiem matiem un sirmu bārdu gan nevajadzēja tik negodīgi apvainot vienu nevainīgu cilvēku.
Es citēju vienu no šiem dokumentiem. Citus
pašreiz nevaru citēt, bet esmu pārliecināts, ka arī
pārējie apvainojumi ' ir pilnīgi no gaisa grābti. Ja
Jūs šinī lietā lietojāt tik vieglas frāzes, tad tā ir bēdīga liecība. (Liels troksnis pa kreisi.)

Jūs teicāt, Līcis runājis, ka deputāts Birznieks
esot sarkans. Tā Jūs gribējāt mani atraut no viņa
aizstāvēšanas. Jūsu bardzība, Šterna kungs, saprotama, jo Līcis izdarījis izziņu par kādu Jūsu partijas biedri — Bunkas skolas pārzini. (Starpsauciens.)
—- Viņš par tādu uzdodas! — Bērnu vecāki lūguši šo
skolu'revidēt. No 45 skolēniem tanī palikuši tikai
12, jo bērnu vecākiem skolotājs nav bijis pieņemams. Bērnu vecāki neskaitāmas reizes griezušies pie apriņķa skolu valdes un lūguši šo skolotāju
pārcelt. Jūs pārmetat, ka uzklausīta bērnu vecāku
prasība. Tas atkal lir nepareizi. Šis skolotājs, lai
piespiestu bērnus nekurināt pārāk karstu krāsni, ņēmis kāda zēna roku un ar savu roku piespiedis karstai krāsnij. Bez tam viņam bijusi vēl mūsu senču
«labā» ieraša nosaukt skolniekus un skolnieces dažādos blakus vārdos, dot tiem dažādas palamas.
Kāda Jāņa Rudbārža meiteni tas nosaucis par «putras spanncli» un par «mēnessērdzīgu». Lamājis arī
viņa dēlu un citus skolēnus. Apriņķa valde pārcēla šo skolotāju un vēl otru skolotāju; viņu neatlaida,
bet vienkārši pārcēla, bet Šterna kungs par to ir
loti sašutis. Es domāju, Šterna kungam, kas dēvējas par zemnieku pārstāvi, gan vajadzēja aizstāvēt
zemnieku intereses.
Tālāk — par skolotāju konferenci un par to, ka
Šterna kungs mīl sagrozīt faktus. Viņš teica, ka
Līča kungs solījies lūkoties skolotājiem pakaļā. Es
jums gribu parādīt 1929. gada 3. septembra «Strādnieku Avīzi», ko viņa raksta. Es domāju, šai avīzei
nebija lielas intereses Līci paijāt. Jūs zināt, cik mīļi
viņa kādreiz to ir paijājusi. Jūs katrs varat izlasīt,
kas tur rakstīts. Skolu valdes priekšsēdētājs teicis:
«Jūs pieņemsit rezolūcijas, un es lūkošos tām pakaļ!» — bet Jūs nākat un pasakāt, ka vt'ņš lūkošoties skolotājiem pakaļā. (Zālē troksnis un smiekli.)
Sakait, Šterna kungs, vai tad Jūs nevarat atšķirt izsaucēja zīmi no burta a! Tā mēs otru reizi pienaglojam Jūs nepareizu datu sniegšanā.
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Talak Kiršteina kungs žēlojās, ka tas esot kaut kas

traks, ko zemnieku savienība tagad darot ar saviem
apriņķu valžu priekšsēdētājiem. Bet ko Jūs darāt
ar tīni ierēdniecisku institūtu — ar mežziņiem? Jūs
visiem virsmežziņiem pateikuši, kas neiestāšoties
demokrātiskajā centrā — «tam mēs gan rādīsim!».
Mūsu Kiršteinam ir iespaids uz departamenta direktoru un tālāk uz ministri, un kas nebūs iestājies demcentri, tas gan redzēs! Jūs nekautrējaties citiem
pārmest to, ko paši darāt. Vai Jūs zināt, docenta
kungs, ka tādus faktus nosauc? Tā ir hotentotu
morāle. Ja Jūs negribat, lai citi Jums dara sliktu,'
tad nedarait sliktu arī altiem. Atsakaities paši no
tādiem darbiem un tad pārmetiet mums. Mēs neuzskatam par ļaunumu, ja kāds darbinieks vaļas brīžos nodarbojas ar politiku, bet nepārmetiet mums
to, ko Jus darāt desmitkārt vairāk, jo pašvaldības
ir daudz neatkarīgākas no valsts, kur administratīvas funkcijas nav tik viegli piedodamas; bet ja Jūs
mežu departamenta ierēdņus gribat padarīt par saviem polītiskiem kalpiem, tad ticiet, Kiršteina kungs,
šī lieta ir daudz vairāk apkarojama.
Izejot no visiem manis minētiem motīviem,
mums jāatzīst, ka šī interpellacija iesniegta tikai
raugoties no Kiršteina kunga viedokļa, ka šie darbinieki Ir slikti tikai tāpēc, ka viņi stāv par daudz
tuvu zemnieku_ savienībai. Tā fr vislabākā argumentācija, ko jus varējāt mums pateikt. Mēs arī tā
sapratām, bet mums nebija ticības, ka jūs tā patiesi
domājat; mes domājam, ka jūs iesniedzāt šo interpellāciju aiz lietderības. Tagad mums jāpasaka
iekšlietu-ministrim, lai viņš pareizi novērtē šo jūsu
interpellāciju.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Beldavam.
K_ Beldavs (nacionālais bloks): Augstais nams!
Deputāts Radziņš savā runā piegriezās man, un,
protams, ja mani uzrunā, tad mans pienākums ir ar
runu viņam atbildēt. Vispirms es gribētu teikt par
deputātu Radziņu, ka viņam ir labas advokāta spējas. Viņš ir ilgi strādājis pašvaldībā; Valmieras
pilsētas pašvaldība viņam ir uzticējusi savas tiesu
lietas. Viņš tās aizstāv veikli un teicami. Neko
darīt_ — kas labs, tas labs, un ja viņam kaut kas jāaizstāv, tad viņš. droši vien, to aizstāvēs ar visu
sparu un lielu advokāta izveicību.
Bet ko Jūs, Radziņa kungs, teiksit, ja kāds, uzbrukdams Jums, jau pašā pirmā teikumā pārspīlē
apvainojumus par 100%? Ko Jūs tādā gadījumā
teiktu? Tādā gadījumā saceltos visas Jūsu advokāta spējas, un Jūs teiktu, ka šis cilvēks ir diskreditējis sevi no sākta gala un šādam cilvēkam nevar
ticēt. Tādēļ es tagad arī gribu atgādināt Jums Jūsu
runu ar to, ko Jūs sacījāt par Cauci. Tādēļ arī es
esmu kāpis uz šīs katedras un gribu Jums atbildēt.
Jūs minējāt — to es pierakstīju savā grāmatiņā —, ka viena gada laikā Caucis esot sodījis 84 cilvēkus. Jau iekšlietu ministris Laimiņa kungs pierādīja,_ ka no 1929. gada 1. oktobra līdz 1930. gada
1. oktobrim nav vis sodīti 84 cilvēki, bet tikai 34.
Radziņa kungs, kad ministris to teica, tad Jums bija
ūdens mutē, tad Jūs vairs nezinājāt, ko teikt pret
šādu oficiālu aizrādījumu! Vai Jūs tagad gribat zinat,_kas draud tādam apsūdzētājam, kurš jau pirmā
paņēmiena ir runājis nepatiesību? Šāds apsūdzētājs ir sevi diskreditējis!
Es gribētu vēl pakavēties pie dažiem sīkumiem.
Man nenāk ne prātā aizkavēt Augsto namu ar visu
to daudzo sīkumu pieminēšanu, par kuriem te runāja Laimiņa kungs. Es izcelšu tikai divus trīs sīkumus; Viens tāds sīkums būtu sekojošais.
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Radziņa kungs šeit ziņoja, ka Rencēnu pagastā
Caucis sodījis vietējo pagasta rakstvedi Rusmani.
Kāda tad nu ir patiesība? Patiesība ir tāda, ka tas
kollektīvs, ko sauc par apriņķa pašvaldību, nav neviena sodījis, bet Rusmani ir sodījusi tiesas instance, sodījusi tādēļ, ka pavēstes nav izsūtītas pareizā
laikā. Pats Caucis atzīst, ka šie sodītie ir labi rakstveži. Bet, Radziņa kungs, gadās ir man, ir Jums,
ka mēs kaut ko nokavējam, un tad, saprotama lieta,
maza atlīdzība jāmaksā. Tas nav nekas sevišķs,
bet tas, ko Jūs pieminat par Cauci, it kā viņš to darījis, ir nepatiesība. Un to Jūs nevarat atspēkot.
Minētos rakstvežus ir sodījušas tiesu instances.
Es nemaz negribu runāt par to, ka Jūs visu to,
ko spriedis kollektīvs, gribat piešķirt vienai personai. Es zinu Jūsu izskaidrojumu: tur ir divi tādi un
divi tādi, bet Caucis ir tas izšķirošais. Beigu beigās atbildība krīt taču arī uz tiem diviem. Arī tanī
ziņā Jūs neesat turējušies pie patiesības.
Vēl es gribu atgādināt kaut mazu tādu gadījumu, kur Jūs arī neesat turējušies pie patiesības. Lūdzu, vai tad tiešām apriņķa valde pavēlēja 24 stundās pieņemt to skolas apkalpotāju? Viņa pavēlēja
24 stundu laikā padarīt kantora darbus, lai varētu
izsūtīt pavēstes! Tas ir kaut kas cits! Tādā gadījumā viss tas aizraujošais tēlojums par to balto sievieti un melno ķēvi, kas skrējuši apkārt, krīt, un nekas patiess no tā nepaliek pāri. (Starpsaucieni.) —
Atvainojiet, varbūt, tā sieviete bija melna un tā ķēve balta! — (Jautrība.)
Es negribu Augsto namu nopūlēt ar visiem šiem
sīkiem maziem gadījumiem. Arī ne ar to vājprātīgo dēlu, kurš, varbūt, eksistē fantāzijā, bet Strenčos, man liekas, nav bijis. Mīļie kungi, šī katedra
nav tādiem sīkumiem, lai ar tiem aizkavētu laiku;
tā ir lemta likumdošanai. Bet reiz Jūs mani esat
izaicinājuši un esat izteikuši mums, garīdzniekiem,
tādu apvainojumu, ka mēs paužot nepatiesību, tad
es tagad gribu Jums jautāt. Radziņa kungs, kas ir
tas nepatiesības paudējs. Tas esat Jūs!
Es gribētu aizrādīt arī vēl uz kaut ko citu. Vai
Jums ir zināms, ka Caucis būtu rīkojies nelikumīgi?
Es nebūt negribu viņu aizstāvēt; ja viņam ir kaut kas
ļauns, un ja viņš ir kaut kā pārkāpis savu pienākumu,
tad to jau minēja mūsu ministra kungs un es to nemaz negribu atvainot; ja viņš kaut kā ir noziedzies,
tad es neesmu šeit, lai sacītu, ka tas, kas ir melns,
ir balts — tāpēc es šeit nestāvu, bet lai ar Jums,
Radziņa kungs, drusku parunātu. Vai Jums, Radziņa kungs, kā valmierietim nebija zināms, ka Valmieras apriņķa valdē nebija nekādas kārtības;
vai
Jums nebija zināms, ka Vimba bija paņēmis 63.000
latu, un vai Jūs nezinājāt, ka Vimba tāpēc vēl tagad

ir cietumā? Tādas lietas tur bija ieviesušās! Tādas lietas bija ieviesušās ne tikai Valmieras apriņķa valdē, bet arī dažās pagastu pašvaldībās, un šeit
vajadzēja nākt stingrai rokai, kas mēž.
Es te negribu Augsto namu piepūlēt ar sīkiem
gadījumiem. Minēšu kaut vienu. Ņemiet kaut to,
ka Valmieras kara apriņķa valde sūtījusi rakstus
Skaņkalnes pagastam. Un vai jūs zināt, kur tos
rakstus atrada? Tos atrada lopu kūtī! Redziet,
taisni tāpēc bija vajadzīga stingra rīcība, lai šai lietā būtu atkal stingrība.
Beigu beigās es Jums, Radziņa kungs, vēl ko
teikšu! (Starpsaucieni pa kreisi.) Atļaujiet, atļaujiet!
Jūs mani esat izaicinājuši, atļaujiet man runāt! Es
Jums vēl ko gribu atgādināt, Radziņa kungs. Jūs
skaitāties par ļoti labu darbinieku pilsētas pašval-

dībā, un es Jums to godu nebūt negribu liegt. (Sau-
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ciens pa kreisi: „Jūs to nevarat noliegt!») Bet es
Jums teikšu vienu lietu: lauku pašvaldībās Jūs neskaitāties par sevišķi lielu lietpratēju! Te man, varbūt, Radziņa kungs varētu atbildēt: «Un Jūs, Beldava kungs, skaitāties?» — Nebūt nē! Bet ja Jūs gribat (starpsaucieni) — atļaujiet man runāt —, tad es
atsaukšos uz tādu, ko arī Jūs atzīstat un kuram Jūs
'neesat cienīgi kurpju siksnas atraisīt. (Sauciens pa
kreisi: «Kas tas būs?») Arī Jūsu ļaudis zin un atzīst, ka Cauča rīcība, vispār ņemot, ir noritējusi likumības robežās. To pašu ir teicis arī viens tāds
vecs vīrs, kas visu savu mūžu ir nodarbojies lauku
apriņķu pašvaldības darbā. (Starpsaucieni.) — Es
jums minēšu arī viņa vārdu. Tas ir Klinklava kungs.
Viņš ari saka, ka nav redzējis Cauča rīcībā nekādas

nelikumības.
Bet atļaujiet man iet tālāk! Sevišķi interesants.
Radziņa kungs, Jūs man kļuvāt tanī momentā, kad
Jūs pacēlāties savas runas augstumos, savu runu
beidzot, kad Jūs kā orators sacēlāties savos augstumos. Man jāpiemin, ka man bija tīrais prieks redzēt,
ar kādu apgarotību Jūs runājāt. Jūs teicāt: Caucis
ies, bet caucisms paliks! Šeit Jūs runājāt jau par
veselu sistēmu. Jūs ņēmāt šī vīra vārdu, sakropļojāt un apzīmējāt visu viņa rīcību, kas norisinājusies
likumības robežās, ar vienu vārdu — caucisms. Es,
apstākļu spiests, varu teikt — lai gan mana sirds
izglītība man to citādi neatļautu —, ka arī Jūsu rīcība ir jāapzīmē. Jūs sauc par Radziņu.
Jūs paši
konstatējāt, ka caucismam pretim stāvot otra sistēma, un es to gribētu nosaukt par radzismu.
(Troksnis.) Atļaujiet man ar tādiem vārdiem abas
šīs sistēmas apzīmēt, jo Jūs paši šeit runājāt par divām sistēmām, un ja nu Jūs vienu rīcību, likumīgo
rīcību nosaucat par caucismu, tad pretim tai stāv
radzisms. Tāda šīs sistēmas definīcija ir tīri dabīga, ja Jūs paši tādas definīcijas radāt.
_ Atļaujiet man, cienījamais kollēga, ka es te definēju, kas ir radzisms. iRadziņa kungs, radzisms ir
tā sistēma, kas apkaro pilsoniskos ierēdņus, kuri
strādā likumības robežās un kam ir drosme rādīt
savu politisko seju. (Troksnis, pa kreisi. Saucieni
laba pusē: «Pareizi!») Šis definējums laikam ir cik
necik pareizs. Atļaujiet vēl mazliet tuvāk raksturot radzismu. Es būtu radzisma piekritējs un idejiski ar Jums ietu kopā, bet. vai zināt kad? Es jau
šodien pierakstītos Jūsu piekritējos, bet tikai tad,
ja radzisms apkarotu arī tos sarkanos strādniekus,
kas _ darbojas likuma robežās, drīkst un uzdrošinās
paradīt savu politisko seju, ja radzisms apkarotu arī
viņus, ja tas arī šeit rādītu savu vāli un rungu. Tad,
Radziņa kungs, es no šīs vietas Jums pieteiktos par
radzisma sirsnīgu un sirdīgu piekritēju. Bet ja šis
pats radzisms ir saskatīiis tikai pilsoniskos darbiniektts. kas likumības robežās rāda savu pilsonisko
seju, kāds bija arī Līvens, tad, Radziņa kungs, es
uzskatu radzismu par kaitīgu parādību Latvijā, kas
apkarojama visiem līdzekļiem. Ņemsim, piemēram,
tādu parādību: ja radzisms tiešām būtu kaut kas
tāds, kas derīgs mūsu valstij, kaut kas tāds, kam
mes varētu parādīt cienību, kāpēc tad tas nevar uzstāties pret tādiem Rīgas pilsētas darbiniekiem, kā
piemēram, Rītiņu? Šeit radzisms klusē (troksnis
pa kreisi), tam ir ūdens mutē. Es būtu radzisma piekritējs arī tad, ja tas strādātu objektīvu darbu, bet
ta ka radzisms ir vienpusīgs, tad es tam nevaru piekrist. Vai jūs zināt, ko radzisms rada? Tas rada
mušu 30.000 ierēdņos tādu strāvu, ko var apzīmēt
ar 3 burtiem: k—v—d — „Kyii .a aerep iiyex"! —
(Sauciens no vietas: «Jūs tas esat!» — Jautrība.)
Redziet, tādu strāvu rada Jūsu radzisms! Tas pa-
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zemo musu_ ieredņus._ Vai Jūs zināt, ka tas, kas nāks
padzīta ierēdņu vieta, sacīs: „Ky.aa rserep jv/ei".
Jūs gribat, lai būtu gumijas personas, lai darbinieki
būtu bez rakstura, bez mugurkaula, kam ir amfībiju
raksturs. Jūs gribat, lai tie nāktu un strādātu. Tie
ir tie k—v—d ļaudis.
Bet kamēr mēs būsim, mēs šo «radzisma» strāvu apkarosim. Mēs gribam mūsu pilsoņiem, mūsu
darbiniekiem, mušu ierēdņiem dot stipru atbalstu
pret politisko «radzismu», mēs gribam, lai viņi stāvētu ka klints par savu lietu. Mēs gribam, lai viņi, paceltu galvu, varētu stāvēt par savu taisnību,
lai viņiem nebūtu jāšaubās, lai viņi varētu pildīt savus pienākumus, kautarī viņu pilsoniskā seja būtu
redzama. Mes 8 cilvēki gribam iestāties par to, lai
<radzisms» neizaudzinātu k—v—d ļaudis. Mēs
gribam, lai mūsu Latvijas ierēdņi sargātu likumus
un likumību un lai mūsu
ierēdņus
savukārt
sargātu likums pret «radzismu». Mēs gribam
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daudz citiem klātesošiem deputātu kungiem palika
tāds iespaids, ka, gribot negribot, nāk prātā blbeles stāsts par to nelabo, kas ieskrējis cūku barā —
cūkas sabijušās, metušās upē un noslīkušas. Tikai
šoreiz ir noticis otrādi. Tas nelabais bija ieskrējis
tanī slavenā oratorā, kas runāja šeit no šīs katedras. Citādi viņa runu nevar izskaidrot. Tās
frazes,_ ko viņš no šīs katedras runāja, nebūt neskanēja pec Dieva vārdu sludinātāja, pēc Dieva vārda
kalpa vārdiem, šie vārdi nāca no tāda cilvēka, ko
apsēdis kāds cits gars.
Beldava kungs ļoti bieži lielās, ka viņš esot
sarkanās Valmieras sarkanās draudzes kalps; jāsaka, ja tādi ir sarkano draudžu kalpi, tad laikam
gan viņiem tā draudze diez cik ilgi uzticīga nebūs
— ja viņi draudzei teiks tādus pat vārdus, kādus
teic no šīs katedras.
Grantskalna kungs, runādams par mūsu inter-

pellāciju, teica, ka mēs iesnieguši savu interpellāciju tikai sakarā ar vēlēšanu tuvošanos. Nē, tas tā
nav. Ja mēs šeit pārmetām Jums jūsu sistēmu, vai
caucismu, tad tikai tādēļ, ka jūs dalāt visus lauku
pašvaldību darbiniekus divās daļās — vienu pagastu pašvaldību jūs terrorizējat, bet otru aizstā-

sākt ar to, ka tiesnešus
nostādām neatkarīgus. (Starpsaucieni.) Tas _ir Berga kunga ierosinājums. (Starpsaucieni.) Mes gribam, lai tiesneši varētu spriesttiesu pecsavas labākās sirdsapziņas. Es
vēlreiz atkārtoju: mes esam pret k—v—d ļaudīm.
vat.
Ta ir mana atbilde, ko es Jums, Radziņa kungs, griGrantskalna kungs teica, ka Lazdiņa kungs
bu dot! (Starpsaucieni pa kreisi.)
Dikļos esot goda vīrs, bet tas noziedznieks esot
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam Burtnieku Jungmanis, kas esot nodots arī prokuratūrai. Grantskalna kungs starp rindiņām pateiŠternam.
!!
ca, ka Jungmanis viltojis kvītes, ka viņš ir noziedz- ,
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sanieks, ir piesavinājies sabiedrības naudu. Viņš to
pulce! Deputāts Birznieks, kritizēdams manu ru-nepateica
skaidri, bet tomēr visiem pietiekoši saizsacījās
—
es
nu,
negribu atkārtot viņa vārdus —
Man negribētos, Grantskalna kungs, no
protami.
ļoti nekorrekti par manu personu; bet es Birznieka
Jums dzirdēt, ka Jūs ceļat debesīs un aizstāvat sakungu saprotu. Birznieka kungs sēž šinī namā tivas biedrības ļaudis, kas nozieguma dēļ sēdējuši
kai neilgu laiku, tāpēc viņš visus tos paņēmienus, aiz restēm. (E. Grantskalns no vietas: «Nav taikādi šeit lietojami, nav vēl pratis piesavināties. snība!») Viņš ir sēdējis arestā Valmierā. Jūs noBirznieka kungs nav pratis atšķirt manus vārdus no liekat Jungmani kā kreisā spārna piekritēju un griavīžu ziņojumiem, bet ir sajaucis visu juku jukām. bat padarīt viņu par noziedznieku. Apdomājiet mazKas attiecas uz Freimaņa kungu, tad es saku, ka
liet, Grantskalna kungs, ko Jūs runājat! Varbūt
labprāt šo kungu uzņemtu par savas partijas biedri.
Jūs esat iedzīvojušies demokrātiskā iekārtā un dePagājušā svētdienā es nodibināju vienu mūsu partimokrātiskā republikā, kas jums tur Ādažos ir dejas nodaļu; ja šis kungs tur būtu pieteicies, es viņu
vusi diezgan daudz — valsts ķieģeļus un zvejniecībūtu uzņēmis. Šī lieta nāks tiesā, un šo liecību debas priekšrocības, Jūs esat diezgan izdevīgi apmaivēji tiks tiesāti, vai viņi ir devuši pareizas liecības, nījuši savu nederīgo zemi pret valsts fonda zemi,
vai nepareizas.
bet pēc visa tā, pēc saviem piedzīvojumiem un darbības savā pagastā, Jūs nākat un pasakāt, ka JungKas attiecas tālāk uz to, ko es sacīju par Līča
kungu, tad, saprotams, mani pavisam neinteresē tas, manis ir noziedznieks un nodots prokuroram.
Grantskalna kungs, Jūs paši ļoti labi zināt, ka par
ko sacīja Birznieka kungs. Viņam, kā partijas cilvisiem
tiem smagiem noziegumiem, par ko Jungvēkam, Līča kungs jāaizstāv, jo citādi Līča kungs
prokuroram, lieta ir izbeigta. Neskamanis
nodots
var aģitēt pret Birznieka kungu vēl vairāk nekā
toties uz to, Jūs nākat un metat ēnu un aizdomas uz
līdz šim un Birzniekam, kā bijušam sociālistam, būkārtīgu un godīgu pašvaldības darbinieku, kurš paštu ne visai patīkami, ja viņu tagad izsviestu no zemaizliedzīgi ir strādājis pagasta pašvaldībā. Šāds sanieku savienības. Viņam nebūtu vairs citas izejas, līdzinājums, kur Jūs aizstāvat no vienas puses savu
kā nosēsties galējā labā spārnā pie Berga kunga.
Lazdiņu, kas sodīts par noziedzībām ar iesēdināšanu aiz restēm, no otras puses gribat padarīt par noEs gribētu likt priekšā godājamam Laimiņa
ziedznieku kreisā virziena piekritēju Jungmani, kas
kungam visus tos faktus, ko es cēlu priekšā, noskaiir uzbrukums godīgam darbiniekam, šāds salīdzinādrot, un es esmu pārliecināts, ka patiesība būs tas,
jums, Grantskalna kungs, stipri vien robežo ar neko es teicu, un ne tas, ko sacīja Birznieka kungs.
krietnību.
Ja tas tomēr nenotiks, es būšu spiests atkal kavēt
Augsto namu ar interpellāciju un runāt arī par LīJūs varējāt un esat mēģinājusi nosēdināt savu
ča kunga lietu, kas ir ļoti brēcoša, kurā ir daudz
slaveno Cauci uz zemnieku savienības slikti audzēnelikumību. Es saprotu Birznieka kungu, ja viņš
tā ērzeļa. To jūs varat darīt. Tagad jūs viņu laižat vaļā, lai viņš brauc uz citiem apvidiem darīt to
aizstāv Līča kungu, tāpēc ka viņš ir revīzijas kommisijas loceklis. Viņš taču ir deputāts, viņam nav pašu svētīgo darbu. Es nešaubos, ka viņš turpinās
tos pašus darbus arī citā apriņķī.
vaļas sekot, un viņš nav sekojis visai šai lietai. Tāpēc Birznieka kungs ir spiests aizstāvēt Līča kunPie tā paša man gribētos pateikt divi vārdus
gu.
par tām divi frakcijām, kas šinī jautājumā no sākuPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
ma ieņēma diezgan noteiktu stāvokli — demokrāVārds deputātam
Ulpem.
tisko centru un sīkbļodniekiem. Kā vieni, tā otri
P.
Ulpe (sociāldemokrāts): Par Beldava bija solījuši saviem vēlētājiem panākt Cauča atcelkunga runu man jāsaka, ka ne tikai man, bet arī
šanu. Un kas beigās iznāca? Kad tagad jāliek
Krājumā Saeimas
biroja

Rīgā,

stenografiskā
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priekšā Cauci kā nederīgu ierēdni atcelt, tad demokrātiskais centrs ir mazliet sabijies. Kādēļ sabijies? Gluži vienkārši tādēļ, ka jums, jūsu partijai
ir piedraudēts: ja jūs piespiedīsit Cauci ne tikai aiziet uz citu apriņķi, bet atteikties pavisam no sava
amata arī turpmāk, tad dažam jūsu direktoram nav
droša vieta! (Starpsauciens centrā: «Blēņas!») Nav
vis blēņas! Agrāk, kad šis piedraudējums vēl nebija izteikts, jūs bijāt ļoti dūšīgi cīnītāji; jūs teicāt,
ka pieprasīšot Cauča atcelšanu no amata, bet tagad
pa šo ceļu vairs nevarat iet.
Tāpat arī Bļodnieka partija ir noturējusi savas
apspriedes, kurās esat teikuši: mēs cīnīsimies par
Cauča atcelšanu! Bet kā jūs tagad izpildāt šo solījumu? Tagad jūs piekrītat, lai viņš aiziet no Valmieras apriņķa uz kādu citu un tur dara savus nedarbus tālāk. Vai tā ir solījuma pildīšana? Tā ir vē-
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tas sauc, ka Jūs esot bijis šķesteris, tāpēc, varbūt, ir
dabīgi, ka Jūs mēģināt atcerēties kaut ko no saviem
jaunības laikiem, kad velns esot bijis cilvēkā; bet
kad tas esot izdzīts, tad ieskrējis cūkās. To šis runātājs nu mēģināja salīdzināt ar Augsto namu. Es
nezinu, kā Jūs to dabūjāt cauri. (Starpsaucieni.)
Ja visa Valmieras lieta tā būtu salīdzināma, tad

gan būtu jākonstatē, ka Valmierā apstākli bija tādi,
ka tur bija jānāk cilvēkam un jāķeras pie velna izdzīšanas — pie visu to nekārtību likvidēšanas, kas
tur pastāvēja gan Valmieras pilsētā, gan Valmieras
apriņķa valdē. Te bija jānāk stingrai rokai, un tāds
bija apriņķa valdes priekšsēdētājs Caucis, kurš rīkojās likumības robežās un mēģināja radīt kārtību.
Jāmēģina bija izdzīt, runājot ar jūsu vārdiem, tas
velns, kas bija apsēdis Valmieru, kreiso nelikumības,
jūsu interpellālēšanās izvairīties no atbildes. Un tas notiek zināmu ar kurām bija apsēsta Valmiera. Ja
šodien pieņemtu, tad tas velns tiešām grieztos
ciju
iemeslu dēļ — tāpēc, ka Caucis ir pietiekoši augsta
persona savā partijā, kura piespiež klusēt arī jūs, ,atpakaļ uz Valmieru, dzīvotu tur un ņemtu sev sepka jūsu interpelkad jūs uzstādāt prasības, kas nepieņemamas zem- ; tiņus citus līdz. Bet man ir cerība,
'lācija Augstā namā neatradīs atbalstu.
nieku savienībai.
Jūs vēl pieķērāties Lazdiņa un Jungmaņa lieSaeimas petīciju kommisijā izmeklēja Lazdiņa
slietu un atzina, ka Lazdiņam nav nekādu vainu. Vai
jums ar to lēmumu vēl nepietiek? Jūs turpretim
Caucis aiziet uz citu apriņķi; tā nav nekāda izeja —
viņš tur rīkosies tāpat kā Valmieras apriņķī. Tāpēc atrodat par ļoti piemērotu pašvaldības darbībai
viņa atteikšanās tikai no Valmieras apriņķa priekš'Jungmani, to pašu Jungmani, kas Burtnieku pagastā
sēdētāja amata mūs neapmierina. Bet ar šo inter( iekasējis spaidu kārtībā krājaizdevu sabiedrība no
pellāciju mēs esam panākuši to, ka ir pacelts ļoti kāda jaunsaimnieka Viļņa, kas gribēja kreditu, 120
svarīgs jautājums par terrora izbeigšanu pret lauku
latus nodokļa, neizdodot kviti. Tas noticis marta
pašvaldībām. Līdz ar to mēs esam atmaskojuši
mēnesī. Pienācis jūnija mēnesis, bet Vilnis kviti vel
dažas partijas, kas cīnījās pret šo terroru pirms šīs nesaņēmis. Nauda bijusi Jungmaņa kabatā. Tad sāinterpellācijas un teica: iesniedziet tikai interpellākuši no minētā Viļņa piedzīt tos 120 latus kopā ar
ciju — mes to pabalstīsim —, bet tagad, kad jāpa- soda naudu. Iemaisījies Caucis un panācis, ka Vilnis
nāk šī terrora izbeigšana, tad jūs, piespiesti ar piedabūjis atpakaļ savu naudu, un arīsoda nauda vidraudējumu, palīdzat uzsēsties Caucim uz zemnieku ņam atlīdzināta. Tomēr jūs nekautrējāties apgalvot,
savienības ērzeļa, lai varētu aizjāt uz citu apriņķi
ka Jungmanis ir goda vīrs. — Tas pats Jungmanis izturpināt savus nedarbus.
saimniekoja nespējnieku kartupeļus, nododams tos
privātiem.
Tikai pēc tam, kad sūdzējās (E. Radziņš
Aiz visiem šiem iemesliem mēs iesniedzam pārejas formulu, ar kuru atzīstam iekšlietu ministra no vietas: «Pret Jungmani tiesa lietu izbeidza»), —
pierādījumu trūkuma dēļ lietas daudzreiz izbeidz —
atbildi par neapmierinošu.
tikai, kad pagasta padome iejaucās, atradās kartuPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam peļi,
kurus Jungmanis bija nodevis 3—4 cilvēkiem.
Grantskalnam.
Tādi, lūk, ir tie jūsu goda vīri!
E. Grantskalns
(zemnieku savienība): Augstais
Bet jums jau nav tik vien to «goda vīru»!_ Vēl
nams! Novērtējot debates, kas te norit jau trīs sēvairāk tādu ir Valmierā. Jūs šodien te kaunejaties
des, jāsaka, ka visi tie argumenti, kas izvirzīti pret
runāt par Koku pagasta skolotājiem — Āboliņu un
Cauci, ir izrādījušies par nedibinātiem. Tie visi ir
Milleru, kādu ir vēl laba tiesa Valmierā. Man arī
apgāzti, un kadnu kreisajam spārnam nav vairs, ir priekšā kāda vēstule, kas rakstīta par šo skoloar ko argumentēt, tad viņš meklē ko jaunu, meklē
tāju Milleru: «Smagi atklāt kailo dzīves patiesību.
izdevību pieķerties. Te viņš aizbrauc no Valmieras Kā skolotāja darbojos 8 gadus...» — Šī ilggadīga
uz Liepāju, tālāk _uz Talsiem, nonāk pie atsevišķiem
lauku skolotāja raksta par Āboliņu un Milleru ļoti
deputātiem un sāk jau pieminēt personīgas lietas. «jaukas» lietas. Es kautrējos tās te nolasīt, bet te
Ta pašreiz _ Ulpes kungs, starp citu, pieminēja arī
ir lietas, no kurām redzams, ka skolotājs Millers._..
mani sakara ar kādu zemes apmaiņu. Tas ir taisnī(saucieni pa kreisi) — jā, oficiāls dokuments, oficiāli
ba, ka es esmu dažus no_ saviem starpgabaliem aparī iesniegts. — «Millers izturējies ar E. Osi kā ar
mainījis. Ta lieta ir izgājusi cauri vairāk kommisavu dzīves biedreni. E. Osis atrada par iespējamu
sijam,_un ar Jūsu laipno gādību ir arī konstatēts, ka pārcelt savu gultu no caurstaigājamas istabas uz
vienvertības princips ir ievērots, dodot lielāku pla(Millera guļamistabu.» — Tas tikai liecina, kādi aptību un saņemot pretim mazāku, bet vērtīgāku. Vistākļi valda jūsu spēka vīru skolā, no kuriem viens
sa šī piešķiršana ir saskaņota ar likumu un pārbauir Koku pagasta padomes priekšsēdētājs, bet otrs —
dīta vēlreiz Jūsu pašu pārbaudīta un izkontrolēta, apriņķa un skolu valdes loceklis. Par Osi ir zināms,
^
un tadeļ
Jūs te nekādus iebildumus nevarat celt. ka tā ir sieviete ar tumšu pagātni. (Starpsaucieni.)
Kad jums nav _ nekā, ko teikt par interpellāciju, tad Šo iespaidu ir manījusi visa skola. Tālāk Millers
Jus ķeraties, lūk, pie tādiem līdzekļiem. Tas tikai
ar Osi kūdījuši skolniekus pret otro skolotāju, teikpierada, cik tukša ir jūsu interpellacija, cik maz madami, ka skolotāja neprotot mācīt vācu valodu. 1928.
teriāla irviņā iekšā_ cik nenozīmīgs ir tās saturs. gadā Millers teicis uz III un IV klases skolniekiem:
Jus meklējat jau visādas citas lietas, tikai vairs ne
«Ko jūs aizvien lienat jaunkundzes istabā?» Tālāk
interpellācijas saturu. Beigu beigās Jums savā nate nāk tādas lietas, kuras es kautrējos nolasīt. (A.
badzība ari ar to vel nepietiek. Jūs te iedziļināties jau Veckalns no vietas: «Sper tik vaļā!») Millers ir
mācītāja kunga branžā un ķeraties pie bībeles. (Saugājis vēl tālāk. Viņš ir brutālā kārtā sarīkojis uzcieni no vietas: «Sķestera kungs!») Te man no vie- brukumu skolotājai, izrāvis degošu pagali un sviedis
Aiz šiem iemesliem iekšlietu ministra kunga atbilde un arī tas apmierinājums centra un Bļodnieka
partijās mūs neapmierina. Mūs neapmierina tas, ka
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pa kāju. Varētu domāt, ka tas Viss ir noticis džungļos, bet šoreiz tas ir noticis Valmieras apriņķī.
Tas viss liecina par to, kādi džungļi ir Valmieras apriņķī. (Troksnis; priekšsēdētājs zvānī.) Caucim, ieejot 1928. gada Valmieras apriņķī, nācās sadurties ar šiem kā polītiskiem, tā arī citu nekrietnību džungļiem un nācās_ izpildīt viņam doto rīkojumu— ievest skolas kartību. Kad Caucis ir bijis
spiests ķerties pie vienas otras nelietības un nekrietnības izravēšanas, mums tūlīt jāsaduras ar
šādam interpellacijam.
Ja ir bijusi kādreiz kāda nepopulāra interpellacija, tad_ nepopulārāka par šo Valmieras džungļu
interpellāciju vel nav bijusi. Es varētu minēt daudz
un dažādus gadījumus, bet negribu ilgi ar šiem materiāliem uzkavēt Augstā nama uzmanību. Piemēram ņemsim jūsu pašu partijas vīru — (Milleru un
Jerkinu. Šis pats Millers, lai dezorganizētu apriņķa
pašvaldības dzīvi, propagandē pretēji pastāvošiem
likumiem, ka nav jāmaksā personīgais nodoklis, nav
jāpilda klaušas. Protams, dzīve atriebjas. Kad bija
jāpieved malka viņa paša skolai, tad nebija, kas to
ved, un Millers lūdza to pašu Cauci kaut ko darīt,
lai malka tiktu pievesta. Nākošā gadā Millers atkal joprojām uzstājās pret klaušām, bet tad arī pilsoņi apriņķa valdē teica: mēs arī atturēsimies no
klaušām.jo klaušas nav patīkamas. Bet te nu atkal
iznāca tāda sagadīšanās, ka vispirms apspriešanā
nāca Koku pagasta budžets. Te Millers atkal bija
starp divām ugunīm: vai nu palikt bez malkas, vai
balsot par klaušām. Millers bija spiests savā pagastā
gan klaušas uzlikt, bet citur viņš tās neatzina. Mil-

lers iet vēl tālāk un propagandē, ka nodokļi nav
maksājami. Bet kad Millerim pašam jāsaņem alga
no apriņķa valdes, tad IMillers gan piedzen nodokļus,
lai saņemtu savu algu.
Jūs žēlojāties, ka Jerkins un Millers neesot pielaisti revīzijās un izziņās. Izrādās, ka tad, kad apriņķa valdes sēdē bijusi runa par to, kam braukt izziņās un kam revīzijās, šis pats jūsu partijas vīrs,
Jerkins, pateicis, ka viņš ir gan, lai sazinātos ar tautu, bet darbs viņam neesot jāstrādā, un tāpēc viņš
atsakoties uzņemties kasiera pienākumus. (E. Radziņa starpsauciens.) Tas ir konstatēts oficiālā protokolā; bet, protams, Jūs jau ar oficiāliem materiāliem negribat rēķināties, tāpat kā ar sodāmo sarakstiem.
Vienā sēdē Jūs sakāt, ka sodīti 85 gadījumos, bet vienu sēdi vēlāk jau runājat par 121 gadījumu. Radziņa kungs, paskataities apriņķa valdes
sodu reģistri, tur minēti tikai 34 sodīšanas gadījumi.
Tas ir oficiāls ieraksts, bet Jūs gribat apgalvot tā-

das lietas, kas nesaietās ar patiesību. Ja Jūs gribat
kaut ko apgalvot, tad ieskataities oficiālos dokumentos, un tikai tad runājat par tiem. Lūk, tāda ir Jūsu
uzstāšanās.
Bet nedomājiet, ka Jūsu Jerkins un Millers ir tik
bezdarbīgi! Jums par apmierinājumu jāsaka, ka viņu darbība izpaužas gan, bet izpaužas pašvaldībām
nepieņemamos un negatīvos veidos. Tā Jerkins ierīko Gaujas ielā 15 privātu kanceleju jeb biroju un
publicē Valmieras «Brīvā Vārdā», ka nodibinājis padomu došanas biroju un pieņemšot publiku paskaidrojumu došanai. Protams, nebūtu jau nekas ļauns,
ja dod padomus un pieņem publiku. Bet kad nu no
apriņķa valdes kancelejas sāk izzust oficiāli saraksti,
oficiāli dokumenti un papīri, kurus atrod Gaujas ielā 15 Jerkina dzīvoklī, un Jerkins sāk fabricēt šo
dokumentu norakstus, apliecinot tos bez zīmoga un ar
savu parakstu, tad taču, kungi, tā lieta vairs neiet.
Protams, jūs te atkal nesaskatāt nekādu nelikumību;
bet jūs gribat, lai Caucis par visu to cieš klusu un
Eārcel apriņķa valdes kanceleju uz Jerkina dzīvokli,
iem dokumentiem un papīriem nevajaga vis atra-
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sties Jerkina prīvātskapjos, bet gan apriņķa valdes
kancelejā. Tai pašā laikā Caucim jāuzņemas atbildība. Nav labi, ka apriņķa valdes loceklis oficiālus
papīrus un dokumentus noslēpj savos privātos skapjos. Neviens taču nevar zināt, kur šie dokumenti
vajadzības gadījumā atrodami.
Otrs apriņķa valdes loceklis ir tas pats famozais Millers, par kuru citi skolotāji apraksta gan kaušanos ar malkas pagalēm, gan attiecības guļamistabā. Tas pats Mlillers apriņķa valdes sēdē dauza kulakus pa galdu un uz priekšsēdētāja Cauča aizrādījumu turēties kauču likuma robežās, atcērt atklātā
sēdē, visiem dzirdot: «Es spļauju virsū jūsu likumiem!» Kā nu jums patīk, jums, kas sākāties likumus līdzi taisot, ka jūsu Millers spļauj virsū jūsu likumiem! Vai tas ir valstiski? Tādā atmosfairā
Valmierā bija jāstrādā Caucim. Tāpēc nebrīnaities,
ka atmosfairā Valmierā ir ļoti sakarsēta. (Starpsau-

ciens pa kreisi.)

Ja jūs arī par Zēmaņa kungu gribat zināt, tad atļaujiet jums pateikt, ka labāk nebija arī ar viņu. Arī
viņš dabūja sadurties ar šiem apstākļiem Valmieras
apriņķī, kaut arī viņam tur nācās darboties īsu laiku. (Starpsauciens.) Rakstveži ir valstiski cilvēki,
kas paraduši rīkoties likuma robežās, un tāpēc nebūt
nav jābrīnās, ka darbveži par Zēmaņa kungu priecājas; bet gan no jūsu lēģera ir nākuši vīri, kas par
Zēmaņa kungu nav priecājušies, un kas šo pašu Zēmaņa kungu ir apvainojuši tādā kārtā, ka vēlāk pēc
iesniegtas sūdzības par to ir dabūjuši nosēdēt 3 mēnešus cietumā. Redziet, šos faktus jūs noklusējāt.
Tagad jus gan sakāt, ka Zēmaņa kungs bija labs, bet
jūsu pašu ļaudis izturējās tā, ka pēcāk dabūja sēdēt
3 mēnešus cietuma.
Tādi ir šie ļaudis un tāds ir Valmieras apriņķis;
ta_pec pilsoniskajam spārnam jāprotestē pret to uzbāzību, pret to nekautrību, ar kādu 'Radziņi un citi
gari kultīve šo atmosfairu Valmieras apriņķī. Kamēr Valmieras apriņķī valdīs šis gars, nebrīnaities,
ka pilsoņiem beidzot pietrūks pacietības un būs jāpaceļ balsis par cīņu pret radzinismu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Birzniekam.

(zemnieku savienība): (Sauciens
J. Birznieks
pa kreisi: «Sociālists!») Godātie deputātu kungi!
Man tas ir ļoti patīkami, jo Jūs, Veckalna kungs, ta-

ču nedomāsit, ka sociālists ir kāds lamu vārds; tas
taču ir ļoti cienījams vārds, tikai man jākonstatē, ka
man tas gods vis nepienākas. Es esmu Jums ļoti

pateicīgs par šīs labās īpašības piešķiršanu man, jo
es to turu par goda vārdu; bet «Strādnieku Avīze»
man šo īpašību ir atņēmusi jau 2 mēnešus pēc manasatgriešanāsno vācu gūsta, 1920. gada aprīļa mēnesi. Tad «Strādnieku Avīze» bija pasteigusies pateikt, ka šis esot tas nesaudzīgais zemnieku savienības vīrs, kas staigājis no mājas uz māju, ieteikdams
8. numuru. Es būtu priecīgs, ja būtu bijis sociālists;
šo vardu es turu par goda vārdu. —
Šterna kungs te izteica domas, ka man nav pazīstama Liepājas apriņķa pašvaldības dzīve, jo deputāta amats to nav ļāvis. Es varu apliecināt, ka
taisni pateicoties tam, ka esmu deputāts, man ir bijusi izdevība iepazīties ar šīs pašvaldības dzīvi ļoti
plašos apmēros, jo, ka jūs zināt, vasara ir bijusi diezgan gara un arī tagad dažas dienas nedēļā mums ir
brīvas, un, ja tikai ir laba griba, tad revīziju var izdarīt, un par apriņķa pašvaldības dzīvi painteresēties.
Tapecpar prieku vai nepatikšanu Šterna kungam
man jāsaka, ka apriņķu dzīve man ir ļoti labi pazīstama un visu, ko es teicu, es esmu dibinājis uz faktiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
9*
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Iesniegtas divas pārejas formulas. Deputāti A. Alberings, V. Rubulis u. c. iesnieguši šādu pārejas formulu:
«Noklausījusies iekšlietu ministra atbildi uz iesniegto pieprasījumu par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja rīcību
un debates pie ta, Saeima pāriet uz nākošo dienas kārtības
punktu.»

Deputāti F. Cielēns, E. Radziņš, P. Ulpe u. c.
iesnieguši otru pārejas formulu:
«Saeima, noklausījusies iekšlietu ministra atbildi uz deputāta E. Radziņa u. c. iesniegto interpellāciju, atzīst šo atbildi
par neapmierinošu.»

Saskaņaar kārtības rulli vispirms nāks nobalsošana deputāta Alberinga u. c. iesniegtā pārejas formula. Ja to pieņems, atkritīs deputāta Cielēna u. c.
iesniegta pārejas formula; ja pirmo pārejas formulu
noraidīs, nāks nobalsošanā otrā pārejas formula, kas
atzīst iekšlietu ministra atbildi par neapmierinošu.
Lieku, uz balsošanu deputāta Alberinga u. c. iesniegto pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šis pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par de^
putāta
Alberinga u. c. iesniegtās pārejas formulas
pieņemšanu nodotas 52 balsis, pret — 35 balsis. Šī
pārejas formula pieņemta. Otra pārejas formula atkrīt. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ministra atbildi uz deputāta N. Maizeļa u. c. iesniegto jautājumu par žīdu tautības praktikantes nepieņemšanu valsts dienestā. Vārds tieslietu ministrim Pabērzam.
Tieslietu ministris J. Pabērzs:
Godātie deputātu kungi! Deputāti Maizelis, Būmeisters u. c. iesniedza tieslietu ministrim jautājumu, kurā aizrādīja,
ka Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs šī gada pavasari neesot pieņēmis par ierēdni Kārsavas miertiesas iecirkņa kancelejā kādu Kulmasa jaunkundzi.
Kulmasa jaunkundze strādājusi pie minētā'miertiesneša apmēram pusotra gada līdz pagājušā gada 1.
novembrim. No šī gadījuma minētie deputāti rada
slēdzienu, ka mušu valsts iestādēs esot iesakņojusies
tāda prakse, ka mazākuma tautību pilsoņus, sevišķi
ti_ e slietu

žīdus, valsts dienestā neuzņemot.
Lietas apstākļi šinī gadījumā ir sekojošie.
Kulmasa jaunkundze tiešām apmēram pusotra
gada, līdz pagājušā gada 1. novembrim, strādāja zināmu laiku kā praktikante, zināmu laiku kā intelligenta bezdarbniece Kārsavas iecirkņa miertiesneša
kanceleja, pa, daļai par algu, pa daļai bez algas.'Šī
gada_ budžeta Kārsavas iecirkņa miertiesneša kanceleja bija _ paredzēta viena ierēdņa vieta. Kad budžets stājas speka,_ Kulmasa jaunkundze, Ozoliņa
jaunkundze, kas arī strādāja kā praktikante minētā
kanceleļa, un kāds Ziemeļa kungs, kas arī tur nodarbojas ka praktikaiits,_ iesniedza lūgumus uzņemt viņus par ierēdņiem minētā vietā. Jāatzīmē, ka Saeimas
deputāti Lazersons un Dubins arī interesējās par šo
lietu un lūdza mani, minētā ierēdņa vietā pieņemt
Kulmasa jaunkundzi. Es viņiem aizrādīju, ka tas atkarājās no apgabaltiesas priekšsēdētāja, un no savas
puses varu darīt tikai to, ka viņam darīšu zināmu
minēto deputātu lūgumu. Apgabaltiesas priekšsēdētājs,
iesniegtos
saņēmis
lūgumus,
izšķīrās
par labu Ozoliņa _ jaunkundzei, uzskatīdams viņu par vairāk piemērotu minētam amatam. Maizela
kungs pareizi aizrādīja, ka Kārsavas miertiesnesis
labi atsaucies par Kulmasa jaunkundzi, bet viņš
atsaucas labiarī par Ozoliņa jaunkundzi un Ziemeļa
kungu. — Tādi ir lietas faktiskie apstākļi. Tagad,
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kad bija iesniegts šis jautājums, es noskaidroju lietu
pie apgabaltiesas priekšsēdētāja, un viņš man paziņoja, ka viņam nav_ nekādu iebildumu pret Kulmasa
jaunkundzes kandidatūru, un ja vien radīsies iespēja,
tad ari viņai vietu dos. (Starpsauciens.)
No šī paskaidrojuma, man liekas, cienījamie deputātu kungi _ jūs gūsit slēdzienu, ka Tieslietu ministrija nav tādas politikas, kas gribētu žīdu pilsoņus
nostādīt otras šķiras pilsoņu lomā. Ja šinī gadījumā
būtu noraidīta tikai žīdiete, tad par to vēl varētu
runāt, bet te jau ir noraidīts arī latvietis. Es domaju,_ Maizeļa kungs taču zin, ka valsts iestādēm ienāk lūgumi veselam čupām, un ja tie tiek noraidīti,
tad taču nevar slēgt, ka te būtu kāda sevišķa politika.
Ka tiešām Tieslietu ministrijā nav tādas politikas, par kādu pagājušā reizē runāja IMaizeļa kungs,
to pierada _ arī_ tas, ka Rīgas apgabaltiesā kā kandidāts strada kāds Mirons Krons un saņem arī algu.
Vel apgabaltiesā iesniedzis lūgumu kāds Bergels.
Viņa lieta bija sagatavota iecelšanai vietā, bet vēlāk
no attiecīgam iestādēm ienāca ziņas, ka viņš izvairījies no kara klausības. (Starpsaucieni.) Saprotams, ka šādu cilvēku mēs nevarējām uzņemt tieslietu resora dienestā. Šogad iesniedza lūgumu uzņemt
par tiesu amata kandidātu kāds īliršbergs, bet viņš
neatrada neviena cilvēka, kas sniegtu ziņas par viņa
personību, spējām, morāliskām īpašībām u. t. t. Tālāk Tiesu palātā jau no 1928. gada 1. jūlija darbojas
ka tiesu amata kandidāts un saņem algu kāds Levensons. Viņš jau ir tik tālu iestrādājies, ka drīz viņam
noliks pārbaudījumu uz vecāko tiesu amatu kandidātu. Bez tam savā laikā tieslietu resorā darbojās kā
kandidāti 2 brāļi Minci un Dora Eljaševa. Viņi nostrādāja Va gada, un Eljaševa nostrādāja vienu gadu,
bet pec tam viņi paši brīvprātīgi atstāja savu amatu
un aizgāja. Maizeļa kungam, varbūt, būtu tiesība
.pārmest tieslietu resoram tad, ja arī kāds cits žīdu
tautības kandidāts būtu noraidīts, bet Maizeļa kungs
to nevarēja pateikt. Tāpēc es, cienījamie deputātu
kungi, domāju, ka pārmetums, ka valsts iestādes nepieņem darbā žīdu tautības cilvēkus, nav dibināts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegti divi vienāda satura priekšlikumi. Deputāti M. Dubins, L.
Špoļanskis u. c. liek priekšā
atklāt debates pēc tieslietu ministra atbildes uz deputāta
N. Maizela u. c. iesniegto jautājumu.

Tādu pašu priekšlikumu iesnieguši deputāti N.
J. Višņa u. c. Saskaņā ar
kārtības rulli šie priekšlikumi jānobalso. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šiem priekšlikumiem. Acīmredzot vairākums. Priekšlikumi pieņemti. Debates atklātas. _ Vārds deputātam Dubinam.
(Saucieni no vietām: «Aizsteidzās mums priekšā!» —
Jautrība.)
M. Dubins (Agudas Jisroel): Tad, kad deputāts
Mlaizelis iesniedza šo jautājumu ministru prezidentam, es sagaidīju, ka uz šo jautājumu arī atbildēs
ministru prezidents, un pavisam nesagaidīju, ka uz
to atbildes tikai tieslietu ministris.
Es gribu šo jautājumu nostādīt daudz plašāk,
neka to darīja Maizelis. Te nav runa vienīgi par
to, vai Kulmasa jjaunkundze uzņemta, vai nē, bet
šeit ir runa vispār par žīdu neuzņemšanu valsts
dienesta. Es sapratu, ka lietu tā nostādīs un mēs
dabūsim vispusīgu atbildi uz šo jautājumu. Bet
ko mes dzirdējām?
Uzstājas tieslietu ministra
kungs un atbildēja tikai par šo Kulmasa jaunkundzi;
minēja vel kādus 2 žīdus, kas strādājuši tieslietu
resora, un vel kādu, kas izvairījies no kara klausības. Viņšvisu lietu nostādīja tā, ka daudz par
to nebūtu vērts runāt.

Maizelis, E. Dzelzītis,
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Es domāju, ka tāda tā lieta nav. Latvija ir
demokrātiska valsts, mums ir visi brīvības principi,

bet

viena

principa

nav.

Mums

ir

brīvība,

mes varam sapulcēs runnāt, cik gribam, mēs varam stundām runāt šeit Saeima par vajadzīgām un
nevajadzīgam mterpellacijam, bet žīdus valsts dienesta, tāpat ka cara laikā, neuzņem. Nav tā, kā

doma Maizeļa kungs, iesniedzot pieprasījumu mi-

nistru prezidentam Celmiņa kunngam, ka tas tā ir
tikai šīs valdības laika un ka citu valdību laikā
būtu bijis labak._ Vienalga, kāda valdība, vai tā
ir laba, vai kreisa valdība, šis jautājums netiek pareizi atrisināts. Arī tanī laikā, kad Skujenieka
kungs bija ministru prezidents, kad arī sociāldemokrāti valdīja līdz, neviens žīds nevienā valsts iestāde^ netika_ pieņemts. Tā tad ierobežojumi, kas
ir palikuši pāri no cara laikiem, pastāv Latvijā vēl
līdz šai dienai.
Tieslietu ministra kungs minēja, ka tiesu resora strādājot kādi 3—4 žīdi —? divi Levensoni
un divi Minci. Jūs domājat, ka ar to pilnīgi pietiek ka ar to šis jautājums jau ir izsmelts un nekas
^ šinī ziņā nebūtu darāms. Es domāju, ka
vairāk
ministru prezidentam un tieslietu ministrim gan
vajadzēja paskatīt, cik žīdu strādā Iekšlietu mi-

nistrija, cik finanču vai arī Zemkopības ministrijā. Man jāsaka, ka šinīs resoros mēs neredzam neviena ierēdņa — žīda. Neredzam neviena
žīdu tautības cilvēka arī

atdalītā

tirdzniecības

no Finanču ministrijas

departamentā.

Varbūt

jūs

varētu vēl teikt, ka žīds neder Zemkopības ministrijā, kaut gan nekur nav pierādīts, ka žīds būtu
slikts zemkopis. Bet, kungi, man šķiet, ka tirdzniecības lietās žīds taču ir ļoti kompetents. (Sauciens no vietas: «Par daudz labi zina!») Ja nu
Finanču ministrijā jāieceļ kāds departamenta direktors, tad, es varu apgalvot, nekādā ziņā šinī

amatā neiecels žīdu tautības cilvēku.

Ja kādreiz

lūdz iecelt vienā vai otrā vietā kādu žīdu tautības
cilvēku, tad vienmēr ir visāda atrunāšanās, ka tas
nav iespējams u. t. t, u. t. t. Es sagaidīju, ka tieslietu ministra kungs nosodīs tiesu resora rīcību un
aizstāvēs žīdieti Kulmass, bet es jums teikšu atklāti: tieslietu ministra kungam bija bailes atklāti
pateikt, ka viņš atbalsta žīdieti, jo tad viņa partija viņam to i pārmestu. Redziet, šī slimība, šis
uzskats Latvijā vēl nav izravēts.
Un tomēr nevar teikt, ka žīdu nevarētu iecelt par valsts ierēdni, ka viņš nevarētu izpildīt

savu darbu.

Ņemsim kādreizējo valsts kontrolieri

IMincu. Vai jūs varat teikt, ka viņš bija slikts
Tāpat Fridmanis Latvijas
valsts kontrolieris?
bankā? Protams, var būt strīdus par to, kam

piešķirt Latvijas valūtas stabilizēšanu. To varētu uzskatīt par iRingolda Kalninga nopelnu, bet
man liekas, ka tas ir drīzāk Fridmaņa nopelns.
Vārdu sakot, visi šie minētie gadījumi rāda, ka
nav nekāda pamata teikt, ka žīds nav piemērots
valsts ierēdņa amatam. Tāpēc, ja jūs prasāt, lai
viņi izpilda savu pienākumu, jums viņiem arī jānāk pretim. Kur lai iet visi tie jaunekļi, kuri tagad pabeidz augstskolu vai vidusskolu? Latviešiem tas ir izdevīgi. Jums ir 30.000 ierēdņu, kas
strādā. Bet žīdi nedabū pat 1% no šīm vietām.
Tāpēc, lai šo jautājumu atrisinātu, nevajadzētu
skatīties tik šauri, ko atbildēs tieslietu ministris,
bet gan atrisināt reiz jautājumu, ka, uzņemot cilvēkus valsts dienestā, nav jāšķiro pēc tautībām ne
tikai vārdos, bet arī darbos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Maizelim.
N. Maizelis (Bunds): Godātie deputātu kungi!
Kad es pierakstījos pie vārda, es nedomāju, ka man
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šim jautājuma būs jāpolemizē ne tikai ar tieslietu
ministri, bet arī ar deputātu Dubina kungu. Es
negribu aizrauties no šīs polemikas un tādēļ papriekš gribu patiešām apsvērt tieslietu ministra atbildi, cik tā bija pamatota un cik tā ir apmierinoša.
Es jautāju: praktikantei Kulmass bija visas tiesības kļūt uzņemtai kā pirmai uz Saeimā pieņemtā
budžeta pamata nodibinātā vietā — kādēļ viņa
netika pieņemta? Kādēļ viņas vietā tika pieņemts
cits kandidāts? Atbilde uz šo jautājumu bija tāda,
ka bez Kulmass _ kura nebija uzņemta dienestā, nebija uzņemta vēl arī viena trešā persona. Tā ir'
ļoti naiva atbilde.
Vienā vietā, kura pienākas
Kulmass, nevar uzņemt divus. Kādēļ tika pieņemta
cita persona? Vai šai personai bija kādas priekšrocības? Es jums pierādīju, ka tad, kad Ozoliņa
tikai saka strādāt, Kulmass strādāja jau veselu
gadu. Es jums pieradīju, ka Kulmass lūgumu miertiesnesis pabalstīja, bet Ozoliņas lūgumu viņš negribēja pieņemt. Es jums_ pierādīju, ka Kulmass ir
skolas kalpones meita, ta tad dzīvo ļoti grūtos
materiālos apstākļos, un neviens nevar teikt, ka
otrai kandidātei būtu grūtāki apstākļi. Es nerunāju pret pieņemto kandidātu, bet tikai jautāju,
kadeļ dota priekšrocība šim kandidātam. Atbilde
uz šo jautājumu ir skaidra.
Nav taisnība, ko runā deputāts Dubina kungs,
ka es esot nostādījis šo jautājumu kā vienas praktikantes jautājumu. Es šo jautājumu nostādīju, kā
jus varat redzēt no manas runas stenogrammas, kā
principiālu jautājumu. Pedejā «Latvja» numurā šīs
avīzes redaktors pārmet, kādēļ es šo mazo jautājumu nostādījis par vispārēju jautājumu. Bet interesanti, godātie deputātu kungi, ir tas, ka šis pārmetums ir tāds, par ko var teikt, ka tas grib novelt vainu „c SonbHOH ro/iosbi ua saoposvio".
Ne es biju pirmais, bet avīze «Latvis» savā
laika nostādīja šo mazās praktikantes jautājumu
par nacionālu, pa.r principiālu jautājumu. Kad šis
jautājums bija jāizšķir, «Latvis» ievietoja savās
slejas kādu rakstiņu ar _ nosaukumu «Žīdietes dēļ
' atbrīvotāji neder»_ kura uzbruka miertiesnesim,
kadeļ pie viņa strādājot šī Kulmass. Mums jāapgādā atbrīvotāji, bet kapec par to jāatbild šai mazai žīdu praktikantei!
Tanī pat _ laikā, kad mēs šeit Saeimā runājam
par interpellāciju, Berga kungs mums pārmet, ka
mes šo niecīgo gadījumu nostādot par principiālu
lietu, lai gan tur neka tamlīdzīga neesot. (Man jāaizrāda Berga kungam, ka tanī pat laikā, kad
Latvijas republikas pārstāvji cīnās par tautu solidaritāti Tautu ligas asamblejā, viņa avīzes redaktors šauj ar lielgabaliem uz šo mazo žīdu praktikanti tikai_ tadeļ, ka viņa aizņem visai niecīgu
vietu Latvija. Un kas ir vainīgs šinī lietā?
Neskatoties uz datiem, ko te mums minēja
tieslietu ministra kungs, es _ jjims ar faktiem varu
pieradīt, ka pat uz maģistratūras vietām žīdu kandidāti ir nobīdīti pie malas_ . Pieminēsim tikai uzņemšanu Latvijas advokatūrā. Nav vēl atrisināts,
vai šī neuzņemšana ir dibināta. Vēl Senātā šī lieta
nav dabūjusi atrisinājuma, un drīzumā Senātam
bus uz šo jautājumu jaatbild._ Neskatoties uz to, ka
mušu demokrātiska republikā_ ir proklamēts vienlīdzības princips un tapec būtu jāuzņem visi, tomēr šī neuzņemšana aiz neformāliem iemesliem
izvēršas par ļaunu žīdu tautībai un žīdi advokatūrā
netiek uzņemti. Uz to jautājumu jums būs vēl jāatbild.
Uz_ to
jautājumu jums būs
jāatbild
tadeļ, ka mes tagad dzīvojam laikmetā, kad valsts,
sabiedriskas organizācijas jo vairāk, jo tālāk ieņem svarīgāku vietu saimnieciskā dzīvē. Runājot par žīdiem, jūs vienmēr runājat par žīdu ba-
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sesijas

gatniekiem, par žīdu baņķieriem. Tanī pat laika
tiek pilnīgi ruinēts tas sikpilsoniskais žīdu slānis,
tās pusproletāriskās aprindas. kas ir žīdu tautības
vairākums, it sevišķi province. Viņu dēliem, viņu
meitām jāmeklē darbs. Kurp lai viņi iet? Vai jus
gribat, lai žīdu darba jaunatnei, intelligencei_ neatJa, vai
ver saimnieciskas perspektīvas Latvija?
nē? Es domāju, ka jūsu uzdevums ir radīt šai
jaunatnē tādu psīcholoģiju, ka Latvija ir ne tikai
tā zeme, kurā viņa dzīvo, ne tikai ta zeme, kura
viņa izaugusi, bet arī viņas nākotnes zeme. Uz
šo jautājumu atbildiet! Ministra kungs uz šo jau-

pareizs.
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tājumu neatbildēja.
Es negribu polemizēt ar Dubina kungu par to,
kādam sabiedriskam spēkam ir izšķiroša loma nacionālā politikā Latvijā un visā pasaule. Pēc tam,
Dubina kungs, kad Jūsu koalīcijas biedrs Berga

kungs savā avīzē izteica lielu prieku par hitleriešu uzvaru Vācijā, par šo jautājumu nav vairs,
ko runāt. Pēc tam katram ir skaidrs_ kas tas par
sabiedrisko spēku, kas mušu zeme, tāpat ka visā
pasaulē, nodarbojas ar šovinistisko politiku. Tai
pašā laikā pēdējais sociāldemokrātu kongress pieņēma prasību par tautību vienlīdzību uzņemot valsts
dienestā. Es zinu, ka jums ir tieksme ironiski runāt
par programmu, jo programma esot tikai tukša
skaņa. Es domāju, ja nebūtu sava laika sociāldemokrātu programmas, mēs nebūtu šeit Saeima, nebūtu ne Dubina kunga, ne Arveda_ Berga kunga.
Sociāldemokrātu programma ir nākotnes spēks;
tas ir spēks, kas, neskatoties uz visam grūtībām,
garantēs nākotnē tautu vienlīdzību Latvija.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skujeniekam.
M. Skujenieks '(progresīva apvienība): Ļoti
godātie deputātu kungi! _ Maizeļa kunga pirmā
runā, bez šaubām, izskanēja zināma patiesība. Ir
tiesa, ka pie mums valsts dienestā žīdu starp valsts
ierēdņiem ir ļoti mazs procents;_ bet jau mazliet citādi un nepatiesi izskanēja jautājumi, kurus izteica
Dubina kungs un arī Maizeļa kungs. Dubina kungs
teica: «Neviens nevar teikt, ka žīdiem vietas nav
vajadzīgas. Kurp lai viņi iet?» — Maizeļa kungs
teica: «Vai jūs gribat lai žīdu jaunatnei neatveras
saimnieciskas perspektīvas?» Man šķiet, ka dzīve
uz pēdējo dod noteiktu atbildi.
Nepietiek ar to, ka runājam par ierēdņiem
valsts dienestā. Kad aplūkojam mūsu valsts _ dzīves
saimniecisko struktūru, tad zem ierēdņiem jāsaprot
ne tikai Ierēdņi valsts dienesta, bet arī citi. Ja palūkojamies, kas mūsu valstī saimnieciski ir labāk
nostādīti, tad jāsaka, ka šinī ziņa latvieši neatrodas priekšrocību stāvoklī. Piemēram, ja runājam
tikai par ierēdņiem, tad no visiem žīdu tautības
piederīgiem Latvijā 6% ir žīdu tautības_ ierēdņu,
un tikai 3% latviešu iedzīvotāju ir ierēdņi. Ta
tad žīdu tautības ierēdņu, salīdzinot ar viņu iedzīvotāju skaitu, ir divreiz tik daudz kā latviešu.
Bet ar to vien nepietiek! Ir vēl citas daudz vairāk
saimnieciski privileģētas grupas, piemēram, uzņēmēji, īpašnieki u. t. t. Ja palūkojamies uz šo kategoriju, tad tādu starp žīdu tautības piederīgiem ir
36%, bet latviešu tautības — tikai 19%. Man
teiks: šie skaitļi neka nepasaka, jo starp šiern 36%
žīdu īpašnieku liels; skaits ir saimnieciski sliktā stāvoklī — mazu darbnīcu īpašnieki, kas dzīvo trūcīgi. Bet pareizi ir arī tas, ka tanīs 19% latviešu
īpašnieku ir ieskaitīts katrs Latgales sīkzemnieks
ar 2—3 ha zemes. Rezultāts tomēr ir tāds, ka no
žīdu tautībai piederīgiem Latvijā pie uzņēmējiem,
īpašniekiem un ierēdņiem pieder 51%, bet no latviešiem tikai 27%. Tā tad apgalvojums, ka žīdu tautības piederīgiem algotais darbs neatvērtos, ir ne-
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Taisni otrādi — saimnieciskā dzīve attie-

cībā uz algotu amatu un pie tam labāk atalgotu
amatu ieņemšanu latvieši pie mums ir sliktāka stāvoklī nekā žīdu tautības piederīgie.
Arī vāciešu stāvoklis šim ziņa ir labāks neka
latviešu stāvoklis. Vispārīgi, ja palūkojamies, kāds
procents vācu tautības piederīgo atrodas valsts dienestā, tad atkal izrādās par nepareizu apgalvojums,
ko iepriekšējā runā izteica Maizeļa kungs, proti —
ka valsts dienesta jautājums esot vispārīgi kopīgs
minoritāšu jautājums.

Tā

nav!

Piemēram

no

visiem vāciešiem valsts dienestā ir 1,88%, bet no
visiem latviešiem Latvijas valsts dienestā ir tikai
1,48%. Tas ir iespējams, tie ir objektīvi dati. To
mēs esam konstatējuši tautas skaitīšanā. Tas nozīmē to, ka šis jautājums nav vispārīgi minoritāšu
jautājums.
Ir tiesa, ka citas tautības valsts dienesta ir
mazliet mazākā skaitā. Vismazāk valsts dienesta
krievu un žīdu: krievu ir apmēram XA% un žīdu
mazliet mazāk. Es domāju, šinī ziņā Maizeļa kun-

gam bija taisnība.
Ja es runāju par to, ka saimnieciskās perspektīvas ir atvērušās vairāk žīdu tautības piederīgiem
un arī citiem cittautiešiem, ka starp uzņēmējiem,
īpašniekiem un, sevišķi, ierēdņiem ir mazāk latviešu nekā citu tautību piederīgo, sevišķi žīdu un
vāciešu, man, varbūt, atbildēs: tas pats par sevi
saprotams, jo privāto uzņēmumu vairākums — fabrikas, tirdzniecības kantori u. t. t. pieder cittautiešiem. Viņi pilnīgi pēc saviem ieskatiem var pieņemt dienestā tos, ko viņi vēlas pieņemt. Nevienam nav tiesība pārmest, ka šīs prīvātās firmas un
uzņēmumi pieņem cittautiešus. Pret to nevienam
nevar būt iebildumu. Bet ja šo jautājumu nostāda
tā, tad arī attiecībā uz valsti var teikt to pašu. Ja
nu mēs šo jautājumu nostādām tā, ka tad, ja zināmu fabriku ir radījusi attiecīga cittautiešu sabiedrība, kas šinīs uzņēmumos pieņem savas tautības
piederīgos, tad rodas jautājums, kas_ tad _Latvijas
valsti ir radījis. Ja nu jautājumu nostāda ta, tad. jāatbild, ka pa lielākai daļai Latvijas valsti ir radījusi
latviešu tauta pret citu tautību gribu vai tām pasīvi izturoties. Tā tas ir! Ja šādu principu attie-

cina uz fabrikām un uzņēmumiem, kāpēc tādu pat

principu nevar attiecināt uz Latvijas valsti?
Maizeļa kungs saka, ka liels skaits žīdu tautības piederīgo iemācījušies latviešu valodu un ka
tālab Latvijas valsts iestādēm jāatver savas durvis, lai žīdu tautības piederīgie tiktu pieņemti valsts
dienestā. Man šķiet, ka ar to, ka cilvēks iemācas
kādu valodu, vēl nepietiek. Valodas iemācīšanas
ir tikai zināma ārēja zīme, bet bez šīs ārējās zīmes
jāievēro arī iekšējais saturs. Ja tagad paskatāmies
uz tīri formālu iezīmi, uz valodas prašanu, tad jāsaka, ka no visiem mūsu valsts piederīgiem vislielākais latviešu valodu pratēju _ skaits ir leišu tautībā — gandrīz 90% leišu runā latviski. Tad seko
vācieši; vairāk kā 82% ir uzdevuši, ka prot latviski. Tālāk nāk igauņi, bet stipri mazāks latviešu
valodas pratēju procents atrodams žīdu tautības
piederīgos — starp tiem tikai 60% runā latviski.
Bez tam latviski runājošo žīdu procents pēdējo 5
gadu laikā ir palielinājies tikai par nepilniem 4%.
Tā tad latviešu valodas mācīšanās tendence ir atslābuši. Tā bija stiprāka valsts pastāvēšanas pirmajos gados, bet pēdējos gados ir stipri mazinājusies. Bet vismazāk latviski prot krievi. No visiem
krieviem latviski tagad runā tikai 19%. Es labi
saprotu to, ka tumšajos Latgales apgabalos, kur
krievi dzīvo kompaktās masās, kas reti sastopas
ar latviešiem, viņiem grūtāk iemācīties latviski.
Es saprotu arī to, ka no cittautiešu vecākiem cii-
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vēkiem, kas savu mūžu nodzīvojuši un _ atrodas tie cilvēki, kas runā krieviski, kas stāv tālu no
latviešu dzīves.
mūža vakarā, daudz tīri fizisku iemeslu deļ nevaEs gribētu aizrādīt uz vel vienu parādību.
rētu iemācīties svešu valodu, vai, mazākais, viMiums
ir bijuši dažās vietas un ir vel tagad cittauņiem grūtāk to iemācīties nekā jauniem_ cilvēkiem.
kā valsts ierēdņi savus_ pienākumus pilda
tieši,
par
kas
cilvēkiem,
ja
es
to
teicu
par
vecākiem
Bet
kārtīgi. Bet ir sastopama pedeja laika arī cita
Latgales zemniekiem, tad pavisam citāda ta lieta
parādība, un proti tā, ka cittautietis, kas ieņem
ir R īgā, Liepājā un citās Latvijas rietumdaļas pilLatvijā
kādu valsts amatu, neuzskata sevi par
ka,
piepārsteidzoši,
sētās. Tas ir vairāk nekā
mēram, tādā pilsētā kā Liepājā, kur krievu kolonija Latvijas valsts ierēdni, par valsts centrāla.! varai
subordinētu ierēdni, kurš izpilda valsts centrālas vair kādi nepilni 2000 cilvēku, lielākā daļa ne tikai
gribu, bet gan ir pierādījies, ka viņš ir juties
ras
jauno
neprot.
Viņi
cilvēku
latviski
bet
arī
veco,
pat
sarunājas krieviski, un ja prasa, vai viņi šinīs 12 savā darbībā gluži citādi. Viņš ir pārvērties
gribas
izpildīīpatnējās
nacionālās
vienības
savas
tad
viņi
atgados nav iemācījušies latviski runāt,
tāju Latvijas valsts mēchanismā. Tas, mani kungi,
bild : nē, mēs to uzskatām par nevajadzīgu un arī
ir
kaut kas absolūti nepielaižams. Visspilgtākais
negribam. Tādas atbildes es esmu personīgi dzirir tas, ka mēs savā laikā dzirdējām runāpiemērs
kungi,
parādējis, un tas nav izdomājums. Te,
pirmo krievu ministri Latvija. Ta ir nejam
par
Ta
zinovērtējums.
ir
politisks
jau
zināms
dās
vispār ko tamlīdzīgu var sacīt. Latvija
jēdzība,
ka
Šīs
nāmu aprindu nevēlēšanas iemācīties latviski.
nevar
būt
krievu
ministru — ir tikai Latvijas miļoti
žīdiem
ir
aprindas it īpaši pie krieviem un
spilgts piemērs, tad ne mazāk
nistri.
Ja
tas
ir
lielas, šīs aprindas savukārt atstaj_ ļoti lielu iespilgts
piemērs
ir
tas, ka cittautību ministris rūspaidu uz tām aprindām, kas gribētu iemācīties
īpatnējām vajadzībām,
pējas
par
savas
tautības
latviski.
kas ir Latvijas tautai, Latvijas
tām,
nevis
par
ka
visas
tauPie, mums objektīvs fakts ir tas,
valsts iedzīvotājiem kā kopībai. — Es beidzu._
tības, kas pie mums Latvija dzīvo stipri noslēgtu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
kulturālo dzīvi, un katras tautības iekšēja dzīves Lazersonam.
atmosfairā ir īpatnēja. Kas attiecas uz žīdiem, tad
(Ceire-Cion): Augsti godātie
M. Lazersons
atmosfairā, kas pie viņiem dominē —- ta nav vienīga, deputātu kungi! Es nebūtu šodien runājis, jo jautā teikt būtu nepareizi —, ir agrākas Krievijas attājums, kas būtībā jau izšķirts, vairākumam ir ļoti
mosfairā. Viņi dzīvo Krievijas kultūras iespaida.
skaidrs.
Bet Skujenieka kungs šo jautājumu paJaunā paaudze ar retiem izņēmumiem runa sava
cēla mazliet augstāk.
starpā valsts valodu, bet dominē mušu austrumu
Es atzīstu, ka piecu deputātu parakstītu mazu
apŠis
objektīvs
fakts_
kaimiņa valoda. Tas ir
jautājumu nevar pacelt_ principiālos augstumos;
valodas
svarīgāks
neka
mani
ir
kungi,
stāklis,
bet katrā ziņā to vajadzēja atrisināt. Mūsu valsts
prašana. Valsts ierēdņiem vajaga but kontakta ar
satversmes 82. pants nosaka. ka likuma un tiesas
un
psīcholoģiju
tautu, viņiem vajaga saprast tautas
visi pilsoņi vienlīdzīgi. Arī Skujenieka
priekšā
viņas garīgo dzīvi. Bet šīs saprašanas nevar but, kungam kā ļoti kulturālam cilvēkam ar vakareiroja cilvēki dzīvo pavisam cita garīga atmosfairā, ja pējisku intelligenci vajadzēja atzīt, ka šis likums
viņi labākā gadījumā iepazīstas ar latviešiem citas
ir pamatlikums, ka satversme rakstīta _ realizēšavalodās sarakstītos laikrakstos.
nai, jo citādi to nemaz nebūtu vajadzējis rakstīt.
Minēšu tikai niecīgu gadījumu,- kas ir ļoti rakSatversmes 82. pantā ar visiem pilsoņiem domāti
sturīgs. Mums ir filma, kas radīja Latvijas tapne tikai latvieši, bet arī cittautieši, domāts katrs
šanu un saucās «Lāčplēsis». Es domāju, klausītāju Latvijas pilsonis. Tas ir viens no mūsu republilielākā daļa to būs redzējuši. Tur bija tēloti tiešie kas ieguvumiem. Es domāju, ka katrs Latvijas
notikumi un bez tam vēl Lāčplēša teika. Ja jus pilsonis to ļoti nopietni uzsvērs, kaut ari viņš būtu
paskatāties minoritāšu laikrakstos recenzijas par
liels nacionālists, un priecāsies, ka Latvija kā
šo filmu, tad atrodat slēdzienu, ka vēstures notivalsts aptver ne tikai vienas tautības izpausmi, bet
kumi attēloti loti smuki, tos varētu labi skatit,_ bet
arī vairāku tautību kulturālo izpausmi. Es dovisa filma samaitāta ar to, ka pieliktas klāt kādas māju, šeit neteiks, ka minoritāšu pilsoņi nepiemētur teiksmainas figūras: Lāčplēsis, Laimdota u. t. rojas Latvijas kultūrai, jo tas nebūs patiesība _ Tas
t. Pavisam citādi uz to skatās latvietis. 1am si nav absolūti pareizi tanī ziņā, ka statistika nav
Lāčplēša teika, savienota ar reālas dzīves noteikuvēl konstatēts, cik tālu_ un kādos apmēros notiek
miem, ir tas, kas šo filmu padara tik tuvu, tik mīļu pārlatviskošana, valdošās tautības kultūras izplaun saprotamu; bet to absolūti nesaprot tie cilvēki, tīšana. Es domāju, jums ir iespējams konstatēt, ka
kuriem ir sveša šī teika, uz kuras ir uzaugusi LatSaeimā latviešu kultūra izplatās arī uz mazākuma
vijas tautas lielākā daļa. Viņi_ to nevar saprast, tautību deputātiem.
un avīzes recenzents prasa, kālab ar aplamībām
Bet es nerunāšu par to, es runāšu par lietas
un fantastiskiem tēliem filma maitata _ Ta ir tikai būtību — par ierēdņu stāvokli.
sīka nesvarīga lieta, uz'ko es aizrādīju, bet ta
Skujenieka kungs izvirzīja jaunu teoriju. Viņš
raksturo to atmosfairu, kura dzīvošie cilvēki, kuteica:
varbūt, valsts ierēdņu skaitā žīdu un vālatviešu
riem sveša tā garīgā pasaule, kura dzīvo
mazāk, bet pie ierēdņiem jāpieskaitot_ arī
ciešu
esot
kamēr
šis
mokungi,
milzīgais vairākums. Mani
privātie cilvēki, kas esot dienestā pie privāments vēl mūsu dzīvē spēles lomu, kameršim ziņa tie
tiem fabrikantiem, firmām, veikalniekiem _u. t. t.
cittautieši nebūs saplūduši ar_ mušu vietējo dzīvi,
Nu,
kungi, tas ir absolūti nepareizi. Es brīnos, ka
Latvijas
valsts
ir
kādu
tikmēr tas redzes stāvoklis,
Skujenieka
kungs var salīdzināt privātas firmas
ieņēmusi tik ilgi, kamēr viņa pastāv, ir pilnīgi pakalpotājus
ar
valsts ierēdņiem. Mēs labi zinām, ka
reizs. ' Es pilnīgi atzīstu, ka dažam labam cittauviņu stāvoklis ir dažāds. Ja kāds privāts tirgotājs
tietim tā tiek nodarīta netaisnība. Arī cittautiešu
materiālu grūtību dēļ spiests slēgt savu uzņēmumu,
starpā ir atsevišķas personas, atsevišķi cilvēki, kuri
tad arī viņa kalpotājiem un strādniekiem ir ņemta
gribētu
visus
Latviju saprot, kuri Latviju mīl un
iespēja
sevi uzturēt. Valsts darbinieki, turpretim,
Latvijas
valsts
lai
strādātu
savus spēkus izlietot,
nav atkarīgi no oikonomiskiem apstākļiem, kāpēc
labā. Bet es saku: tie ir atsevišķi cilvēki, bet nekad ne ģenerāla parādība, un tas ir tās noteicošais. arī privātu uzņēmumu kalpotājus nekādā ziņā nevar pielīdzināt valsts ierēdņiem. Mēs visi labi ziViss lielais vairums, viss noteicošais elements ir
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nām, kas ir valsts ierēdņi un kas ir privātu firmu
kalpotāji. Es baidos, ka, tā veidojot savu statistiku,
Skujenieka kungs nonāks pie nepareizām un vienpusīgām konsekvencēm. Ja viņš tā rēķina, tad iznāk, ka žīdu ir vairāk. Ir smieklīgi, ja, piemēram,
pielīdzina kādu Rēzeknes bodnieka zelli kādam
iekšlietu ministrijas ierēdnim. Ja mēs tā varētu
darīt, tad Skujenieka kunga dati būtu pareizi, bet
es nedomāju, ka veikala kalpotājus, ko pieņem, varbūt, uz īsu laiku, nejaušā veidā varētu pielīdzināt
valsts ierēdņiem. Bez tam valsts ierēdņiem ir ari
pensiju likums. Arī te jums jāatzīst, ka starp žīdu
iedzīvotājiem ir vismazākais procents valsts ie-

rēdņu.
Tas pats attiecas arī uz īpašniekiem. Skujenieka kungs, Jūsu citāts, ka starp latviešiem īpašnieku ir tikai 19%, bet starp žīdiem 36%, ir nepareizs. Man jājautā: kādus īpašniekus jūs domājat?
Ja rēķinām tikai pilsētu īpašniekus, tad, varbūt, ir
pareizi, betmums taču jāievēro ari lauku īpašnieki,
un, es domāju, visi taču zinās, ka ikkatrs zemnieks
arī ir īpašnieks. Ja jūs tā skaitīsit, tad dabūsit pavisam citus skaitļus.
Lai būtu kā būdams, skaidrs ir viens, ka ne
tikai par Tieslietu ministriju, bet arī par citiem resoriem varam konstatēt,' ka pieņemšana valsts die-

nestā notiek vienpusīgi. Ir cilvēki, kuri arī ir ļoti
labi cenzēti, kuriem ir piedzīvojumi, kuri ir strādājuši u. t. t., bet nekad viņiem nav līdzīgs stāvoklis

ar valdošās tautības kandidātiem.
Es ļoti nožēloju, ka šodien man jāaprobežojas
tikai ar uzstāšanos no šīs katedras, ka mums nav
iespējams izteikt savus noteiktos uzskatus interpellācijas kārtība.
Kas attiecas uz vienu citu lietu, par kuru arī
gribu minēt pāris vārdu, tad tā ir sekojošā. Skujenieka kungs sacīja, ka Latvijas valsti dibinājuši latvieši. Protams, to ir dibinājuši latvieši; bet
jākonstatē, ka starp tiem, kuri savā laikā uzstājās
Latvijas atbrīvošanas karā, bija arī žīdu tautības
kareivji. Ulmaņa kungs paceļ pirkstu, laikam gribēdams aizrādīt, ka to bija mazs procents. Vai
ne? Jā!^ Bet, diemžēl, jāsaka, ka tas mazais procents izskaidrojams ar vēsturiskiem apstākļiem, un
mēs arī gribētu kādreiz konstatēt, cik un kādā
veidā viņi ir piedalījušies šai darbā. Statistikai to
ir iespējams konstatēt. Es Skujenieka kungam savā laikā to jau esmu aizrādījis.
Skujenieka kungs te nosauc skaitļus, ar kuriem mēģina pierādīt, ka valdošā tautība kādreiz
atrodas sliktākos apstākļos nekā minoritātes. (/
Vintera starpsauciens.) Es šeit aizrādīšu uz sekojošo, Vintera kungs. Es aizrādīšu uz to, ka mūsu
statistika vēl nav pierādījusi, kādas summas žīdi
maksā nodokļu veidā. Es esmu absolūti pārliecināts, ka ja mums būtu nodokļu statistika pēc nācijām, tad, bez šaubām, izrādītos, ka žīdu minoritāte ir viena no tām, uz kurām gulstas vislielākā
nasta. {K. Ulmaņa starpsauciens.) Bez šaubām,
par finanču ministri, Ulmaņa kungs, es nekad netikšu un sevišķi jūsu koalicijā. Bet es domāju, ja
ar skaitļiem mēģinātu to pierādīt, tad, bez šaubām, izrādītos, ka žīdu minoritāte nodokļu nastu
ziņā i skaitliski, i statistiski nes vislielāko nastu.
Ja nu tagad vispār par to ir runa, tad man jāsaka vēl sekojošais. _ Man jākonstatē — es ticu, ka
arī mani kollēgas būs objektīvi un piekritīs aizrādījumam, ko es šeit minēšu —, ka no visām minoritātēm faktiski tikai žīdu minoritāte ir tā, kas
ir attīstījusi vislielāko pašiniciatīvu. Man jāsaka,
ka tagadējos apstākļos, kur no visa ierēdņu skaita
žīdu ir tikai 0,0001%, visi ierēdņi ir oikonomiski
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nodrošināti. Ierēdņiem ir pensiju likums, viņi saņem kārtīgu algu. (J Vintera starpsauciens.) —
Vintera kungs, neuztraucieties; Jūs taču esat advokāts! Es nerunāju tagad par Jums, es runāju
^
par ierēdņiem.
— Tā tad viena kategorija — un tā
ir latviešu tautības kategorija — ir nodrošināta.
Ņemsim jaunākos likumus, kas izdoti zemnieku nodrošināšanai, proti — monopolus, piemaksas, ievedleses u. t. t. Visi šie likumi taču galu galā nāk
par labu tikai latviešu zemniekiem. Tas ir fakts!
Es nezinu, cik liels procents no visām atvēlētām
summām piekrīt vienai otrai bankai, bet fakts ir
tas, ka ar tiem domāts aizsargāt Latvijas zemniecību. Ta tad visa šī aizsardzība, visa šī nodrošināšana domāta tikai latviešu zemniecībai, jo zemnieki sava vairumā ir tikai latvieši. Bet žīdu tautības pilsoņi nav nodrošināti ne ar pensiju likumu,
ne _ kādiem citiem valsts pabalstiem u. t. t. Un

mes esam tie, kas varam oikonomiski darboties
tikai ta sakot «auf eigene Faust». Ierēdņu mums
nav_ ta tad no valsts pensiju likuma mums nav
nekāda labuma, tāpat nav nekāda labuma no visiem aizsardzības likumiem.
Man jāsaka, ka žīdu tautības pilsoņi ir konjunktūras upuri. Viņi ir pilnīgi padoti brīvam liktenim: ka viņiem ies, ta _ ies. Tas skan kā izsmiekls, _ ja_ vel tagad runā par to, ka zeļļi,_ kuri
strada kāda žīdu tirgotava maza provinces pilsētiņā,
pielīdzināmi valsts ierēdņiem. Tā taču nevar argu-

mentēt še parlamentā!
Es atrodu, ka šis jautājums nebūtu īstenībā
nekāds jautājums, ja šeit nebūtu runa par vissvarīgāko apstākli, kas attiecas ne tikai uz žīdiem, bet

Zināma mērā arī uz visām citām minoritātēm.
Mums bus vel_ gadījums citā sakarībā pacelt šo jautājumu svarīgākos un nopietnākos toņos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dubinam.
M. Dubins (Agudas Jisroel): Es nebūt nebrīnos, ka šeit uzstājas Skujenieka kungs ar skaitļiem. Cik šie skaitļi pareizi, to mēs jau zinām no
agrākiem laikiem, kad bija runa par pavalstniecības
likumu. Atminēsimies tikai, ka arī toreiz Skujenieka kungs šeit no šīs katedras aizrādīja, ka ar
šo likumu uzņemšot Latvijas pavalstniecībā 250.000
jaunu žīdu tautības pilsoņu. Vai tagad Skujenieka
kungs nevar_ pateikt, cik tad faktiski no šī viņa
skaitļa ir iznācis? Un ja mes tagad papētīsim, ko
Skujenieka kungs runāja par žīdu ierēdņiem, vai
tad nebūs tas pats, kas bija ar pavalstniecības likumu, īstenību sakot, kad budžeta kommisijā būs
apspriežams valsts budžets, man būs grūti balsot
par Statistiskās pārvaldes budžetu. Es šaubos, vai
-es varēšu par to balsot, jo tur tie skaitļi Skujenie-

kam «neštimme».

Skujenieka kungs uzskatīja par vajadzīgu atrisināt jautājuma būtību.
Bet ko viņš darīja?
Viņš šeit kurināja vienu tautību pret otru. Viņš
izcēla vēsturi, kas bijis 1919. un 1920. gadā. Vai
Skujenieka kungs domā, ka visi tagadējie ierēdņi
latvieši toreiz bija labi pilsoņi? Es domāju, diezgan daudz var_ atrast ne tādu, kā nākas, bet viņi
tomēr sēd vietās. Skujenieka kungs teica, ka minoritātes nevarot uzņemt valsts dienestā arī aiz
tā iemesla, ka viņas nesaprotot Lāčplēša jēdzienu.
Bet diezin, vai arī visi latvieši zin to Lāčplēša
teiku. Tāpēc vien taču nevar apgalvot, ka mino-

ritātes ir sliktas un latvieši labi.
Bet ja nu būtu_ tā, kā Skujenieka kungs apgalvoja, ka minoritātes ir sliktas, tad vēlāk viņš

taču pateica, ka _ tomēr vāciešiem ir daudz ierēdņu.
Tā tad citiem vārdiem — mums ir daudz sliktu ierēdņu. Bet to mēs nevaram apgalvot; mēs re-
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dzam, ka mums ir minoritāšu ierēdņi, un tomēr
viņi ir labi. Ta tad viņiir labi ierēdņi, neskatoties
uz to, vai viņi saprot Lāčplēša teiku, vai nē. Bet
varētu jau nostādīt lietu tā: ja kāds no minoritātemgrib iestaties valsts dienestā, tad lai viņš eksaminējas_ par «Lāčplēsi» _ vai viņš zin šo teiku, vai
ne. Tapec nevar minēt par motīvu, ka žīdu nevar uzņemt valsts dienestā tāpēc, ka viņš nezin
Lāčplēša teiku.
Vēl saka, ka esot daudz minoritāšu piederīgo,
kas nerunājot latviski. Bet pasakait, cik daudz ir
to, kam nav vēl Latvijas pases! 10 gadu viņiem
bija jāmocās, lai tiktu pie šīs pases. Un jūs gribat, lai viņi sāk runāt latviski, kamēr viņiem vēl
nav Latvijas pases!
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tību pilsoņiem. Taisni tapec, ka šis gadījums ir
raksturīgs, mūsu frakcija iesniedza šo jautājumu.
Kāpēc pastāv minoritāšu jautājumspasaulē un
an pie mums? Kāpēc mums ir minoritāšu skolu
nodaļas, visādas minoritāšu iestādes, kāpēc mēs te
runājam par šo jautājumu? Minoritāšu jautājums
ir tikai tapec, ka vairākuma tautības apspiež mazākuma tautības. Tikai tāpēc, ka vairākuma tautības
apspiežmazākuma tautības ar varas līdzekļiem, tikai tapec visā pasaulē un arī pie mums rodas ma-

zākuma tautību jautājums. Ja šīs varmācības pret
mazākuma tautībām nebūtu, tad mazākuma tautību
jautājuma vispār pasaulē un arī pie mums Latvijā
nebūtu. Ja tas ir tā, un ja mums ir, kā kollēga
Skujenieks sacīja, atsevišķi cittautībnieki — ministri dažās mūsu iestādēs, kas it kā neskaitoties
Es gribu aizrādīt uz vēl vienu lietu. SkujeLatvijas
valsts ierēdņi, bet mazākuma tautību pārnieka kungs te uzskaitīja visus uzņēmējus un izstavji, tad tas ir tāpēc, ka tagadējā Latvija nav atnāca, ka starp privātuzņēmumu kalpotājiem pārsvars ir minoritātēm. Tā tad iznāk, ka žīdiem jā- sacījusies no tā viedokļa, ka vairākuma tautībai
jāapspiež mazākuma tautības. Ari pie mums paiet palīgā latviešu tautai, jo tai ejot sliktāki. (Starpstāv šis vecais uzskats. Tai brīdī, kad būs īsta
saucieni.) Nu, mums taču ir zināma veca paruna:
'demokrātija, ne_ tikai tāda, kas rakstīta satversmē,
vai tad žīdiem naudas trūkst! (Starpsauciens.)
-"bet realizēta demokrātija, bez šaubām, pazudīs arī
Zīdi maksā nodokļus, bet kad paskatāmies budžetā, kādu daļu žīdi saņem, procentuāli rēķinot, minoritāšu jautājums, jo patiesībā minoritāšu jautātad nevar pateikt nekā liela. (Starpsauciens: jums ir apskatāms no cita viedokļa.
«Lauksaimniecības skola!»)
Jā, cik tad viņa izNevar pieiet šim jautājumam tā, kā tam piemaksā? — 6000 latu gadā. Briesmīga nauda! To gāja Skujenieks, proti
— no tīri aritmētiska viejau nopelnī viens ierēdnis!
dokļa. Viņš izrēķināja, cik procentu ierēdņu ir
Skujenieka kungs šodien runāja apmēram to žīdu, cik vāciešu un cik citu tautību, un piegāja
pašu, ko viņš runāja piecus gadus atpakaļ. Mēs šim jautājumam no procentuālā viedokļa. Tālāk
viņš atkal izrēķināja, cik procentu varētu ieņemt
neiesim šodien ar viņu strīdēties, jo viņš tikai atvietas privātas iestādēs un cik valsts iestādēs.
minas savus vecos laikus.
Šāda tīri matemātiska pieiešana pie lietas ir nepaTomēr nostādīt jautājumu tā, kā IMāizeļa kungs reiza. Tā ir pilsoņa tiesību necienīšana. (/ Ērgļa
nostādīja, nu gan nevar. Maizeļa kungs pilnīgi nostarpsauciens.)
Jā, Ērgļa kungs! Tā ir pilsoņa
stājās tikai pret Arvedu Bergu. Viņš nemēģināja tiesību necienīšana. Es neesmu šinī gadījumā pret
pierādīt, ka visa vaina ir vienīgi labajā spārna. Skujenieku personīgs. Viņš nav izteicis nekā cita,
Mēs tomēr labajā spārnā redzam ko citu. Tas neka vienīgi to uzskatu, ko Latvijā aizstāv nacionāmaz neuzstājas pret šo jautājumu. Tas jūt, ka
lais virziens. (Starpsauciens.) Ja es saku, ka tā
mums ir taisnība, un tāpēc cieš klusu. Bet kas uzir cilvēka tiesību necienīšana, tad es gribu teikt,
stājās pretim, tas ir taisni bijušais ministru prezika nacionālisms neciena cilvēka tiesības, bet tas
dents Skujenieka kungs, bijušais sociāldemokrāts. viedoklis — internacionālisms —, uz kura stāvam
Jūs paši redzat, ka tāds ir viss kreisais_ spārns.
mēs (starpsaucieni) un, kura vārdam atskanot,
Taisni šis kreisais spārns neatzīst, ka mūsu majums rodas nepatīkama sajūta, šis viedoklis ir tas,
zākuma tautības jautājums ir taisnīgs, ka mūsu kas aizstāv cilvēka tiesības. Tas ir tas svarīgākais
prasības ir taisnīgas. Skujenieka kungs gan sajūt, šinī jautājumā. Tā tad mums jāievēro ne kaut
ka tas ir netaisni, bet apgalvo pavisam ko pretēju. kādi aritmētiski aprēķini, bet vienkārši cilvēka, pilTāpēc nevajaga pārmest labajam spārnam un teikt, soņa tiesības. Ja kāda valsts grib būt demokrāka kreisais spārns šinī gadījumā ir daudz labāks
tiska, tad viņa par demokrātisku varēs saukties
par labo. Skujenieka kunga valdības laikā viņš tikai tad, kad atzīs pilsoņu tiesības,
un šīspilsoņu tiebija tikai ministru prezidents, bet lielākā daļa misības nerunā par nacionalitāti, bet par cilvēku, un,
nistru bija sociāldemokrāti, tomēr mēs visi zinām,
runājot par cilvēku, mums jāaizmirst nacionālais
ka nevienu žīdu ierēdni tanī laikā nepieņēma valsts jautājums, nacionālās tiesības un jāievēro tikai cildienestā. Tomēr reiz šis jautājums dabūs savu vēciskās tiesības.
atrisinājumu, un Skujenieks latviešu tautu nepārliecinās. Latviešu tauta pati dos šim jautājumam atrisiNopietnam demokrātam nav svarīgs nacionānājumu, un tad arī mēs uz valsts ierēdņiem skatīsilais moments. Pirms kara demokrātijas šī vārda
mies citādi. Šis jautājumsir tāds pat, kā jautājums par
tieša nozīmē nebija. No mums latviešiem, kas atrapavalstniecību. Ilgi bija jācīnās, kamēr beidzot šo dāmies citu tautu kalpībā, kas bijām citu tautu aplietu izšķīra. Tāpat ar laiku savu atrisinājumu daspiesti, tapec —i kā Skujenieka kungs teica— esot
būs arī valsts ierēdņu jautājums.
izauguši Lāčplēši, par kuriem viņš tik vareni priecājas Man šķiet, ka Lāčplēši ne tāpēc izauga,
Priekšsēdētājs: P. Kalniņš: Vārds deputātam ka mušu
^
tautu apspieda, bet gan aiz citiem iemePetrevicam.
sliem. Mums latviešiem vismazāk vajadzētu runāt par šo jautājumu, mums vajadzētu atcerēties,
Deputātu
A. Petrevies ((sociāldemokrāts)):
kungi! Apgabaltiesas priekšsēdētājs Latgale šinī ka paši esam bijuši apspiesti un tāpēc tagad valietā nav vainojams. Pēc manas pārliecības viņš jadzētu censties apspiest iespējami mazāk citas
tautības. Es nerunāju šeit no saimnieciskā vieir darījis to, ko dara visi mūsu valstī, un ir pietudokļa, bet runāju no pilsoņu tiesību viedokļa, un
rējies pie tā, pie kā pieturas visi. Tomēr šis jauno pilsoņu tiesību viedokļa neviens šo jautājumu
tājums tā vien nav atrisināms. Te ir viens rakstunevarēs apstrīdēt. Tāpēc šis jautājums ir pie mums
rīgs gadījums mūsu priekšā, kas rāda, kāda ir
mūsu valsts politika attiecībā uz mazākuma tau- arī pilsoņu tiesību un nē nacionāls jautājums. Tāds
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ir sociāldemokrātu frakcijas viedoklis,_ un to man

ir gods šeit aizstāvēt. To mēs aizstāvam ne tikai šodien, to mēs esam aizstāvējuši vienmēr.

Kas attiecas uz mazākuma tautību pārstāvjiem
šeit Saeimā, tad man liekas, ka tanī brīdī, kad viņi
nostāsies ar mums pilnīgi uz viena viedokļa, kad
viņi pievienosies mūsu viedoklim ne tikai šim jautājumā, bet arī citos jautājumos, kad viņi kļūs
īsti demokrāti ne tikai šinī jautājuma, bet arī citos
saimnieciskos un politiskos jautājumos, tad, man
liekas, mums no šīs vietas vairs nebūs jārunā
par mazākuma tautību tiesību jautājumu. Tad šis
jautājums būs atrisināts pareizi, tad vairs nebūs
mazākuma tautību tiesību jautājuma. Mazākuma tautību pārstāvji var būt ļoti palīdzīgi sociāldemokrātu
frakcijai, un gribētos, lai viņi _ būtu taisnīgi pret
tām aprindām, kuras reprezentē Latvijas sociāldemokrātija, pret Latvijas strādniecību, pret Latvijas
darba tautu. Diemžēl, jūs tādi neesat, un ja Dubina kungs pārmet sociāldemokrātiem, tad jāsaka:
vispirms jums jāpārmet pašiem sev. Kas attiecas
uz deputātu Skujenieku, tad viņš nereprezentē sociāldemokrātu frakciju
un nereprezentēja sociāldemokrātus arī kreisajā valdība. Ja Dubina kungs
būtu pievienojies un atbalstījis sociāldemokrātu
frakciju, tad mums būtu bijis vairākums, un tad
būtu uzvarējis tas uzskats, ko mēs aizstāvam, un
ne tas, ko aizstāv Skujenieks.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Viens no iepriekšējiem runātajiem apgalvoja, ka minoritātes, sevišķi žīdi esot ļoti cīnījušies par Latviju 1919. un 1920. gados._ Te es nevaru palikt neatbildējis un gribu aizrādīt uz divi
trim faktiem, kas Augstajam namam, varbūt, nav
zināmi.
Tas notika 1919. gada _ 18. novembrī, kad bērmontieši bija pārrāvuši_ mušu fronti pie Misas un
Iecavas upēm. Kad mūsu 5., 6._ un 7. pulki izmisuši cīnījās, tad Rīgā bija atbeguši_ vairāki žīdu
tautības jaunekļi. Virspavēlnieka štāba ieveda 14
žīdu tautības kareivjus, un kad viņiem jautajā, kāpēc viņi atstājuši fronti, kapec bēguši no frontes,
tad vienam sāpēja kāja. otram — vēders,_ trešam —
galva un bija vēl visvisādas vainas. Velak visi izrādījās veseli.

Otrs gadījums notika tā paša 1919. gada beigās, kad bija jādodas atbrīvot Latgali. Tad Kazaku ielā 5, kur bija jāsalasās visiem iesaucamiem,
liels procents vietējo žīdu izrādījās dažādu svešu
valstu pavalstnieki. Viens uzrādīja, ka ir Lietavas pavalstnieks, otrs — Baltkrievijas pavalstnieks,
trešais — Ukrainas pavalstnieks u. t. t. Bija tādi
interesanti gadījumi, ka tēvs — Latvijas pavalstnieks, māte — Igaunijas pavalstniece, viens dēls —
Lietuvas pavalstnieks, otrs — Ukrainas, trešais —
Baltkrievijas u. t. t.
Ja šovakar atsaucās uz to, ka žīdu tautības
piederīgie ļoti cīnījušies par Latviju, tad es biju
spiests atcerēties šos bēdīgos faktus.
Man jāatzīmē vēl viens gadījums. Kad pārsūtīja karavīrus no Liepājas ār kuģiem (toreiz vēl
Lejaskurzeme nebija atbrīvota) Uz Rīgu — jo lie-

tuvieši mūsu

ešelonus caur Možaikiem vēl ne-

laida, — tad uz viena kuģa tika sarīkots dumpis.
Šī dumpa sarīkotāji — to var apliecināt arī bijušais virspavēlnieks, — nebija neviens cits, kā minoritāšu kareivji, neraugoties uz to, ka toreiz mums
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vajadzēja gatavoties uzbrukumam, jo pretējā gadījuma draudēja frontes pārrāvums austrumos. Tikai ar lielām pūlēm izdevās apmierināt šos dumpiniekus, kuri gāja dziedādami piedauzīgas dziesmas
un uzstājas pret Latviju.
Beidzot man gribētos aizrādīt uz vēl vienu
faktu.
Ja runā par patriotismu un tamlīdzīgām
lietam, ja žīdi saka, ka _ viņi esot lieli Latvijas aizstāvji, tad šodien pat vēl karalietu kommisijā mums
karavīri aizrādīja, ka nevienai tautībai neesot mūsu
armija tik [ielas privilēģijas, kā taisni žīdiem. Šogad Lielajā piektdienā, t. i. kristīgās baznīcas
svētdiena iekrituši arī žīdu svētki. Visi žīdi atlaisti uz baznīcu un uz mājām pie saviem piederīgiem,
kamēr kristīgiem — latviešiem, krieviem un vāciešiem vajadzēja stāvēt uz posteņiem un izpildīt dienesta pienākumus. ..
Mums jācīnās pret tām privilēģijām, ko mūsu

minoritātes cenšas izkarot. Man liekas, ka Latvijā
mes nekad neesam aizskāruši minoritāšu tiesības.
Mūsu minoritāšu pārstāvji, kuri ir braukuši uz ārzemēm, ka: Sīmanis, Nuroks un citi — visi ir apliecinājuši, ka, salīdzinot_ ar citām valstīm, Latvijā
minoritātēm klajas samērā labāk. Mēs, latvieši,

nekad nekur neesam uzsvēruši, ka gribam minoritātes «est», gribam tas iznīdēt, viņu tiesības ierobežot; nekur tas nav bijis! Bet mums, latviešu
vairākumam, jaciņas, lai minoritātes nesāktu no
jauna mus apspiest. Saimnieciskā ziņā minoritātes
mus jau apspiež. Kamerlatvieši cīnījās frontē, tie
bija žīdi, kas taisīja labākos veikalus tepat Rīgā
un citur. Tie bija arī pārējie tautieši. Turpretim,
kad karavīri atgriezās atpakaļ no frontes, viņiem
nebija, kur palikt. Ta tad mēs negribam ierobežot
minoritašutiesības, bet mums katrā ziņā jāuzstājas
pret privilēģijām, kuras jūs, minoritāšu kungi, gribat vel paplašināt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Maizelim.

N. Maizelis (Bunds):

Vārds deputātam

Augsti godātie deputātu

kungi! Es nerunātu otrreiz un neaizkavētu jūsu
.laiku, ja es neturētu par savu pienākumu asi protestēt pret to teoriju _ ko šeit gribēja pamatot deputāts
Skujenieks. Deputāts Lazersona kungs izteica zināmu komplimentu Skujenieka kungam par eiropējisku formu. Bet jāteic tomēr, ka šī eiropējiskā
forma šodien izteicas ļoti neeiropējiski, uz ļoti zema teorētiska līmeņa stāvošas ideoloģijas pamata.
Skujenieka kungs izveda zināmu analoģiju
starp privātiem uzņēmumiem un valsti. Viņš teica:
privāto uzņēmumu īpašnieki, piemēram, žīdu un
vācu fabrikanti pieņemot tikai žīdu un vāciešu
strādniekus. (Starpsauciens: «Vai tas tā nav?»)
Es teikšu, ka mums, žīdu sociāldemokrātiem — un
Skujenieka kungs to nevar nezināt —, ne vienu
reizi vien ir bijis jācīnās apkarojot pretējo faktu;
man jāsaka, ka ne tikai pie mums, bet arī Polijā
žīdu fabrikanti ļoti ierobežo žīdu strādniekus. Tā
tad šinī ziņā nav tās solidaritātes, par ko jūs šeit
runājāt. Bet šodien mums nav svarīgi, vai šis fakts
ir pareizs, vai nē; svarīga ir pati analoģija.
Skujenieka kungs šodien teorētiski pārvērš
Latvijas valsti, Latvijas republiku par latviešu tautas uzņēmumu. Tas ir pavisam nepielaižami. Latvijas suverēnā vara pieder Latvijas tautai, nevis
latviešu tautai. Tā ir liela starpība. Jūs te runājāt pret Latvijas satversmi, pret Latvijas būtību un arī, pēc manām domām, pret Latvijas interesēm. Par to mēs runāsim drusciņ vēlāk. Skujenieka kungs, kā bijušais sociāldemokrāts, kā Lat-
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vijas veturnieks, nedrīkstēja runāt tā, it kā Latvijas valsts nodibināta tikai 1919. gadā. Tas vēsturiski nav pareizi. Latvijas valsts nodibināta lielās
desmitu gadu cīņas. Šīs cīņas spilgtais moments
bija 1905. gads. Šinīs cīņas ta partija, pie kuras
Skujenieka kungs piederēja agrāk, cīnījās kopīgi ar
to partiju, kuras pārstāvim man ir gods būt šeit
Saeima. Tadeļ, runājot par Latvijas nodibināšanu,
nevar nerunāt par visu Latvijas attīstības laikmetu,
nevar nerunāt par to revolucionāro kustību, kas
bija pirms 1919. gada, nevar nerunāt par .to brīvības kustību, kura piedalījušies visi Latvijas tautas
deh. Nevar runāt, ka šī brīvība ir tikai latviešu
tautas nopelns. Ta nevar runāt tas, kurš grib saprast Latvijas vēsturi un arī Latvijas nākotni.

kas liktenis bus jāizcīna vēl lielā cīņā, vai karā,
vai cita liela cīņā. Šai cīņā mēs varam uzstāties
tikai ar vienu ideju. Šī viena ideja, kas var stiprināt mušu valsts pamatus, ir — tautību vienlīdzības ideja _ Ja jūs nostāsities uz citas idejas pamatiem, ja jus pielaidīsit, ka vienai tautai, kas ir
vairākuma vai šinī valstī, vai varbūt, visā Austrumeiropa, ir tiesība darīt pārestības kādai mazai tautībai, tad ta ir loti bīstama teorija arī jums. Baidaities no šīs teorijas! Es esmu pārliecināts, ka
es uzstājos kā _ savas tautas dēls, kā Latvijas strādniecības aizstāvis un kā Latvijas republikas labāks
aizstāvis neka Latvijas nacionālisti un Skujenieka

Godātie_ kungi, es jūs lūdzu drusciņ nopietnāk padomāt par to lietu, ko mēs šodien gribam
realizēt. Ir arī latviešu minoritāte — Krievijā. Ja
tas notiks Krievija ar Jo latviešu tautas daļu, kas
tur dzīvo, tad jus runāsit citādāk. Latviešu tauta,
ka katra tauta, sava vairākumā dzīVo Latvijā, bet
viņai ir ari mazākums citās zemēs. Turēt aizdomas Krievijā dzīvojošos latviešus tāpēc, ka viņi
runa^_ latviski, kā tas iznāk pēc Skujenieka kunga
aizrādījuma, jūs taču nepielaidīsit; jūs tomēr to
gribat attiecināt _ uz visiem cittautiešiem Latvijā —
ka viņi nav lojāli ar Latvijas valsti tāpēc, ka viņi
neruna latviski.

Kaļļistratovam.

Ir nepareizi domāt, ka Latvija var uzplaukt un
uzvarēt uz šaura un agresīva nacionālisma pamatiem. Agresīvais nacionālisms ir ne tikai žīdu tautības ienaidnieks, ne tikai mazākuma tautību ienaidnieks; agresīvais nacionālisms, tā teorija, ka visas mazākuma tautības nav lojālas, ir liels Latvijas
republikas nākotnes ienaidnieks. Latvijas republi-

kungs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
M.

Kaļļistratovs

Vārds deputātam

(vecticībnieks;

runā

viski).*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

krie-

Debates izbeigtas.

Līdz ar to arī šis jautājums izbeigts.

Vēlā laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
vietām: «Loti gudri!»)
Iebildumu
nav? Tas pieņemts.
(Saucieni no

Saeimas vairākums nevēlas noturēt

sēdi rīt,

bet 31. oktobrī sēdi nevar noturēt; tā tad nākošā
se_de būs 4. novembrī pīkst. 5 pēc pusdienas. —?
Ludzu frakciju padomes locekļus sapulcēties uz sēdi
frakciju padomes telpās.
Sēde slēgta.
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.

(Slēgta pīkst. 9.30 vakara.)

E. Radziņš (sociāldemokrāts) 284, 288, 292, 293, 296,
299, 308, 311, 314, 315

E. Grantskalns (zemnieku savienība) 295, 297, 298, 301,
302, 314, 315
A. Bergs (nacionālais bloks) 288, 289, 293, 305, 308, 313
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
J. Breikšs (demokrātiskais
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P. Ulpe (sociāldemokrāts)

i

(Atklāta pīkst. 5.03 pēc pusdienas.)
Saturs.

7.

1. Dienas kārtības grozīšana
2.

Frakciju padomes priekšlikums

pieprasī-

jumu un kommisijām nododamo likumprojektu apsprie-

4.

E.
F.
V.
Nākošā

289, 293, 301

-

. . . 294
297, 300, 312

Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība) . .
304,
Cielēns (sociāldemokrāts)
Vestermanis (vācu-baltiešu partija)
sēde
. . .

298
309
306
316

278
— jautājumu,

šanai noteikt piektdienu sēdes (pieņem)

3.

centrs)

279

Pārmaiņas kommisiju sastāvā
Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam

279
279

5.

Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas priekšlikums —
pagarināt apspriešanas termiņu pārgrozījumu projektam likumā par ievedlēsēm (pieņem):

6.

Pilsētu pašvaldības likums (3. lasījums) :
E. Rimbenieks, referents 280, 282 , 283, 284,

H. Dzelzītis (zemnieku savienība)

279
285, 286,

287, 290, 291, 292, 294, 295, 296' 297, 299, 300,
301, 302, 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija)
283, 293, 316

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
klāta.

Saeimas sēde at-

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pēc tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība,
papildināta ar likumu par valsts kredītiem un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai un pārgrozījumu likumā par pagasta padomju, apriņķu valžu
un revīzijas kommisiju vēlēšanām 1928. gadā.
Pie dienas kārtības deputāts A. Jukšinskis ie-

sniedzis priekšlikumu —
5. dienas kārtības punktu likt pēc 22. punkta.
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Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšlikumu

uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir_ par deputāta Jukšinska priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Kas atturas? Par deputāta Jukšinska priekšlikumu nodota 31 balss, pret
to nav nodota neviena balss, atturējušies 28. Priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret
dienas kārtību nav?
Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumi em.
Vispirms man Augstajam namam jāziņo,_ ka
frakciju padome, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 112. pantu, vienbalsīgi nolēma jautājumu
un pieprasījumu, kā arī kommisijām nododamo likumprojektu apspriešanai turpmāk nolikt atsevišķas Saeimas plenārsēdes —? piektdienās, pīkst. 5
pēc pusdienas. Tā tad, saskaņā ar frakciju padomes atzinumu, jautājumiem un pieprasījumiem, at-

bildēm uz tiem, un sekojošām debatēm, kā arī debatēm par iesniegtiem un kommisijām nododamiem

likumprojektiem turpmāk būtu noliekamas Saeimas
plenārsēdes piektdienās; ja piektdienu sēdēs pēc
jautājumu, pieprasījumu un kommisijām nododamo
likumprojektu apspriešanas atliktu vēl laiks apspriest arī kommisiju, izstrādātos likumprojektus —
apspriest ari tos. Šis frakciju padomes lēmums
jāapstiprina Augstajam namam. Vai būtu kādi iebildumi pret frakciju padomes lēmumu? 5 balsojot
pret, frakciju padomes lēmums pieņemts.
Deputāts UVL Lazersons liek priekšā pa to laiku,
kamēr deputāts JVL Nuroks ir ārzemēs, finanču kommisijā deputāta M. Nuroka vietā ievēlēt deputātu
A. Nuroku. Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Deputātam M. Lazersonam prezidijs ir piešķīris atvaļinājumu līdz š. g. 18. novembrim.
Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas vārdā
deputāts H. Dzelzītis iesniedzis priekšlikumu —
pagarināt tirdzniecības un rūpniecības kommisijai uz 2
nedēļām 'pārgrozījumu projekta likumā par ievedlēsēm caurskatīšanas termiņu.

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Dzelzītim.

H. Dzelzītis (zemnieku savienība): Loti godātie deputātu kungi! Pirms 2 nedēļām Saeima
uzdeva tirdzniecības un rūpniecības kommisijai izskatīt pārgrozījumu projektu likumā par ievedlēsēm. Tirdzniecības un rūpniecības kommisijā šo
darbu līdz šai dienai vēl nav paspējusi veikt, un
tāpēc es kommisijas uzdevumā lūdzu pagarināt
minētā likuma apspriešanas termiņu par 2 nedēļām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Pret šo priekšlikumu vārdu neviens nevēlas? Nobalsošana nak
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas priekšlikums —
pagarināt uz 2 nedēļām -pārgrozījumu projekta likumā par
ievedlēsēm caurskatīšanas termiņa

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par tirdzniecības un rūpniecības kommisijas priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret — 35 balsis. Priekšlikums pieņemts.
Deputāts A. Briedis liek priekšā finanču kommisjjā deputāta K. Ulmaņa vietā ievēlēt deputātu
J. Ērgli. (Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Līdz

ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pilsētu
pašvaldības likums, 3. lasījums. Referents
E. Rimbenieks. Turpināsies saskaņā ar kārtības
ruļļa 90. pantu iesniegto pārlabojumu un papildinā-

jumu apspriešana.

—

'pārlabejumus 27. pantā.

27. pants.

Lūdzu

Ž80

nolasīt

Sekretārs J. Breikšs:
27. pantā 5. punkta beigās, pēc vārdiem «laiku un kārtību» izteikt sekosi: «kā arī lemt par to atlaišanu».
K. Būmeisters.
27. panta 11. punktā starp vārdiem «kārtībā» un «ceļus»
iespraust vārdus: «uz sava rēķina».
A Bergs.
27. panta 13. punktu iesākt ar vārdiem: «lemt par bezdarba novēršanu, organizējot» u. t.'t.
V. Pusuls.
21. panta 14. punktu izteikt šādi: «lemt par nespējnieku
un bāriņu apgādību, ierīkojot patversmes un ēdienu namus un
sniedzot ārsta palīdzību, zāles un pabalstus, kā ari par ubagošanas novēršanu».
V. Pusuls.
27. panta 15'. punktu iesākt ar vārdiem: «lemt par veselības aizsardzību, slimo ārstēšanu» u. t. t.
V. Pusuls.
27. panta 15. punktu papildināt ar vārdiem': «kā arī noteikt taksi par ārstēšanu pilsētas uzturamās slimnīcās».
K. Būmeisters.
21. panta 22. punktu izteikt šādi: «lemt par tirdzniecības
un rūpniecības pacelšanu, kooperatīvu un kredītiestāžu nodibināšanu, tirgus preču noliktavu, saldētavu u c. ierīkošanu
u. i 1.»
V. Pusuls.
_ 27. panta 26. punkta, pirmā rindiņa, starp vārdiem «īpašniekiem» un «kuru» iespraust vārdus: «to starpa ari valstij un
pilsētai».
A. Bergs.
27'. panta 27._ punktā vārdus: «nekustamu īpašumu» strīpot, liekot to vieta vārdus: «nekustamas mantas».
E, Rimbenieks.
27panta 27. punktā strīpot vārdus: «pēc vienošanās ar
viņiem».
E. Rimbenieks.
21. panta 27. punkta strīpot vārdus: «pec vienošanās ar
viņiem».
k _ Būmeisters.
21panta 27. punkta, 5. rindiņa, starp vārdiem «īpašniekiem» un «pec» iespraust vārdus: «to starpā valstij un pilsētai»,
a. Bergs.
27panta 30. punkta pec vārda «tirgotavu» iespraust vārdus: «viesnīcu un mēbelētu istabu».
A. Bergs.
21\ panta (beigās) strīpot piezīmi.
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu pie 27. panta

neviens neveļas? Vai referents vēlas vārdu?
Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā visi šie
pārlabojumi ir apspriesti, pie kam Būmeistera pārlabojums — 27. panta 5. punkta beigās pēc vārdiem «laiku un kartību» likt: «kā arī lemt par
to atlaišanu» — kommisijā pieņemts. Berga pārlabojums — 27. panta 11. punktā starp vārdiem
«kartība» un «ceļus» iespraust vārdus: «uz sava
rēķina» — kommisijā noraidīts. — Te man jāaizrāda,
ka kommisijā bija noraidījusi arī Berga līdzīgo pār^
labojumu 2. panta, kas šeit plenārsēdē
tomēr tika pie-

ņemts. Ta tad, neskatoties uz to, ka kommisijā
šispārlabojums noraidīts, saskaņošanas dēļ tomēr būtu jāpieņem arīšis Berga pārlabojums 27. panta 11.

punkta. — Talak kommisijā pieņemti Pusula pārlabojumi 13._ 14. un 15. punktos. Tāpat kommisijā
pieņemts Būmeistera pārlabojums 15. punktā, kā
arī Pusula pārlabojums 22. punktā un Berga pārlabojums 26. punkta. Pieņemti ir arī Rimbenieka,
Būmeistera un Berga pārlabojumi 27. punktā. Noraidīts ir Būmeistera pārlabojums 27. punkta beigās
strīpot piezīmi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsosim 27.
panta _ pārlabojumus.
Vispirms nāk nobalsošanā
deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums 27.
panta 5. punktā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret Būmeistera iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas
32 balsis, pret — 33 balsis. Sis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais pārlabojums 27. panta 11. punktā, kas
j
kommis_ijā _ noraidīts; bet referents aizrāda, ka
pieņemts
kommisijā
plēnārsēdējau
noraidītais tam
līdzīgais pārlabojums 2. pantā. Lūdzu pacelties tos,
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kas ir par deputāta Berga iesniegtā pārlabojuma
ņemšanu pārlabotā veidā nodotas 47 balsis, pret tā
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret pieņemšanu nav nodota neviena balss, atturējušies
ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
32. 27. pants pārlabotā veidā pieņemts. — Lūdzu
atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegtā nolasīt pārlabojumus 28. pantā.
pārlabojuma pieņemšanu nodota 41 balss, pret —
Sekretārs J. Breikšs:
32 balsis. Pārlabojums 27. panta 11. punktā pieņemts. — Lieku uz balsošanu deputāta Pusula ie«28. pantu pieņemt šādā redakcijā:
sniegto pārlabojumu 27. panta 13. punktā, kas kom«28. Dome izšķir lietas ar klātesošo domnieku vienkāršo
misija_ pieņemts. Lūdzu _ pacelties tos, kas ir pret balsu vairākumu, izņemot tās lietas, kas paredzētas 31. pantā.
deputāta Pusula iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Ja balsis dalītos līdzīgi, jautājums balsojams otrreiz, un ja
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums 13. ari tad balsis dalītos līdzīgi, priekšlikums uzskatāms par atrainotiek atklāti, izņemot balsošanu par 29. panpunkta vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk dītu Balsošana
tā minētiem jautājumiem, bet ja ne mazāk kā 1/io no visiem
deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums 27. panta domniekiem prasītu aizklātu balsošanu, tad jābalso aizklāti.
14. punkta, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelKatram jābalso personīgi un neviens nevar pilnvarot otru nodot
ties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. viņa vietā balsi.
Tādu nav. Kas atturas, Nav. Pārlabojums 14. Piezīme 1. Jautājumu izšķiršanai pilsētas domes sēdēs ir
punkta vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk
nepieciešama aktīva piedalīšanās balsošanā (par un pret)
ne mazāk kā 2k no klātesošiem domniekiem.
deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums 27. panta
15. punktā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelPiezīme
2. Pilsētu pašvaldību amatpersonu ievēlēšanai
nepieciešams klātesošo domnieku absolūtais vairākums.»
ties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu.
J. Veržbickis.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Pusula
iesniegtais pārlabojums 27. panta 15. punktā vien28: panta piezīmi izteikt šādā redakcijā:
balsīgi pieņemts. — Tagad nāk nobalsošanā depu«Piezīme. Domnieku balsis, kuri atturējušies no balsošatāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums 27. panta
nas, pieskaitāmas pretbalsīm, turpretim domnieki, kuri,
atraujoties no kāda jautājuma izšķiršanas, atstāj pagaidām
15. punktā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelsēdi vai arī nepiedalās balsošanā, uzskatāmi kā klatneeties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu.
A. Dzenis.»
soši un nav ieskaitāmi kvorumā.»
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī tas vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Pusula iePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nesniegtais pārlabojums 27. panta 22. punktā, kas
vēlas? Vārds referentam.
kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
Referents E. Rimbenieks: Kommisijas vārdā
pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
man
jāizsakās pret deputāta Veržbicka_ pārlaboPārlabojums
22.
vienbalatturas? Nav.
punktā
jo tanī ir pilnīgi cits princips, neka tas, ko
jumu,
sīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga
pašvaldības kommisijā un kas šai
ir
pieņēmusi
iesniegtais pārlabojums 27. panta 26. punktā, kas
pieņemts
otrā lasījumā Saeimas kopsede.
kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pantā
pieņemts tas princips, ka
lasījumā
Kopsēdē
otrā
pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
dome
izšķir
visas
lietas
ar klātesošo domnieku abatturas? Nav. Pārlabojums 26. punktā vienbalDeputāts Veržbickis liek
solūto
balsu
vairākumu.
sīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta RimViņa priekšvairākumu.
vienkāršo
balsu
priekšā
benieka iesniegtais pārlabojums 27. panta 27.
balsis,
ta tad tika
dabūja
tikai
3
likums
kommisijā
punktā, kas kommisijā pieņemts. Ludzu pacelties
noraidīts.
tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu
Nav. Šis pārlabojums 27.
Otrs ir Dzeņa iesniegtais pārlabojums, ko komnav. Kas atturas?
punktā vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nak
misijā arī noraidīja aiz tā paša iemesla,_ ka tam ir
deputātu Rimbenieka un Būmeistera iesniegtie lī- pilnīgi cits princips, kas nesaskan ar pārējos pantos izteikto principu. Kommisijas šīs priekšlikums
dzīgie pārlabojumi 27. panta 27. punkta. Arī tie
nedabūja nevienas balss.
kommisijā pieņemti. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo pārlabojumu pieņemšanu. Tādu nav. _ Kas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsosim 28.
atturas. Nav. Deputātu Rimbenieka un Būmeipanta pārlabojumus. Balsošanas kartība bus šāda.
stera iesniegtie pārlabojumi 27. panta_ 27. punkta Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Veržbicka
vienbalsīgi pieņemti. Nobalsošana nak deputāta priekšlikumu — 28. pantam pieņemt jaunu redak_
Berga iesniegtais pārlabojums 27. panta 27. punkta. ciju. Ja to pieņems, atkritīs deputāta. Dzeņa iepieņemts.
Ludzu
pacelties
tos,
kas
Kommisijā tas
sniegtais pārlabojums 28. panta agrāka redakcija;
ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu._ Tādu nav. Kas
ja deputāta Veržbicka priekšlikumu noraidīs, _nobalatturas? Nav. Arī tas vienbalsīgi pieņemts. _—
sošanā
nāks deputāta Dzeņa iesniegtais pārlaboNobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais pārjums
un
beidzot 28. pants vai nu pārlabota veida,
labojums 27. panta 30. punkta, kas kommisijā^ pieredakcijā. — Deputāta Veržbicka
kommisijas
vai
ņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlapriekšlikums kommisijā dabūjis tikai 3 balsis. Lieku
bojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas _ atturas?
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
Nav. Pārlabojums 27. panta 30. punkta vienbaldeputāta Veržbicka priekšlikumu. Tikai 1 balss.
sīgi pieņemts. — Beidzot nak nobalsošana deputāta
Nepietiekošs skaits. 28. panta jaunā redakcija noBūmeistera priekšlikums —
raidīta. — Nobalsošanā nāk deputāta Dzeņa ie2ft. panta beigās strīpot piezīmi.
sniegtais pārlabojums, kas kommisijā nav dabūjis
nevienas balss. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
'Kommisijā tas noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
deputāta Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu.
kas ir par deputāta Būmeistera priekšlikumu. TaTikai
1 balss. Nepietiekošs skaits. _ Arī šis pārlagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūbojums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 28. pants 2.
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par depieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos,
lasījumā
balsis,
priekšlikumu
nodotas
28
putāta Būmeistera
pret
28. panta pieņemšanu 2. lasījumā piekas
ir
pret — 42 balsis. Deputāta Būmeistera priekšliņemtā
redakcijā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav.
kums noraidīts. Nobalsošanā nak 27. pants pārlapieņemtā redakcijā vienbal28.
pants
2.
lasījumā
pacelties
ka
s
ir
pret
tos,
.27.
botā veidā. Lūdzu
_
pieņemts.
sīgi
Lūdzu
nolasīt pārlabojumus 29.
panta pieņemšanu pārlabotā veida. Tādu nav. Kas
pantā.
atturas? Lūdzu pacelties tos, kas ir par 27. panta
Sekretārs J. Breikšs:
pieņemšanu pārlabotā veida. Par 27. panta pie-
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«29. panta sākumu izteikt šādi: «Pilsētas valdes revīzijas kommisijas, dažādu citu kommisiju un komiteju, kā arī pilsētas pārstāvju vēlēšanas pilsētas vai citās iestādēs, kas ar
likumu, statūtiem vai noteikumiem uzlikts pilsētai, notiek aizklāti balsojot uz proporcionalitātes pamatiem. Visi vienas
iestādes pārstāvji pārvēlami vienā laikā. Ja kāda no ievēlētām
personām izstājas pirms noteikta laikā, tad viņas vietā nāk attiecīgā saraksta nākošais kandidāts.» Tāpat, aizklāti balsojot,
dome lemj par atalgojumu ... u. t. t.
A. Bergs.
29. panta pirmajā teikumā strīpot vārdus: «uz proporcionalitātes pamatiem».
A. Dzenis.
29.pantā stripot vārdus: «uz proporcionalitātes pamatiem».
V. Pusuls.
29. pantā starp vārdiem: «amatpersonām un darbiniekiem» un «kā arī» likt vārdus: «pēc kategorijām».
V. Pusuls.
29. panta 1. teikuma beigās papildināt ar sekojošiem vārdiem: «neattiecinot proporcionalitāti uz pilsētas galvas vēlēšanām».
V. Rubulis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Pusulam.
V. Pusuls
ciski) .*,

Vārds deputātam

(vācu-baltiešu partija;

runā

vā-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk neveļas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks:
Berga pārlabojums
29. pantā kommisijā pieņemts vienkārši aiz tā iemesla, ka jau 2. lasījumā ievēlēšanai pieņemts proporcionalitātes princips. Berga pārlabojums grib
attiecināt proporcionalitātes principu bez pilsētas
valdes un revīzijas kommisijas arī uz citām kommisijām. Pašvaldības kommija domāja tā: ja šis
princips pieņemts 2. lasījumā, tad to vajadzētu pieņemt arī tagad, attiecinot to uz visām kommisijām; tāpēc arī ir pieņemts Berga pārlabojums 29.
pantā. Protams, pilnīgi pretējais Dzeņa kunga pārlabojums — proporcionalitātes principu strīpot —
kommisijā ir noraidīts; par to nebija nevienas
balss. Tāpat ir strīpots ari Pusula kunga pārlabojums strīpot vārdus «uz proporcionalitātes pamatiem» , bet ir vienbalsīgi pieņemts Pusula kunga pārlabojums starp vārdiem: «amatpersonām un darbiniekiem» un «kā arī» likt vārdus: «pēc katego-

rijām» ; tas kommisijā ir pieņemts. Rubuļa kunga
pārlabojums 29. pantā pirmo teikumu papildināt ar
vārdiem «neattiecināt proporcionalitāti uz pilsētas
galvas vēlēšanām» — kommisijā vienbalsīgi no-

raidīts.

Priekšsēdētājs

panta

P.

Kalniņš:

Nobalsosim

29.

pārlabojumus. Balsošanas kārtība
būs
uz balsošanu deputāta
šāda. Vispirms likšu
Berga iesniegto pārlabojumu.
Ja to pieņems,
atkritīs deputāta Dzeņa, deputāta Pusula pir-
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pirmā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 6 balsis.
Nepietiekošs balsu skaits. Arī tas noraidīts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Pusula iesniegtais otrais
pārlabojums, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu.

Tādu nav.

Kas atturas?

Nav.

Deputāta Pusula

iesniegtais otrais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts.
— Nobalsošanā nāk deputāta Rubuļa iesniegtais
pārlabojums, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret deputāta Rubuļa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Rubuļa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodots 30
balsu, pret tā pieņemšanu nodota 41 balss. Deputāta Rubuļa iesniegtais pārlabojums 29. pantā noraidīts. — Nobalsošanā nāk 29. pants ar pieņemto
deputāta Pusula iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 29. panta pieņemšanu pār-

labotā veidā.

Tādu nav. Kas atturas?

Nav. 29.

pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 30. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:

«30. pantā strīpot pirmo teikumu: «Proporcionālo vēlēšanu kārtība nosakāma pilsētas domes izdodamā instrukcija.»
V. Pusuls.
30pantā strīpoti pirmā rindā vārdus: «pilsētas domes.»
P. Juraševskis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
vēlas? Vārds referentam.

Vārdu neviens ne-

Referents E. Rimbenieks: (Man jāziņo, ka deputāta Pusula pārlabojums 30. panta — strīpot
pirmo teikumu: «Proporcionālo velēšanu kartība
nosakāma pilsētas domes izdodamā_ instrukcija» —kommisijā vienbalsīgi pieņemts; tapec ari atkrīt
Juraševska kunga pārlabojums 30. panta — strīpot pirmā rindā vārdus «pilsētas domes».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsosim 30.
panta pārlabojumus. Vispirms_ likšu uz balsošanu
Ja to
deputāta Pusula Iesniegto pārlabojumu.
pieņems, atkritīs deputāta Juraševska iesniegtais
pārlabojums; ja deputāta Pusula iesniegto pārlabojumu noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta Juraševska iesniegtais pārlabojums. — Lieku uz balsošanu deputāta Pusula iesniegto pārlabojumu, kas
kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums 30. pantā vienbalsīgi pieņemts. _ Deputāta
Juraševska iesniegtais pārlabojums atkrīt. —JMobalsošanā nāk 30. pants pārlabotā veida. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 30. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
30. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt pārlabojumus 31. panta.
Sekretārs J. Breikšs:

mais un arī deputāta Rubuļa pārlabojums; ja
deputāta Berga iesniegto pārlabojumu noraidīs, nobalsošanā nāks pēc kārtas pārējie pārlabojumi.
Lieku uz balsošanu deputāta Berga iesniegto pārlabojumu 29. pantā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Berga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
«31. pantā strīpot beigu vārdus: «un lēmumi apstiprināpacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot
mi Iekšlietu ministrijai».
E. Radziņš.
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Ber31. pantā strīpot beigās vārdus: «un lēmumi apstiprināmi
ga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodota 31 Iekšlietu ministrijai».
K. Būmeisters.
31panta beigās papildināt ar šādu jaunu teikumu: «arī
balss, pret tā pieņemšanu nodotas 36 balsis, attupilsētu budžeti jāapstiprina iekšlietu ministrim.» A. Dzenis.
rējušies 6. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalso31. pantu papildināt ar šādu otru nodalījumu:
šanā nāk deputāta Dzeņa iesniegtais pārlabojums,
«Pilsētai nepiederošā zeme, kas pilsētas plānā apzīmēta
kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas
kā laukumi, ielas, šķērsielas, līnijas, caurejas, tauvas josla;.,
ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Par deputāta ostas, piekrastes vai publiski dārzi, pilsētai jāiegūst no to
Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodots 14 īpašniekiem vienošanās vai atsavināšanas ceļā.» A. Bergs.»
balsu. Nepietiekošs balsu skaits. 'Šis pārlabojums
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Pusula ieRadziņam.
sniegtais pirmais pārlabojums, kas kommisijā noE. Radziņš (sociāldemokrāts): 31. panta paraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī pārla2
redzēti jautājumi, kas dome_ izšķirami ar /3 balsu
bojuma pieņemšanu. Par deputāta Pusula iesniegtā
, vairākumu. Šis pants noslēdzas ar to, ka šie lēMans
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
mumi apstiprināmi Iekšlietu ministrijai.
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priekšlikums ir — strīpot šo beigu teikumu, ka
šie lēmumi apstiprināmi ministrijai. Ja jau teikts,
ka šinī pantā minētie lēmumi, starp citu, arī lēmumi par nekustamas mantas iegūšanu pieņemami
2
ar /3 balsu vairākumu, tad tā jau ir pietiekoša
garantija, ka šie lēmumi tiks pieņemti ar vajadzīgo
nopietnību. Dzeņa kungs nav apmierinājies ar to
vien un ir iesniedzis šai pantā papildinājumu, ka
pilsētu budžeti jāapstiprina iekšlietu ministrim. Ja
šo Dzeņa kunga papildinājumu pieņemtu, tad, pretēji iepriekšējā 9. pantā pieņemtajam principam, ka
ministrijai piekrīt tikai uzraudzība no likumības
viedokļa, absolūtā pilnībā būtu atzīta un_pieņemta
uzraudzība arī no lietderības viedokļa. Ārpus budžeta, ārpus pieņemtā darbības plāna taču it nekāda darbība nevar notikt. Es domāju, ka arī ministris nevar uzņemties atbildību par pilsētu budžetu izpildīšanu. Ja pieņemtu, ka budžets visā
pilnībā no lietderības viedokļa jāapstiprina iekšlietu
ministrim, tad, reizē ar to, visa atbildība par budžeta izpildīšanu taču pārietu uz ministri. Man liekas,
ka iekšlietu ministris tādu atbildību par budžeta
izpildīšanu negribēs un nevarēs uzņemties.
Beidzot Berga kungs ir iesniedzis priekšlikumu
papildināt šo pantu ar otru nodalījumu par zemju
atsavināšanu. Kommisijā pilnīgi pareizi atzina, ka
šis papildinājums šeit neiederas; par to varētu
runāt pilsētu zemju likumā. Es noteikti izsakos
pret deputātu Dzeņa un Berga papildinājumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): 31. panta
nav runa tikai par budžetu vien, bet ir runa par
ļoti svarīgiem pilsētas apgrūtinājumiem un saistībām, proti — par nekustamas mantas iegūšanu,
atsavināšanu, ieķīlāšanu, apmaiņu, par pilsētas
apbūves un izbūves plānu pieņemšanu, par aizņēmumiem un galvojumiem pilsētas vārdā un tamlīdzīgām loti tālu ejošām un smagām lietām. Ja šīs
saistības atļautu pieņemt pilsētu domēm un valdēm
vien, kaut arī ar kvalificētu balsu vairākumu, man
šķiet, tomēr zināmos apstākļos un atsevišķās pilsētās nākošām domēm un valdēm nebūtu pietiekošas garantijas, ka pilsētas neapkraus ar pārmērīgām saistībām, ar parādiem un dažādiem apgrūtinājumiem, no kā vēlāk būtu grūti vaļa tikt. Tāpēc Iekšlietu ministrijas kontrole, pārraudzība ir
vietā; aiz tā iemesla šādos gadījumos otra lasījumā arī paredzēta Iekšlietu ministrijas apstiprināšana. Vēl vairāk: nevajadzētu paturēt acis tikai
lielās pilsētas vien, bet arī mazās un no centra
tālāk esošās pilsētas, kur ar niecīgu balsu skaitu
var pieņemt pilsētas nākotni saistošus lēmumus
un vēlāk, varbūt, neatrast izejas, kā šos lēmumus
izpildīt. Joprojām jāsaka: ja jau tādu rīcības brīvību bez ministrijas pārraudzības var atļaut pilsētām, kāpēc tad lauku pašvaldībām to _ nevarētu
atļaut. Bet par lauku pašvaldībām ir tāds nosacījums, ka līdzīgi lēmumi jāapstiprina ministrijai.
Man liekas, kaut vai aiz šī vienkārša iemesla jautājums būtu jāsaprot tā: ja jau tas vajadzīgs laukiem, kāpēc tad mazām pilsētāmtas nav vajadzīgs? Un kad šādu saistību veidā ieķīlā pat pilsētas nākamību, tad, bez šaubām,_ valstij, kas
spiesta pilsētām palīdzēt ar subsidijām un pabalstiem, jārunā līdz, un tāpēc bez ministrijas apstiprinājuma nevaram iztikt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka arī
kommisijā E. Radziņa un IK. Būmeistera iesniegtie
pārlabojumi 31. pantā izsauca diezgan plašas debates, jo otrā lasījumā tomēr pieņemts tas viedoklis,
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ka visiem 31. pantā uzskaitītiem lēmumiem ir tik
svarīgs raksturs, ka tie būtu apstiprināmi Iekšlietu
ministrijai. Tomēr kommisijā ar vienas balss vairākumu nolēma abus šos lēmumus pieņemt. Tādēļ man kommisijas vārdā jāizsakās par šiem_ pārlabojumiem, t. i. par deputāta Radziņa un Būmeistera pārlabojumiem. — Deputāta Dzeņa pārlabojums — papildināt 31. pantu ar teikumu, ka iekšlietu ministrim jāapstiprina arī pilsētu budžeti, kommisijā noraidīts, tāpēc ka par pilsētu budžetiem un
ienākumiem būs cits likums vai, pareizak_ sakot, šī
likuma otrā daļa, un tad varēs šo jautājumu izšķirt. Tāpēc aiz tīri formāliem iemesliem kommisijā Dzeņa priekšlikumu nemaz neapskatīja, bet
vienkārši noraidīja. —Berga kunga pārlabojums vai
patiesībā papildinājums par pilsētai nepiederošo
zemi kommisijā noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsosim 31.
^
panta pārlabojumus. Vispirms nak nobalsošana
deputāta Radziņa un Būmeistera iesniegtie līdzīgie

pārlabojumi, kas kommisijā pieņemti. Ludzu pacelties tos, kas ir pret deputātu Radziņa un Bumeisteru
Tagad lūdzu
iesniegto pārlabojumu pieņemšanu.
pieņempārlabojumu
par
šo
pacelties tos, kas ir
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,
ties tos, kas ir pret deputāta Radziņa un Būmeistera
iesniegto pārlabojumu pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret to pieņemšanu nodots 40 balsu. Šie pārlabojumi noraidīti. — (Nobalsošanā nak deputāta
Dzeņa iesniegtais pārlabojums, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 39 balsis, pret — 35 balsis, atturējusies 3. Šis pārlabojums pieņemts. _— Nobalsošana
nāk deputāta Berga iesniegtais pārlabojums, kas
kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Berga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret ta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas _ atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegta pārlabojuma pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret —
35 balsis. Arī tas pieņ_emts._ — Nobalsošana nak
31. pants pārlabotā veidā. Ludzu pacelties tos, kas
ir pret 31. panta pieņemšanu pārlabota veida. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 31. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par 31. panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 43_balsis, pret —
35 balsis. 31. pants pārlabotā veidā pieņemts. —
Lūdzu nolasīt pārlabojumus 32. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:

«32. panta 2. rindā pēc vārda «ievēlēt» iespraust vārdus:
E. Radziņš.
«uz proporcionalitātes pamatiem».
«var ievēlēt īpašas kommisijas»
32. pantā pēc vārdiem:
iespraust vārdus: «uz proporcionalitātes pamatiem».
K. Būmeisters.
32. panta pēdējo teikumu izteikt sekojoši: «Kommisijas
locekļiem un pieaicinātiem lietpratējiem' dome var _noteikt atlīdzību par viņu pienākumu izpildīšanu.»
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 32. panta
neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā pieņēma
deputāta Berga pārlabojumu 29. pantā un tapec
deputātu Radziņa un Būmeistera pārlabojumus 32.
pantā atzina par atkritušiem. Tagad turpretim ir
noticis tā, ka deputāta Berga pārlabojums 29. pantā
ir noraidīts, tāpēc man jāziņo, ka saskaņotības labā
deputātu Radziņa un Būmeistera pārlabojumi būtu
paturami. — Par Būmeistera otro pārlabojumu 32.
pantā man jāsaka, ka kommisijā tas vienbalsīgi pieņemts.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Kaut gan kommisijā deputātu Radziņa un Būmeisteraiesniegtie pārlabojumi nav dabūjuši balsu vairākuma, lai likumā būtu saskaņa, referents liek priekša tos pieņemt. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Radziņa iesniegto pārlabojumu. _ Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Lieku uz
balsošanu deputāta Būmeistera iesniegto pirmo
pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī
pārlabojuma pieņemšanu. Kas atturas? 5 balsojot pret, deputāta Būmeistera iesniegtais pirmais
pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta
pārlabojums 32.
Būmeistera iesniegtais otrais
pantā, kas kommisijā vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Būmeistera iesniegtā otrā pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāta Būmeistera iesniegtais otrais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. —?
Nobalsošanā nāk 32. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 32. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Kas atturas? 5 balsojot pret, 32.
pants pārlabotā veidā pieņemts. — Lūdzu nolasīt
pārlabojumus 34. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«34. panta otrā rindā strīpot vārdus: «no likumības vieP. Juraševskis.
dokļa».
34pantā strīpot otro dalu, sākot ar vārdiem: «un aptuK. Būmeisters.»
rot lēmuma izpildīšanu» u. t. t.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie
panta neviens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks:

34.

Deputāta Jurašev-

ska pārlabojums 34. pantā strīpot vārdus: «no likumības viedokļa» kommisijā pieņemts, turpretim
deputāta Būmeistera pārlabojums —? strīpot 34.
panta otro daļu, sākot ar vārdiem «un apturot lēmuma izpildīšanu», kommisijā noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sāksim balsot. Nobalsošanā nāk deputāta Juraševska iesniegtais pārlabojums 34. pantā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Juraševska
iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Juraševska iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 44 balsis, pret — 34
balsis. 'Šis pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā
nāk deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums,
kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Būmeistera iesniegtā pārlabojuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Būmeistera iesniegtā
pārlabojuma pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret tā
pieņemšanu nodota 31 balss, atturējušos nav. Arī
šis pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 34.
pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 34. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 34. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 34. panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 42 balsis, pret — 32 balsis, atturējušies 5. 34. pants pārlabotā veidā pieņemts. —
Lūdzu nolasīt pārlabojumu 36. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«36. pantā strīpot vārdus: «domes lēmumu spēkā stāšanos» un to vietā likt šādu papildinājumu: «tam, kad tam nācis
A. Dzenis.»
zināms attiecīgais domes lēmums».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 36. panta
neviens nevēlas? Vārds referentam.
Kommisijā Dzeņa
Referents E. Rimbenieks:
kunga pārlabojums 36. pantā vienbalsīgi noraidīts.
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Kommisijā nevar iedomāties tādu stāvokli, ka attiecīgs lēmums būtu spēkā tikai tad, kad tas kļūst
zināms attiecīgām personām. Aiz šī iemesla pārlabojums kommisijā noraidīts.
Nobalsošanā nāk
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
deputāta Dzeņa iesniegtais pārlabojums 36. panta,
kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tikai 2 balsis. Nepietiekošs balsu skaits.
Pārlabojums noraidīts.
— Nobalsošanā nāk 36.
pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 36. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. _ Tādu nav. Kas atturas? Nav. 36. pants 2. lasījumā pieņemta redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 37. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«37. panta ievadu izteikt sekojoši:
«Pilsētas dome var izdot saistošus noteikumus, kuri nedrīkst runāt pretim pastāvošiem likumiem un valdības iestāžu
izdotiem noteikumiem un instrukcijām sekojošas lietas:»
A. Bergs.
37. panta 1.2. punktā strīpot vārdus: «un publiskās vietās».
A. Bergs.
37. panta pēdējo nodalījumu strīpot.
A. Bergs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Berga kungs liek priekšā noteikt, ka pilsētu domes
var izdot tikai tādus saistošus noteikumus, kas,
starp citu, nerunā pretim valdības iestāžu izdotiem noteikumiem un instrukcijām. Līdz _ šim vietējie saistošie noteikumi nevarēja runāt pretim
likuma noteikumiem, bet tagad grib noteikt, ka
vietējo parlamentu, t. i. pilsētu domju izdotie vietējie
saistošie noteikumi nevar runāt pretim ne tikai likumiem, bet arī instrukcijām un noteikumiem. Rezultātā vietējo saistošo noteikumu izdošanu negrib vairs
uzticēt iedzīvotāju vēlētiem pārstāvjiem, t. i. domēm, bet šīs tiesības atstāt tikai departamentu direktoriem. Šo Berga kunga pārlabojumu apsprieda arī pilsētu savienības padome un vienprātīgi pieņēma atzinumu, ka_ šis pārlabojums noraidāms. Tāpēc es arī pilsētu savienības padomes
vārdā varu izteikties pret deputāta Berga kunga
pārlabojuma pieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Es ļoti augsti cienu pilsētu savienības padomes lēmumus un spriedumus, jo ta ir
patiešām kompetenta iestāde šinīs jautājumos; bet
gluži akli padoties tās lēmumiem es tomēr negribētu. Man nav arī zināmi motīvi, kapec pieņemts šāds pilsētu savienības padomes_ lēmums.
Es varu to izskaidrot tikai tā, ka tur jautājums nav
pietiekoši vispusīgi apskatīts un tāda kārta nav
arī pietiekoši noskaidrots. Man šķiet, ka citādi nemaz nevar būt, kā es lieku priekša. Kas tad iznāktu, ja mēs šo pārlabojumu nepieņemtu, atraidītu? Tad iznāktu tas, ka centrālās valsts iestādes gan var kaut ko spriest, var izdot likumus _ un
instrukcijas, bet pašvaldības iestādes var rīkoties citādi. Piemēram Ministru kabinets vai atsevišķs ministris varētu izdot noteikumus vai instrukcijas, bet vietējā pašvaldība ar tiem nerēķinātos un izdotu pavisam pretim runājošus saistošus noteikumus. Iedomāsimies konkrēti tādu piemēru. Izceļas lopu sērga. Ministrija dod savus
priekšrakstus, izdod savus obligātoriskos noteikumus, kā sērgu apkarot, ko vajag ieverot, bet vietējā pašvaldība var ar tiem nerēķināties, izdot pavisam citus saistošus noteikumus. (Starpsauciens
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pa kreisi. ) Redziet, to nevar darīt, un to es gribu
panākt. Nekas cits te nav rakstīts.
Ja_ ministrija
ir devusi kādu rīkojumu par zināmo tematu, tad
pašvaldība nevar izdot obligātoriskus noteikumus,
kas runā tam pretim. Radziņa kungs tēlo tā, ka ja
instrukcijas varētu izdot pašvaldības departamenta
direktors, tad līdz ar to obligātorisko noteikumu izdošana pašvaldībās būtu pilnīgi paralizēta. Bet
ņemiet taču šo lietu arī otrādi! Ja paliek tā, kā
Radziņa kungs vēlas, tad taču pašvaldība var paralizēt katju rīkojumu vai noteikumu, ko izdod

centrālās valdības" iestādes. Pašvaldības departaments vai Iekšlietu ministrija izdod kaut kādu
noteikumu, bet pašvaldības var nospriest pavisam
ko citu. Tas nozīmētu nostādīt lietu pavisam ačgārni. Es pavisam nevaru iedomāties, ka, iedziļinoties lietas būtībā, varētu tā domāt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Berga kungs,
apspriežot šo pantu, izgāja no ta stāvokļa, ka instrukcijas arvien pilnīgi saskan ar likumu. Mūsu
prakse rāda pretējo. Mums ir vesela rinda skaidru
un noteiktu likumu, un tomēr instrukcijas, kas ir
izdotas uz šo likumu pamata, ir pilnīgi šim _ likumam
pretim runājošas. Berga kungs, Jus nostājaties uz
tā viedokļa, ka pilsētu pašvaldībām jārespektē ne
tikai likumi, bet arī visas instrukcijas un rīkojumi,
ko izdod ministri un kas bieži ir pretrunīgi. Līdz
ar to Jūs nostādāt pašvaldības tāda stāvoklī, ka viņas bieži vien ir spiestas rīkoties nelikumīgi. Es
minēšu piemēru. Labības tirgus regulēšanas likumā teikts, ka labību var nevis «pirkt», bet «ņemt
lombardēšanai», tomēr instrukcija saka, ka to
«pērk»; tā tad instrukcija runa pretim likumarn.
Tā tad, ja pašvaldības piespiedīs rīkoties saskaņa
ar instrukciju, tad bieži vien tam vajadzēs rīkoties
pretlikumīgi. Ja te ir noteikums, ka visus lēmumus apstiprina Iekšlietu ministrija, tad taču nevar
būt šaubu, ka pašvaldības rīkosies likumīgi. Vispār jāsaka, ka šis pārlabojums nav vajadzīgs bet
ir pilnīgi lieks.
Tālāk Jūs, Berga kungs, liekat priekša 37.
panta pēdējo nodalījumu strīpot. Kas tur teikts?
Tur teikts sekojošais: «Pilsētas, kuras izdoti šinī
pantā paredzētās lietas vietējie saistošie noteikumi,
nav piemērojami tanīs pašās lietas izdotie valdība.s
iestāžu rīkojumi un instrukcijas». Šinī _ gadījuma,
kur viena pilsēta uz likuma pamata bus izdevusi
noteikumus, Jūs sakāt, ka tie tiek atcelti un vieta
nāk jaunie rīkojumi. Tā tad ministrim ir pilnīga
rīcības brīvība par pašvaldībām viena, gadījuma
uz vienu pusi, otrā — uz otru pusi, ka _ grib, bet
pašvaldībām nav nekādu tiesību. Man jāsaka, ka
ne viens, ne otrs no šiem pārlabojumiem nav pieņemams.
Vārds deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Bergam.
. '_ ' .
,
A. Bergs (nacionālais bloks): Bastjāņa kungs,
acīmredzot, nav lāga aptvēris, par ko še ir runa.
Šinī priekšlikumā nav runa par to, ka pašvaldības
grib piespiest paklausīt nelikumīgiem rīkojumiem,
Pašvaldības iestādēm nebūt nav jāpilda visi rīkojumi bez kādas pretim runāšanas. Ta tas nav! Bet
ja likumīgā kārtā centrālā iestāde ir izdevusi obligātoriskus ,/noteikumus, tadtiem jāklausa. Ja
centrālā iestāde ir izdevusi kādu rīkojumu nelikumīgi, tad tā izpildīšanu pašvaldības nevar prasīt.
Pašvaldības iestādes šādu rīkojumu var_ pārsūdzēt, un Senāts to atcels, ja centrālas iestādes savus rīkojumus nebūs saskaņojušas ar likumu. Ta
tad nevar būt nekādas piespiešanas paklausīt nelikumīgam rīkojumam. Te ir runa tikai par tiem
Krājumā Saeimas stenografiskS
biroja Rlgž. S8eirn°i._!''!.''1 1
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rīkojumiem, kas likumīgi izdoti, kas ir saistoši un kādus centrālām iestādēm ir tiesība izdot. Tam pat laikā pašvaldības nedrīkst izdot citus rīkojumus, pretējus centrālo iestāžu obligātoriskiem rīkojumiem,
un no tā nokavēt_ obligātorisko normu izpildīšanu.
Tā lieta jānoregulē.

Diemžēl, Bastjāņa kungs nav sapratis manu
priekšlikumu, un tāpēc arī nepavisam neder tas
Ja likuma
piemērs, ko Bastjāņa kungs mifneja.
aizdedot
bet
tikai
pirkt,
ka
labību
nevar
teikts,
vumu pret pieņemto labību, tad protams, nevar izdot instrukciju, kas runā likumarn pretim. Katra
ieinteresēta persona to var pārsūdzēt, un jus itin
labi varat panākt šādas instrukcijas atcelšanu arī
pašatjaut
Turpretim
nevar
citādā
kārtā.
valdības iestādēm paralizēt centrālo iestāžu rīkojumus, jo tāds stāvoklis valstī nav iespējams.
Gluži tāpat Bastjāņa kulngs nav aptvēris, par
ko runā 37. panta beigu nodalījums, ko es gribu
dzēst. Ja pieņem vienu priekšlikumu, tad pieņemams arī otrais.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Par deputāta Berga
pirmo pārlabojumu 37. panta — ievadu izteikt ta:
«Pilsētas dome var izdot saistošus noteikumus, kuri
'nedrīkst runāt pretim pastāvošiem likumiem un
valdības iestāžu izdotiemnoteikumiem un instrukcijām sekošās lietās» — jāsaka, ka kommisijā šis
pārlabojums pieņemts, vienam balsojot pretim. —
Arī otrs deputāta Berga pārlabojums 37._ panta —
12. punktā strīpot vārdus: «un publiskas vietas»
pieņemts. Tāpat pieņemts deputata _ Berga trešais
pārlabojums — strīpot 37. panta pedejo nodalījumu,
jo to patiesībā atvieto deputāta Berga pirmais pārlabojums, kas arī kommisijā pieņemts. Kommisijas
vārdā izsakos par visiem deputāta Berga pārlabojumiem šai pantā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsosim 37.
panta pārlabojumus. Referents izsacījās par visiem deputāta Berga iesniegtiem pārlabojumiem
Vispirms lieku uz balsošanu de37. pantā.
pirmo _ pārlabojumu.
putāta
Berga
iesniegto
pret
šī pārlabojuma pietos,
pacelties
kas ir
Lūdzu
ņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegta
pirmā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 36 balsis,
pret — 44 balsis. Šis pārlabojums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais otrais
pārlabojums 37. pantā, kas arī kommisijā pieņemts.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par ta
pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties _ tos, _kas _ atturas. Par deputāta Berga iesniegta otra pārlabojuma pieņemšanu nodotas 36 balsis, pret — 35
balsis, atturējušies 5. Arī tas noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais trešais pārlabojums 37. pantā. — Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka tādā gadījumā, kad Berga kunga pirmais pārlabojums
ir noraidīts, protams, kommisijā butu_ palicis speķa
pēdējais nodalīiums, jo tas izteikts_ tāda veida, ka
tiem noteikumiem, kurus izdod pilsētu domes, jābūt saskaņotiem ar attiecīgiem valdības u. t. t.
noteikumiem. Tāpēc šinī gadījuma deputāta Berga
beidzamais pārlabojums būtu strīpojams. (A. Bergs
no vietas: «Es ņemu savu pārlabojumu atpakaļ!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Bergs noņem savu trešo pārlabojumu. — Nobalsošana nak
37. pants 2. lasījumā pieņemta redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret ta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Ari nav. 37. pants 2. lasī10
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juma pieņemta redakcija vienbalsīgi pieņemts. —
^
Lūdzu nolasīt pārlabojumu 38. panta.
Sekretārs J. Breikšs:
«38. panta (sākumā) strīpot visa teikuma dalu starp pirmo un otro komatu, liekot tā vietā vārdus: «kurus Iekšlietu
A. Dzenis.»
ministrija apstiprinājusi».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
vēlas? Vārds referentam.

Vārdu neviens ne-

Kommisijā Dzeņa
Referents E. Rimbenieks:
kungā pārlabojumu ir noraidījusi, tāpēc kommisijas vārdā man jāizsakās pret Dzeņa kunga pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku >deputāta
Dzeņa iesniegto pārlabojumu 38. pantā uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Dzeņa
iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret — 47 balsis. Pārlabojums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 38. pants 2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 38. panta
pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 38. pants 2. lasījumā
pieņemtā redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu
nolasīt pārlabojumus 40. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«40. pantā, 2. rindā, pēc vārdiem: «noteikumu nelikumību» iespraust vārdus: «ja ar šiem noteikumiem tieši aizskartas
sūdzētāju intereses vai tiesības».
E. Radziņš.
40. pantā strīpot vārdus: «bez jebkāda termina ievērošaP. Ulpe.»
nas» un tanī vietā likt: «triju mēnešu laikā».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: _ Par 40. pantā iesniegtiem pārlabojumiem man jāsaka, ka tiklab Radziņa kunga, kā Ulpes kunga pārlabojumi kommisijā ir pieņemti.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nak
deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums 40. panta,
kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Radziņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 42
balsis, atturējušos nav. Šis pārlabojums noraidīts.
— Nobalsošanā nāk deputāta Ulpes iesniegtais
pārlabojums, kas arī kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ulpes iesniegtā
pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 43 balsis. Arī tas
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 40. pants 2. lasījuma
pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 40. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā
40.
redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 41. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«41. panta piezīmi izteikt šādi:
«Piezīme. Sodu naudas par vietējo saistošo noteikumu
pārkāpumiem ieskaita attiecīgas pilsētas pašvaldīE. Radziņš.
bas ienākumos.»
41. pantā vārdu «valsts» atvietot ar vārdiem: «attiecīgas pilsētas pašvaldību».
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Radziņam.

Vārds deputātam
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E. Radziņš (sociāldemokrāts): Šī mana priekšlikuma nolūks ir— atjaunot to tekstu, kāds bija
pašvaldības kommisijas projektā un ko nostrīpoja
2. lasījumā aiz tā motīva, it kā tas runātu pretim sodu
likumiem. Tādi bija Juraševska kunga motīvi.
Šie motīvi ir pārpratums, jo līdz šim pastāvošie likumi, piemēram noteikumu par pilsētu ienākumiem,
izdevumiem, budžetiem un pārskatiem 31. pants
paredz, ka sodu gan uzliek attiecīga tiesas iestāde,
bet soda nauda iemaksājama attiecīgās pilsētas
pašvaldībai. Tāpēc būtu pareizi sodus, kurus tiesu iestādes uzliek par vietējo noteikumu pārkāpumiem, ieskaitīt pilsētu pašvaldību ienākumos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta
Radziņa pārlabojums pie panta — piezīmi izteikt
šādi: «Soda naudas par vietējo saistošo noteikumu
pārkāpumiem ieskaita attiecīgas pilsētas pašvaldības ienākumos» — pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to
saskaņā ar kommisijas lēmumu, atkrīt deputāta
Būmeistera pārlabojums. Ja deputāta Radziņa
pārlabojumu pieņems, atkritīs deputāta Būmeistera

pārlabojums.
'Nobalsosim 41.
ļ Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
panta pārlabojumus. Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums, kas kommisijā vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
deputāta Radziņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 35 balsis, pret tā pieņemšanu nodots
40 balsu. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera
iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 35 balsis, pret tā pieņemšanu nodota 41 balss. Arī deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 41. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
41. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 41. pants
2. lasījumā ".pieņemtā redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 42. pantā.

Sekretārs J. Breikšs:
«42. pantu papildināt ar piezīmi:
«Piezīme. īpašiem pārraugiem vai valdes pilnvarotām personām ir tiesība pret saistošo noteikumu
pārkāpējiem sastādīt protokolu.»
K. Būmeisters.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā Būmeistera pārlabojums 42. pantā noraidīts aiz tā iemesla, ka tad, ja pieņemtu šo pārlabojumu, kas paredz zināmas tiesības attiecīgām personām, šīs
tiesības tomēr būtu tuvāk nosakāmas. Bet tā ka
tas šinī likumā nav iespējams, tad aiz šī iemesla
kommisijā deputāta Būmeistera. pārlabojumu noraidīja. Kommisijas vārdā izsakos pret deputāta
Būmeistera pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums 42.
pantā, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Būmeistera iesniegtā pārlabojuma
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pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret — 49 balsis.

Pārlabojums noraidīts. —- Nobalsošanā nāk 42.
pants 2. lasījuma pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelti es tos, kas _ r pret 42_ . panta pieņemšanu 2. lasījuma pieņemta redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 42. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 44. panta.
Sekretārs J. Breikšs:
«44. panta sākumu izteikt šādi: «Pilsētas valdes locekļus
ievēl dome uz to pašu laiku, uz kādu vēlēta dome, un tie savā
starpā izdala pilsētas galvas, viņa biedru un atsevišķu nodaļu
vadītāju amatus.»

A. Bergs.
44. panta beigās pielikt šādu teikumu: «izņemot obligātoriska kara dienestā iesauktos un šī likuma 72. un 73. pantā
minētas personas».
A. Bergs.
44. pantu papildināt ar piezīmi:

«Piezīme.

Ja valdei vai viņas atsevišķiem

locekļiem

dome ar SU balsīm no visu domnieku skaita izsaka
savu neuzticību par viņu darbību, tad valdei vai
atsevišķiem locekļiem jāatstājas no amata izpildīšanas. Šinīs gadījumos atalgojuma izmaksa izbeidzas
ar amata atstāšanas dienu.»
E. 'Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Mans priekšlikums ir — papildināt 44. pantu ar piezīmi, ka tad,
ja valdei, vai viņas atsevišķiem locekļiem dome
ar 3/4 balsīm no visu domnieku skaita izsaka savu
neuzticību par viņu darbību, viņiem jāatstājas no
amata izpildīšanas. Šinīs gadījumos atalgojuma
izmaksa izbeidzas ar amata atstāšanas dienu. Arī
Latvijas pilsētu savienības vārdā es lūdzu pieņemt
šo priekšlikumu, jo pilsētu domēm jādod tiesība atbrīvot pašvaldības no personām, kuru darbība nesaskan ar pašvaldības darbinieku cieņu.
Neuzticības izteikšanai vajadzīgas 3/4 balsis nevis klātesošo, bet visu domnieku skaita, un tālab nekāda
izrēķināšanās ar atsevišķiem valdes locekļiem nevar notikt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
deputātam

Pusulam.
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)*).
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Berga kunga
pārlabojums šai pantā grib radīt tādu stāvokli, lai
pilsētas galvu nevēlētu vairs kā tagad — domē atsevišķi, bet pilsētas valdes locekļi no sava vidus.
Kad mēs lasījām Berga kunga rakstus «Latvī» attiecībā uz kādu citu institūtu, tad tur viņš attīstīja pavisam citu principu. Tas bija attiecībā uz Valsts
Prezidentu — tur Berga kungs prasīja, lai to vēlē
visa tauta. Jājautā — kāpēc? Šeit, kad ir runa
par pilsētas galvas vēlēšanu, Jūs negribat atļaut domei vēlēt viņu atsevišķi, bet gribat, lai to dara valdes locekļi. Kādi tam motīvi? Man liekas, Jums
nav nekādu motīvu. Līdzšinējā kārtība, kad pilsētas galvu pilsētas dome vēl atsevišķi, ir pierādījusies praksē par lietderīgu, un nav nekādas vajadzības šo kārtību grozīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Deputāta Bastjāņa kunga piemērs, ko viņš te minēja, piederas šim
likumam gluži tāpat, kā dūre uz acs. Ja pilsētas
galvu turpmāk vēlēšot pilsētas valde, tad tur labs
nekas nevarēšot būt. Es taču arī citkārt aizstāvot uzskatu, ka Valsts Prezidents jāievēl visai tautai. Bet
*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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vai tad te ir kāda analoģija? Pēc pareizas analoģijas tad taču pilsētas galvu nāktos vēlēt visiem iedzīvotājiem! Tā būtu visa tauta. Tikai tādu analoģiju
jūs varētu piemērot maniem rakstiem, ja Jūs būtu
loģiski domājuši. Tikai kaut ko tamlīdzīgu Jūs varētu teikt sakarā ar savu piemēru, norādot, ka mes
aizstāvot tautas vēlētu Valsts Prezidentu. Ja pilsētas dome vēl pilsētas galvu, tad tas ir analoģiski
tam, ka Saeima vēl Valsts Prezidentu, pret ko es
vienmēr esmu izteicies. Bet ir arī liela izšķirība
starp Valsts Prezidenta vēlēšanām un pilsētas galvas vēlēšanām. Pilsētas valde ir neliela kollēģija;
mazās pilsētās ir pat tikai trīs valdes locekļi, un tikai lielākās pilsētās var būt deviņi valdes locekļi.
Būtu itin dabīgi, ja tie savu priekšsēdētāju paši ievēlētu. Pilsētas galva patiesībā taču arī nav nekas
vairāk kā pilsētas valdes priekšsēdētājs. Nekādu
lielāku tiesību viņam nav. Ņemsim mūsu pašu Saeimu. Nevienu no Saeimas kommisiju priekšsēdētājiem neievēl visi 100 deputāti, bet gan paši kommisijas locekļi, tie 10—11—12 cilvēki, pati kommisijā ievēl sev priekšsēdētāju. Pilsētas galva saskaņā ar likumu nav vairāk nekas, kā pilsētas valdes priekšsēdētājs, un analoga ir tā kārtība, ko mēs
praktizējam Saeimā kommisiju vēlēšanās, bet nevis
tā, ko Bastjāņa kungs ceļ priekšā par Valsts Prezidenta vēlēšanām. Jūsu analoģija neder.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godātie deputātu kungi! Man šķiet, ka šāds priekšlikums jākvalificē kā nepārdomāts. Nevar pilsētas
valdi uzskatīt par līdzīgu vienai kommisijai, kura tikai sagatavo projektus. Pilsētas valde ir izpildu iestāde. Ja viņai jau senos laikos ir bijis ieskats, ka
pilsētas galva jāizvēl plašākām organizācijām, kas
reprezentē plašākas vēlētāju masas, tad nevar tagad
atņemt pilsētas domei tiesību izvēlēt pilsētas galvu.

Tāpat, man šķiet, pilsētas galva nav tikai priekšsē-

dētājs vien, bet ir visu lietu virzītājs un atbildīgā
persona. Tāpēc nevar uzticēt izvēlēt pilsētas galvu
tādai šaurai kollēģijai kā pilsētas valdei, kur dažreiz
notiek sadursmes, bet to vajaga ievēlēt pilsētas domei, kura nav atkarīga no valdes. Tāpēc ir pareizs
tas princips, kas te minēts, un tas atstājams spēkā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka kommisijā 44. panta pārlabojumus, no kuriem divus iesniedzis deputāts Bergs un vienu — deputāts Radziņš, pieņēma. Par deputāta Berga pirmo pārlabojumu, ka pilsētas valdes locekļus ievēl dome uz
to pašu laiku, uz kādu vēlēta dome, un tie savā starpā izdala pilsētas galvas, viņa biedru un atsevišķu
nodaļu vadītāju amatus, jāsaka, ka patiesībā šis iesniegums atbilst tam principam, kas ievērots šinī likumā, ka pilsētas valde arī tiek ievēlēta uz proporcionalitātes pamatiem; tāpēc kommisijā šo pārlabojumu pieņēma, pie kam pretim balsoja tikai viens un
atturējās 2; tā tad šis pārlabojums kommisijā pieņemts ar ļoti lielu majoritāti. — Pārējos pārlabojumus kommisijā pieņēma vienbalsīgi; tāpēc kommisijas vārdā man tie jāuztur.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pārlabojumi 44. pantā. Vispirms — deputāta Berga
iesniegtais pirmais pārlabojums, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta
Berga iesniegtā pirmā pārlabojuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
10*
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Par deputāta Berga iesniegtā pirma _ pārlabojuma
pieņemšanu nodotas 33 balsis, pret tā pieņemšanu
nodota 41 balss. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais otrais
pārlabojums, kas arī kommisijā. pieņemts. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par ta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegtā otrā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 45 balsis, pret ta pieņemšanu nodots 30 balsu. Šis pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums, kas kommisijā pieņemts.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk 44. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 44. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 44. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 47. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«47. pantā pēc vārdiem: «ar tiesas lēmumu» likt vārdus:
«vai iesaukts obligātoriskā kara dienestā».
V. Pusuls.
47. pantā, 3. rindā, pēc vārda «lēmumu» iespraust vārdus: «kā arī, ja tam izteikta neuzticība (44. p. piez.)».
E. Radziņš .
47. panta beigās pielikt vārdus: «bet pilsētas galva ievē,
P. Juraševskis.
lams no jauna».
47. panta beigas papildināt ar šādu teikumu: «Bet ja attiecīgā sarakstā kandidāta nav, tad dome ievēl jaunu pilsētas
A. Bergs.»
valdes locekļi uz to pašu laiku.»

(Troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu uzmanību! — Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.

Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta
Pusula pārlabojums pieņemts. Tāpat vienbalsīgi
pieņemts deputāta Radziņa pārlabojums — 3. rindā,
pēc vārda «lēmumu», iespraust vārdus: «kā arī, ja
tam izteikta neuzticība»; sakarā ar nupat pieņemto
piezīmi tas būtu pieņemams. Kas attiecas uz deputāta Juraševska pārlabojumu — panta beigās pielikt
vārdus: «bet pilsētas galva ievēlams no jauna», tad
kommisijā domāja, ka tas skaitīsies par atkritušu, ja
pieņems deputāta Berga pārlabojumu 44. pantā; tā
kā deputāta Berga pārlabojums 44. pantā ir noraidīts, tad būtu pieņemts deputāta Juraševska pārlabojums 47. pantā. Kommisijas vārdā man jāizsakās par visiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
pārlabojumi 47. pantā. Referents izsacījās par visiem šiem pārlabojumiem. Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Pusula iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodota 51 balss, pret — 29 balsis.
Šispārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāta Radziņa iesniegtais
pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk deputāta Juraševska iesniegtais pārlabojums.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī tas vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
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Arī deputāta Berga iesniegtais pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk 47. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 47. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 47. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 52. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«52. pantā (sākumā) pēc vārdiem: «Pilsētas valdei» iespraust vārdus: «kā pilsētas pašvaldības izpildu orgānam».
K. Būmeisters.
50. panta 6. punktu nobeigt ar šādu teikumu: «izņemot
kalpotājus un strādniekus, kurus pieņem un_ atlaiž un kuriem
piešķir atvaļinājumus attiecīgo iestāžu vadītāji». A. Bergs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka abus
šos pārlabojumus 52. pantā kommisijā ir noraidījusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
pārlabojumi 52. pantā, kas kommisijā noraidīti. Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Būmeistera iesniegto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Būmeistera iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 23 balsis, pret — 46 balsis. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Berga iesniegtais pārlabojums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī
pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Berga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodota 41
balss, pret tā pieņemšanu nodotas 35 balsis. Šis pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 52. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 52.

panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 52. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 55. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«55. pantā strīpot vārdus: «katrā atsevišķā gadījumā».
E. Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): 55. pants 2. lasījumā pieņemts tādā redakcijā, ka pilnvaras lietu vešanai administratīvās un tiesu iestādēs katrā atgadījumā uz valdes lēmuma pamasevišķā
ta paraksta pilsētas galva vai viņa vietā tā biedrs.
Ja šo redakciju atstātu, tad šis pants runātu pretim
iepriekš pieņemtam 5. pantam un 52. panta 12. punktam. Šī likuma 5. pants nosaka, ka pilsētu pašvaldības privāttiesiskā laukā bauda juridiskas personas
tiesības, ka pašvaldības var uzņemties dažādus pienākumus, uzstāties prasītāja, sūdzētāja un atbildētāja lomā tiesas un administratīvās iestādes uz to
pašu noteikumu pamata, kas pastāv valsts pārvaldības lietās. Šī likuma 52. panta 12. punkts_ nosaka,
ka pilsētas valdei piekrīt sūdzēt un atbildēt tiesa
pilsētu prasību un maksājumu lietās un izdot pilnvaras visās sūdzības lietās — es lūdzu ievērot: visās sūdzības
lietās. Katrā atsevišķā lietā pilnvara vajadzīga tikai tanīs gadījumos, ' ja pilsētas pašvaldība pārsūdz centrālo valsts
iestāžu, piemēram kādas ministrijas lēmumus. Šādos gadījumos to var darīt tikai uz domes lēmuma
pamata. Turpretim gadījumos, kad pilsētas pašvaldība rīkojas kā privāttiesiskā saimnieciska organizācija, viņa var izdot pilnvaras uz to pašu noteikumu pamata, kādi pastāv valsts pārvaldības lietās.
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Ja pieņemtu jaunu kārtību, ka katrā lietā, katrā atsevišķā gadījumā jāizdod pilnvara, tad tas būtu liels
apgrūtinājums pilsētu pašvaldībām un pie tam runātu pretim minētiem šī likuma iepriekšējiem pantiem. Pašvaldības kommisijā pārbaudīja visus motīvus un vienbalsīgi atzina, ka šis mans priekšlikums

pieņemams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk

ne-

viens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka 55.
pantā iesniegtais pārlabojums — strīpot vārdus
«katrā atsevišķā gadījumā» — kommisijā pieņemts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums 55. pantā, kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Deputāta Radziņa iesniegtais
pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā
nāk 55. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 55. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 55. pants pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 58. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
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viņš pēc saviem ieskatiem varēs valdes lēmumus
apturēt. Es domāju, pilsētas valde _ka kolleģija pati
sapratīs, ko viņa var lemt un ko _ ne, pati zinas, uz
kāda likuma pamata viņa savus lēmumus pieņēmusi.
Ls nemaz nevaru iedomāties, ka pilsētas valdes_ locekļiem būtu vajadzīga tāda aizgādniecība pilsētas
galvas personā. Aiz šiem iemesliem panta beigas
jāstrīpo, lai par saviem lēmumiem darītu_ atbildīgas
pašas pilsētas valdes. Mums jādod iespēja but atbildīgām pašām pilsētu valdēm; tad viņas bus uzmanīgākas savos lēmumos, bet atdot pilsētas galvām
virskundzību par pārējiem pilsētas valdes locekļiem
nesaskan ar demokrātijas garu, kas tomēr šinī likumā būtu jārespektē.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Rimbeniekam.
E. Rimbenieks (kristīgo darba ļaužu savienība):
Godātie deputātu kungi! Es tomēr gribu izteikties
pret Ulpes kunga priekšlikumu — strīpot vārdus
«Ja pilsētas galva atzīst...» u. t. t. Mes zinām, ka
sevišķi mazākās pilsētās galva ir vienīga amata
persona, kas faktiski realizē pilsētas domes un pilsētas valdes lēmumus. Pilsētas dome sapulcējas
apmēram reiz mēnesī, valde — apmēram reiz nedēļā, bet pilsētas galva attiecīgos lēmumus realizē. Ko
grib panākt deputāta Ulpes priekšlikums? Tas grib
«58. pantā strīpot panta beidzamo teikumu, . sākot ar
vārdiem: «Ja pilsētas galva atzīst..» u. t. t. līdz panta beistrīpot noteikumu, ka tad, ja pilsētas galva atzīst, ka
P. Ulpe.»
gām.
attiecīgais lēmums nesaskan ar likumu, viņš aptur
tā izpildīšanu. Es domāju, ka tādas tiesības pilsēPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
tas galvām vajadzētu dot, jo galu galā tādas tiesības
Grantskalnam.
likums dod katram valsts ierēdnim: ja viņš atzīst, ka
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Deputāts
viņa priekšnieks rīkojas nelikumīgi, viņam ir tiesīUlpes kungs liek priekšā 58. pantā strīpot beidzamo
ba
celt iebildumus, dot savus paskaidrojumus un
«Ja
pilsētas
teikumu, proti:
galva atzīst, ka valdes
norādījumus. Es domāju, ka šinī gadījumā tai perlēmumi nesaskan ar likumu vai domes lēmumiem,
sonai, kurai piekrīt pilsētas pašvaldības lēmumu reviņš aptur to izpildīšanu un tuvākā domes sēdē ziņo
alizēšana,
ja viņa pārliecināta, ka tie nesaskan ar
par to domei domstarpību izšķiršanai.» Ja to nolikumiem, jādod tiesība celt iebildumus,
attiecīgiem
ko
pilsētas
strīpotu, tad iznāktu, ka visus lēmumus,
kas ir paredzēts šinī likumā. Tāpēc Ulpes kunga
valde pieņemtu, kaut arī tie nesaskanētu ar likumu
priekšlikums noraidāms, jo tas būtu netaisni, tas ieun arī agrākiem domes lēmumiem, pilsētas galva
robežotu
šīs personas rīcības brīvību un, pretēji vitomēr būtu spiests izpildīt, nerēķinoties ar to, ka šie
ņas
atzinumam
vai uzskatām, ka attiecīgais lēmums
valdes lēmumi acīmredzami runā pretim likumam.
likumīgs,
spiestu to realizēt, padarītu pilnav
tomēr
nepareizi.
Nevar
Man liekas, tas ir augstākā mērā
prasīt no atbildīgas amata personas, šinī gadījumā, sētas galvu par neatbildīgu pilsētas domes ierēdni,
nevis par personu, kas atbildīga par savu rīcību.
pilsētas galvas, darīt nelikumības, pildīt pretlikumīTāpēc šis priekšlikums katrā ziņā noraidāms.
gus valdes lēmumus, kas tai pašā laikā vērsti pret
lēmumiem,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
pret
pilsētas
domes
pilsētas interesēm,
pret likumu. Man šķiet, ka visai grūti pieņemt šo
Grantskalnam. jūsu pārlabojumu un spiest pilsētas galvu rīkoties
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Ulpes
kungs visu to lietu tūlīt cenšas pierakstīt manai frakpretlikumīgi. Tāpēc es domāju, diezin, vai Augstajā namā atradīsies daudz tādu frakciju, kas par šādu
priekšlikumu gribēs balsot. Saprotams, mana frakcija balsos pret šādu pienākumu uzlikšanu pilsētas
galvām — rīkoties pretlikumīgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Deputāts Grantskalns teica, ka viņam personīgi un arī viņa frakcijai
būšot grūti balsot par manu priekšlikumu. Es to arī
saprotu, vēl vairāk tāpēc, ka Grantskalna kunga un
viņa frakcijas uzskati ir tādi, ka vēlēto iestāžu un
vēlēto amata personu darbību vispār vajaga ierobežot un iespējami vairāk amata personu iecelt, gluži
tāpat kā apriņķu valdēm jūs tagad ieceļat priekšsēdētājus, kuriem tad kā vienkāršiem valsts ierēdņiem
ministrija uzliek pienākumu izpildīt' viņas gribu un
rīkojumus. To pašu Grantskalna kungs un viņa
frakcija grib panākt arī pilsētas pašvaldībās, dodot
pilsētas galvām ar likumu to izcilo lomu, kas šeparedzēta. Tad nu pilsētas galva bus tas, kas noteiks
pilsētu pašvaldībās likumību un lietderību, un tad

cijai, it kā mēs še censtos un vienmēr gribētu kaut
kur kaut ko ierobežot. (Sauciens kreisā spārnā:
«Pareizi!») Mēs gribam taisni paplašināt tiesības,
Ulpes kungs, bet ja Jūs lietojat vārdu «ierobežot»,
tad, varbūt, mēs gribam ierobežot nevis darbību, bet
nelikumības. To gan mēs gribam, jo pilsētas pārvalda pilsētas dome. Pilsētas pārvaldīšanai ir rakstīti
likumi. Arī pilsētas valde ir padota valsts likumiem.
Un ja nu tagad pilsētas valde, kā šinī - likuma daļā
teikts, pieņem acīm redzami pretlikumīgus lēmumus — te ir runa par pretlikumīgiem lēmumiem —,
tad pilsētas galva var uz laiku apturēt šojemumu
izpildīšanu — ne grozīt, ne atcelt valdes lēmumus,
bet uz laiku apturēt nelikumīgo lēmumu realizēšanu. Tā tad te nav nekāda tiesību sašaurināšana, bet
te ir domes — plašākā orgāna respektēšana. Ja
valdes lēmums runā pretim domes lēmumam, tad to
nenodod izpildīšanai. Mēs nevaram prasīt_ lai pilsētas valdi nostādītu pārāku par domi. Mes nevaram prasīt, lai izpildītu valdes — šaurāka kollektīva
-- pilsētas domei pretim runājošus lēmumus. Mes
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nevaram prasīt, lai tos izpildītu kaut tur vai šķīst,
vai plīst -- tikai tāpēc, ka valde to tā grib. Kungi,
tā ir maldīšanās likumības jēdzienos. Mes taču visi
zinām, ka valde ir padota domes gribai, tapec ari
mums jārespektē pilsētu domes lēmumi un likumi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
Ulpes
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā
kunga pārlabojums pieņemts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
deputāta Ulpes iesniegtais pārlabojums 58. pantā,
kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šī
pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputāta
Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 37
1. Pārlabojums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 58. pants 2. lasījumā
pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 58. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 58. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
— Lūdzu nolasīt pārlabojumu 59. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:

balsis, pret — 44 balsis, atturējies

«59. pantā pēc vārdiem: «un organizācijas» iespraust
vārdus: «ja ar šiem lēmumiem vai rīkojumiem tieši aizskartas
sūdzētāju intereses vai tiesības».
E. Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Pašvaldības kommisijā šis Radziņa kunga pārlabojums pieņemts vienbalsīgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums 59. pantā,
kas kommisijā vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Radziņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret — 37 balsis. Pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 59. pants
pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
59. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 59. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 61.
pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«61. pantā, 2, rindkopā, pēc vārdiem «valdes locekļus»
iespraust vārdus: «domes ievēlēto īpašo kommisiju locekļus
(32. p.)».
E. Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Radziņam.

Vārds

deputātam

E. Radz'ņš (sociāldemokrāts): 61. panta 2. nodalījums noteic, ko nevar ievēlēt revīzijas kommisijā;
starp citu paredzēts, ka nevar ievēlēt pilsētas valdes
locekļus, algotus pilsētas darbiniekus, pilsētas darbu
izpildītājus_ un piegādātājus. Mans priekšlikums ir
— papildināt šo nodalījumu ar to, ka revīzijas kommisijā nevar ievēlēt ari domes vēlēto īpašo kommisiju locekļus, piemēram saimniecības kommisijas locekļus. Ir konstatēti gadījumi, ka dažās pilsētās par
revīzijas kommisijas locekļiem ievēlēti arī saimniecības kommisijas locekļi, kuri tā tad revidē paši savu darbību un, protams, atzīst to par pareizu. Aiz
šī iemesla es lūdzu manu priekšlikumu pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
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Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta
Radziņa pārlabojums pieņemts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums 61. pantā,
kas kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Radziņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pārlabojums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk
61. pants pārlabotā^ veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 61. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 61. pants pārlabotā
veida vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 62. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«62. pantā strīpot vārdus: «bet ne mazāk kā trīs locekļi».
P. Ulpe.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): 62. pantā ir runa par
revīzijas kommisijas kvorumu. Pēc 2. lasījumā pieņemtas redakcijas revīzijas kommisijā var pieņemt
lēmumus, t. i. stāties pie sava tiešā darba tikai tad,
ja revīzijas kommisijā ir klāt visi 3 locekļi. Tas ir
zināms ierobežojums, pie tam diezgan liels ierobežojums. Var gadīties, ka vienam no šiem 3 locekļiem netīk celt dienas gaismā kādu atklātu nelikumību, un tad nu viņš ar savu neierašanos revīzijas
kommisijas sēdēs var traucēt kommisijas darbību,
jo tiem divi locekļiem nav tiesības rīkoties vieniem.
Aiz šī iemesla šinī pantā nevar uzspiest revīzijas
kommisijai kvorumu 100% apmērā. Tas ir nepareizi, jo, kā jau teicu, var būt tādi gadījumi, kad revīzijas kommisijai jāpieņem steidzams lēmums, kad
nevar būt runa ne tik vien par nedēļām, bet pat dažu dienu ilgu novilcināšanu, jo, kā zināms, daudz
noziegumu var diezgan ātri noslēpt un aizmaskēt;
tāpēc nekādi revīzijas kommisijas darbības traucējumi nav pielaižami. Mans priekšlikums grib panākt, lai arī revīzijas kommisijā pietiktu ar parasto
vairākumu. Tad gadījumā, ja kommisijā ir 3 locekļi, 2 locekļu vairākums var sanākt un izdarīt revīziju tad, kad revīzijas kommisijā atrod to par vajadzīgu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā šis Ulpes
kunga pārlabojums — 62. pantā strīpot vārdus: «bet
ne mazāk kā trīs locekļi,» — ir pieņemts aiz tiem
pašiem iemesliem, kādus te minēja pats priekšliku-

ma autors.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk deputāta Ulpes iesniegtais pārlabojums 62. pantā, kas
kommisijā pieņemts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 38
balsis, pret — 34 balsis. Pārlabojums pieņemts. —
Nobalsošanā nāk 62. pants pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 62. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 62.
pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 65. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«65. pantā pēc vārdiem: «Revīzijas kommisijā» iespraust
vārdus: «kā pilsētas pašvaldības kontroles orgāns».
K. Būmeisters. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 65. panta neviens nevēlas? Vārds referentam.
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Referents E. Rimbenieks: Šis pārlabojums 65.
panta, ko iesniedzis K. Būmeisters, kommisijā noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk deputāta Būmeistera iesniegtais pārlabojums 65. pantā, kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta
Būmeistera pārlabojumu nodotas 35 balsis, pret —
35 balsis, atturējušies 6. Pārlabojums noraidīts. —
Nobalsošanā nāk 65. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcija. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 65. pants 2.
lasījumā pieņemtā redakcijā vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt pārlabojumu 66. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:

«66. panta otrā teikumā starp vārdiem: «uz» un «atsevišķu» iespraust vārdus: «Iekšlietu ministrijas rīkojuma un».
A. Dzenis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Es gribētu izteikties par Dzeņa kunga pārlabojumu 66.
pantā, kas noteic, ka pilsētas valdes un pilsētas iestāžu darbības pārbaudīšanu revīzijas kommisijā
var izdarīt katrā laikā pēc sava ieskata, tikai tai jānotiek vismaz divi reizes gadā. Tāpat revīzija jāizdara katrā laikā uz atsevišķa domes lēmuma, pilsētas galvas, pilsētas valdes, kā arī ne mazāk par
vienas piektdaļas domnieku vai atsevišķa revīzijas
pamata. Dzeņa
kungs ir licis priekšā — viņa paša šodien nav klāt, —
ka revīzija jāizdara revīzijas kommisijai arī uz Iekšlietu ministrijas rīkojuma pamata. Tas ir nepieciešami vajadzīgs, jo mūsu Iekšlietu ministrijas štati
nebūt nav tik lieli — un arī nav vēlams, lai tie būtu
tik lieli, — ka revīzijas visos gadījumos un katrā vietā, sevišķi sīkākos gadījumos, ministrija varētu izdarīt pati ar saviem komandētiem ierēdņiem. Ir apstākļi un gadījumi, kad šo revīziju ar sekmēm varēs
veikt pati pilsētas revīzijas kommisijā; tāpēc likumā jāparedz Iekšlietu ministrijai tiesība prasīt, lai
vietējā revīzijas kommisijā attiecīgos gadījumos uz
ministrijas pieprasījumu revidētu pilsētas darbību.

kommisijas locekļa pieprasījuma

?

Tas savā ziņā nodos šo darbību pašu vietējo vēlēto
orgānu rokās un mazāk koncentrēs to centrā — ministrijā. Tas iznāks lētāk un labāk, bez liekiem ceļu izdevumiem, bez revīzijas štatiem ministrijā.
Lai mēs skatītos kā skatīdamies, lietderība runā par
šo_ pārlabojumu. Aiz visiem šiem motīviem, es domāju, Augstā namā netrūks vairākuma šā pārlabojuma pieņemšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Man gan jāsaka Grantskalna kungam, ka šeit nu nekādi lietderības motīvi nerunā par labu iesniegtam pārlabojumam. Var jau nolemt to, ko deputāts Dzenis liek
priekšā, ka ministrija var komandēt revīzijas kommisiju pilsētas domē. Vēl varētu nolemt, ka Iekšlietu
ministrija var rīkot ne tikai katru pilsētas' valdes
locekli, bet ari katru atsevišķu darbinieku, bet viss
tas, Grantskalna kungs, ir gluži pretējs lietderībai.
Jau tā Iekšlietu ministrija var revidēt pašvaldības;
viņai ir savs revidentu štats, un to viņa var izlietot,
ja grib izrādīt par kādu lietu kādu sevišķu interesi.
No pašvaldības viedokļa raugoties, turpretim, būtu
lietderīgāk, ja pilsētu revīzijas kommisijas skatītu
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cauri pašas savas lietas. Kāpēc domāt, ka pilsētas
pašas nevarētu izskatīt savas lietas, bet te vel vajadzīga Iekšlietu ministrija? Tas viss tikai radīs lielu sajukumu. Ja jūs Dzeņa kunga pārlabojumu pieņemsit, tad iejauksit ministriju pašvaldības funkcijās un viņas darbībā, bet tas nav vajadzīgs. Nelaime nekāda nebūs, ja šo pārlabojumu pieņems, bet
tomēr būs principiāls sajukums, ko nekāda lietderība šoreiz neprasa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates

izbeigtas.

Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka pašvaldības kommisijā, apspriežot Dzeņa kunga pārlabojumu 66. pantā, ir izteikusies savā vairākumā pret
to, un motīvi bija tādi, ka revīzijas kommisijas, ja viņas pašas revīziju neizdarītu, varētu pamudināt tādu revīziju izdarīt, ja to prasa 1Idomnieku, ja to
prasa pilsētas galva, pilsētas valde un kurš katrs revīzijas kommisijas loceklis. Te jau ir pietiekoši
daudz iestāžu un personu, kas var revīzijas kommisiju pamudināt izdarīt revīziju un aiz šī motīva Dzeņa kunga priekšlikums nedabūja kommisijā vajadzīgā balsu vairākuma, kāpēc man jāizsakās pret to.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
deputāta Dzeņa iesniegtais pārlabojums 66. pantā,
kas kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī
pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Dzeņa iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 43 balsis, pret — 39
balsis. Pārlabojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk
66. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 66. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Ta-

gad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. 6
balsojot pret, 66. pants pārlabotā veidā pieņemts. —
Lūdzu nolasīt pārlabojumus 71. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:

«71. pantā skaitļa «21» vietā likt skaitli «20». P. Ulpe.
71. panta beigās «2 mēnešus» vietā likt «12 mēnešus».
V. Pusuls.
71. panta beigas strīpot vārdus «2 mēnešus» un to vietā
likt «4 mēnešus».
E. Grantskalns .
71. pantu papildināt ar sekojošu piezīmi:
«Piezīme. Kara dienestā iesauktās personas bauda
vēlēšanu tiesības tikai tanī pilsētā, kurā viņas pirms
iesaukšanas nodzīvojušas 4 mēnešus.»
V. Vestermanis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Grantskalnam.

Vārds

deputātam

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šai visai

svarīgā pantā ir daudz pārlabojumu! Šo pārlabo-

jumu raksturs ir dažāds.
Vispirms lai atļauts apstāties pie tā pārlabojuma, ko liek priekšā Ulpes kungs, proti — skaitļa 21
vieta likt 20.
Tas nozīmē, ka vēlēšanu tiesības
baudītu — ja pieņemtu Ulpes kunga pārlabojumu —
nevis pilngadīgi, 21 gada vecuma sasnieguši pilsoņi,
bet jau 20 gadus veci pilsoņi, kas nav vēl sasnieguši
juridisku pilngadību. Protams, ja pieņemtu šo pārlabojumu, tad šie pilsoņi baudītu ne tikai aktīvās,
bet arī pasīvās vēlēšanu tiesības, proti — viņus varētu ievēlēt arī pilsētas pašvaldības amatos, ar ko
viņu rokās nonāktu pilsētas mantas pārvaldība; bet
tai pašā laikā viņi, būdami nepilngadīgi, nebūtu likuma priekšā pilnā mērā par savu darbību atbildīgi.
Ja nu no vienas puses likums nepilngadīgos atsvabina no atbildības par saviem darbiem, tad tai pašā
laikā šis likums dotu viņiem tiesību pildīt zināmu
pienākumu, kuru pildīšana nepārprotami saistīta ar
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Tā tad ir neloģiski, ja mēs šinī likuma
dodam tiesības, bet tai pašā laikā negarantējam pārējiem pilsoņiem, kuru mantu, kuru drošību, kuru
dzīves apstākļus šie nepilngadīgie pārvaldīs, ka viņi uzņemas attiecīgu atbildību. Tāpēc jau aiz šī
vienkāršā tiesiskā sajēguma vien mēs nevaram pieņemt tādu pārlabojumu. Tāds pārlabojums nav pieņemts arī nevienā citā, šinī gadījumā — lauku pašvaldības likumā. Aizvien aiz tiem pašiem manis
minētiem motīviem tas ir noraidīts, kaut gan kreisais spārns pastāvīgi ir prasījis un, es domāju, prasīs arī šodien dot balsstiesības ne tikai 20-gadīgiem,
bet arī 15-gadīgiem un, varbūt, šodien pateiks, ka
tās jādod arī 10-gadīgiem. (E. dēlēna starpsauciens.) Cielēna kungs, pagājušo reizi kāda frakcija
bija iesniegusi priekšlikumu dot vēlēšanu tiesības ne
tikai 20 gadus veciem, bet vēl jaunākiem. (Saucieni
pa kreisi.) Šinī gadījumā šāda pārlabojuma vairs nevar būt, bet, kā jau teicu, tādi priekšlikumi ir bijuši.
Es ceru, ka Augstais nams paliks pie tām tiesiskām
normām, kādas ir noteikuši mūsu civillikumi, un 20
gadus neatzīs.
atbildību.

Tālāk otrs jautājums, par ko šinī pantā ir runa,
ir — nodzīvošanas cenzs. Te ir vairāk priekšlikumu. Pusula kungs liek priekšā otrā lasījumā pieņemto 2 mēnešu vietā likt 12 mēnešus. Mans priekšlikums ir noteikt 4 mēnešu nodzīvošanas cenzu. Tālāk ir vēl viens — Vestermaņa kunga priekšlikums,
kasatklāti vēršas pret kara dienestā iesauktām personām. Šai priekšlikumā teikts, ka kara dienestā
iesauktās personas bauda vēlēšanu tiesības tikai
tanī pilsētā, kurā viņas pirms iesaukšanas nodzīvojušas 4 mēnešus.
Kā viens, tā otrs vācu frakcijas priekšlikums vai

nu segtā vai atklātā veidā vērsti pret mūsu karavīriem. Man jāizsakās pret karavīru tiesību sašau-
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valdības vēlēšanu likumu saskaņošanu, un tāpēc jau
aiz šī vienkāršā motīva vien nevajadzētu meklēt citus cenzus un pieņemt tāpat, kā lauku pašvaldībām,
arī šeit tos 4 mēnešus. Ieskatoties pārrunājamā jautājumā tuvāk, nav nekāda iemesla noteikt pilsētām
īsāku nodzīvošanas "cenzu, vai atkal sevišķi garu.
Tāpēc, kaut saskaņotības dēļ, ievērojot līdzšinējo
stāvokli, kur šie 4 mēneši uz laukiem ir pastāvējuši
ar labām sekmēm, es domāju, Augstā namā būs vajadzīgais vairākums šo 4 mēnešu pieņemšanai ari
pilsētām, saskaņojot tādā kārtā lauku un pilsētu paš-

valdības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Cielēnam.

Vārds

deputātam

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Apspriežot šo likumu, pēc iepriekšējo pantu nobalsojumiem, mēs redzam, ka ar pavisam nelielu balsu vairākumu tā pantus pieņem tādā redakcijā, kas līdzšinējā pašvaldības stāvoklī rada pavisam jaunus apstākļus. Tā, balsojot par 31.
pantu, tam tika pieņemta tāda redakcija, ka pilsētu
pašvaldību lēmumus pēc būtības no lietderības viedokļa var apstiprināt resp. revidēt Iekšlietu ministrija. Tas nu ieved pavisam jaunu principu līdzšinējā pilsētu pašvaldības dzīvē un, jāsaka, novirza
mūsu pilsētu pašvaldības likumu no tās gultnes, kurā
tas ievirzīts līdz ar Latvijas republikas nodibināšanos, un atvirza to atpakaļ tur, kur tas bija Krievijas
cara patvaldības laikā. Šis princips novirza pašvaldības no tā stāvokļa, kurā tās bija noliktas ar zināmu likumu noteikumiem, un atņem tām ļoti svarīgo kommūnālo patstāvību. Tās pašvaldības, kāda bija domāta Latvijas republikas dibināšanas laikā,
mums vairs nav.
Bez tam notiek vēl viens uzbrukums, ja tā varētu teikt, mūsu valsts vispārīgiem iekārtas pamatprincipiem. Viens no svarīgākiem pamatprincipiem
mūsu valsts nodibināšanā un konstituēšanā bija vis-

rināšanu un līdz ar to pret abiem vācu frakcijas
priekšlikumiem. Mūsu karavīri taču ir jau sasnieguši pilngadību, sevišķi tie karavīri, kas atrodas
pārējās, vienlīdzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanas.
Mes zinām, ka šis princips ir rakstīts mūsu valsts
virsdienestā, kas ir kara ierēdņi, virsnieki u. t. t. un
kas, bez šaubām, diezgan dzīvi un aktīvi piedalās satversmē, pantos par Saeimas vēlēšanām. Mēs
pilsētas likteņos un dzīvē. Karavīrus sevišķi inte- . zinām, ka šis princips vismaz līdz šim ir pastāvējis
kā līdzvērtīgs iemiesojums arī mūsu vietējo pašvalresē pilsētas sanitāro apstākļu izveidošana. Viņi
dību vēlēšanās. Ko mēs redzam pie šī panta? Te
nevar vienaldzīgi noskatīties, kā izveidosies viņus
mēs redzam, ka Pusula kungs liek priekšā ievest 12
interesējošie pilsētas dzīves apstākļi. Ņemt viņiem
šīs pilsoņu tiesības, kuras bauda visi pārējie pilsoņi, mēnešu nodzīvošanas cenzu. Visos gadījumos, kad
vajaga izšķirt kādus specifiskus minoritāšu kultūrābūtu netaisni. Aiz šī motīva šie pārlabojumi nebūtu
li-tiesiskus jautājumus, tad pie mums Saeimā, vai arī
pieņemami.
starptautiskā formā, vienmēr minoritātes griežas pie
Citādas dabas ir pārlabojums, ko es lieku Augdemokrātijas nodrošināšanas, pie liberālisma prinstajam namam priekšā, proti — 2 mēnešu vietā likt
cipa.
Tad, izejot no liberālisma un demokrātisma
4 mēnešu nodzīvošanas laiku. Bez šaubām, kreisā
principiem, viņas aizstāv savas minoritāšu nācionāspārna runātāji te pūlēsies pierādīt, ka nevajaga neli-kultūrālās tiesības, minoritāšu pašnolemšanās
kāda nodzīvošanas cenza, bet ja, tāds ir, tad katrā
principa realizēšanu. Bet ko mēs redzam šinī gadīziņā tam jābūt iespējami īsākam, ne vairāk par 2 mējumā? Te, kur vajadzīgs ierobežot vai sakropļot
nešiem. Man jāuzsver, Ulpes kungs, ka tie 2 mēneši,
vienu
patiešām ne tikai vispār demokrātisku, bet
spriežot pēc līdzšinējiem piedzīvojumiem, ir tik īss
liberālu principu, kādas ir vispārējās vēlēšanu tiesīlaiks, ka pilsonim, kurš tikai pāris mēnešu atrodas
bas, vācu frakcija ir pirmā, kas aiz sociāli-reakciopilsētā, nav iespējams iedziļināties pilsētas pašvalnāriem motīviem cenšas sakropļot šo liberālisma
dības dzīvē, un viņš nevar par to plašāk interesēties.
principa
pamatu, kādas ir vienlīdzīgas un vispārīgas
Tapec būtu vēlams šo nodzīvošanas cenzu padarīt
vēlēšanu
tiesības.
lielāku. Bet atkal citu iemeslu dēļ, lai nelaupītu vēlēšanu tiesības karavīriem un kara ierēdņiem, mēs
Cienījamie deputāti! Kas tiek panākts ar šiem
nevaram šo nodzīvošanas cenzu izstiept tādā garu12 vai 4 mēnešiem, ko liek priekšā Grantskalna
kungs? Tiek sasniegts viens sociālās nevienlīdzīma, ka tas sašaurinātu vienas pilsoņu šķiras tiesības. Tāpēc es domāju, ka nebūs netaisni, ja pielības princips. Kas ar šiem ierobežojumiem vēlēšadzināsim pilsētu pašvaldības likumu lauku pašvaldīnu tiesības zaudēs? Zaudēs dzelzceļnieki un tās
bu vēlēšanu likumam. Lauku pašvaldību vēlēšanām profesijas, kuru darba gaitā var rasties nepieciešamēs esam noteikuši 4 mēnešu nodzīvošanas cenzu.
mība pārvietoties no vienas dzīves vietas uz otru.
Man liekas, ka mēs vispār esam ceļā uz dažādo paš- Te, protams, nebūs varbūt 10.000 personu, kas tiks
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ierobežotas vēlēšanu tiesībās. Tomēr nav tik svarīgs kvantitatīvais rezultāts, bet pats princips, ko
šinī gadījumā te ienes Pusula un Grantskalna kunga
pārlabojumi. Te tiek aizskartas vispārējās vēlēšanu tiesības, kas mums sevišķi noteikti garantētas
Saeimas vēlēšanām, un tāpēc, varētu domāt būt garantētas arī pašvaldību vēlēšanām. Vēlēšanu tiesības tiek atņemtas personām, kas dzīves saimniecisku vai sociālu apstākļu dēļ spiestas pārvietoties.
Viņas tiek pielīdzinātas vājprātīgiem, kuriem arī vē-

lēšanu tiesības atņemtas.
Cienītie kungi! Ar ko motivēta prasība, ka
pilsētā jānodzīvo 12 vai 4 mēnešu un tikai tad var
piedalīties vēlēšanās? Vai tāpēc, ka kāds cilvēks
darba dēļ ir bijis spiests pārvietoties, viņa sociālās
un kulturālās intereses nav nodrošināmas? Te ir
vienkārši mēģinājums ierobežot vispārējās vēlēšanu tiesības, ja grib ievest noteikumu, ka tie, kuru
sociālais stāvoklis nav nodrošināts, kam profesijas

dēļ jāpārvietojas, vēlēšanu tiesības zaudē. Tā taču
iznāks, jo sociāli atkarīgām personām, piemēram,
valsts ierēdņiem, vai dzelzceļniekiem, kas tiek pārvietoti uz citu dzīves vietu, vēlēšanu tiesības tiks
ņemtas, ja jaunajā dzīves vietā viņi nebūs nodzīvojuši 12 vai 4 mēnešus. Tas nav nekāds motīvs, ko
Grantskalna kungs minēja, ka viņi nevarēšot iedzīvoties vietējās pašvaldības dzīvē. Cienītie kungi,
vietējo pašvaldību dzīve, vai nu tas būtu Liepājā,
Jelgavā, vai Rīgā, kā skolu polītikā, tā tirgus jautājumos,u. t. t. savā būtībā principāli ir vienāda. Tāpēc ierēdnis, kas būs pārvietots no Liepājas uz Jelgavu, vai arī no Jelgavas uz Rīgu, būs sprieduma
spējīgs pašvaldības dzīvē arī savā jaunajā dzīves
vietā bez dzīvošanas. Un šis lietderības motīvs, ka
nevarēs iedzīvoties vietējās pašvaldības dzīvē, ir
tikai tāds aiz matiem pievilkts motīvs.
Es te gribu atgādināt arī latgaliešu un krievu
frakcijām. Mēs taču zinām, ka liels daudzums latgaliešu un krievu no Latgales pārvietojas sezonas
darbos. Pēdējās statistikas ziņas pierāda, ka ir
desmitīm tūkstošu Latvijas iedzīvotāju, kas gūst
darbu un peļņu sezonas darbos. Un, cienītie deputātu kungi, ja mēs šādām kategorijām gribam laupīt
vēlēšanu tiesības, tad mēs nostādām viņas blakus

vājprātīgiem vai kādiem krimināliem

noziedznie-

kiem, kuriem likums vēlēšanu tiesības atņem. Cienītie deputātu kungi, ja jūs negribat radīt sociālo ierobežošanu, ja negribat nostādīt sociāli nenodrošinātos vēlētājus sliktākā pakāpē, līdzīgi kriminālnoziedzniekiem un vājprātīgiem, kuriem vēlēšanu tiesības atņemtas, tad nebalsojiet par Pusula vai
Grantskalna kunga priekšlikumiem. Ja gribam sargāt sociālo vienlīdzību un to demokrātisko Latvijas
pamatiestādījumu, ka Latvijā vēlēšanas ir vispārējas un vienlīdzīgas, tad jānoraida kā Pusula, tā
Grantskalna kunga pārlabojumi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Ir jau parasta lieta, ka katru priekšlikumu, kas nāk no labās puses,
mēģina iztaisīt par «trakojošo reakciju» vai ko tamlīdzīgu. Bet pārliecinaities, deputātu kungi, paši,
vai te par reakciju maz var būt runa! Šinīs priekšlikumos taču nav nekā līdzīga, te nav nekādas reakcijas, bet ir vienkārši konsekventa pašvaldības interešu sargāšana,, nav nekādas balss tiesību aprobežošanas, bet ir vienkārša pašvaldības lietu nodošana to rokās, kas par pašvaldību ir ieinteresēti.
Mums saka, mēs laužot principus, ko esam likuši satversmes pamatos; tur esot vispārīgās bal-
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sošanas tiesības, bet te gribot tās ierobežot. Cielēna kungs, vai mēs dodam Saeimas vēlēšanās balsstiesības katram, kas 12 mēnešus nodzīvojis Latvijā?
Nē, nodzīvošanas cenzs ir 5 gadi. Mēs dodam balsošanas tiesības nevis kuram katram, kas nupat iebraucis Latvijā; viņam jābūt Latvijas pilsonim, un
par tādu var kļūt, nodzīvojot Latvijā 5 gadus.
(Starpsaucieni.) Gluži līdzīgi ir ar pašvaldības iestādēm. Arī pašvaldības iestāžu vēlēšanās nevaram
atļaut piedalīties katram, kas, varbūt, tikai dažas
dienas, kamēr iebraucis minētā pilsētā. Šīs tiesības

varam dot tikai tādam, kas zināmā mērā saistīts ar

attiecīgo pašvaldību. Pašvaldības vēlēšanas šai ziņā ir analogas Saeimas vēlēšanām. Tāpēc 12 mēnešu cenzs nav nekas reakcionārs, bet ir likts priekšā ar to nolūku, lai tiesības piedalīties pašvaldības
vēlēšanās iegūtu tikai tie, kas ar attiecīgām pašvaldībām saistīti kaut minimālākā veidā. Kā mēs ār-

zemniekiem nedodam tiesības balsot Saeimas vēlēšanās, tāpat katram iebraucējam nevaram dot tiesības balsot pašvaldības vēlēšanās.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-

tātam Vestermanim.
V. Vestermanis (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*) Deputātu kungi! Manu priekšlikumu —
71. paragrāfam pievienot tāda satura piezīmi, ka kara dienestā iesauktās personas bauda pašvaldību
velēšanu tiesības tanī pilsētā, kurā viņas pirms iesaukšanas nodzīvojušas četrus mēnešus, jau iesniedza mans frakcijas biedrs Pusuls, kad apspriedām
šo likumu otrajā lasījumā, un tas ir jau sīki pārru-

nāts.
Tā kā toreizējo runu stenogrammās skaidri re-

dzams, ka daudzi šo priekšlikumu ir pilnīgi pārpratuši atļaujiet man dažiem vārdiem vēlreiz to motivēt.
_ Noteikti jāuzsver, ka mans priekšlikums nekādā
ziņā negrib kara dienestā iesauktām personām atņemt vēlēšanu tiesības, bet vienīgi nosaka, kurā pilsētā viņām tiesība izlietot arī viņām saskaņā ar satversmi nodrošinātās pašvaldību vēlēšanu tiesības.
Toreizējais Berga un Juraševska kungu uztvērums, it kā būtu domāts ierobežot kareivju tiesības,
tā tad bija pilnīgi nepamatots, un taisni nesaprotami, lai neteiktu vairāk, bija Mīlberga kunga tukšie,
skanīgie vārdi par mazākuma tautību kara gājienu
pret kareivjiem. Deputāts Juraševskis pareizi teica, ka nodzīvošanas cenza noteikšanas nolūks ir —
panākt, lai pašvaldību vēlēšanu tiesības baudītu tikai tādi pilsoņi kas ir cieši saistīti ar attiecīgo pašvaldību, un par kuriem nevar būt šaubu, ka viņi domā pastāvīgi palikt tanī pilsētā.
Bet kā nu ir ar kara dienestā iesauktām personām? Tur ir pilnīgi pretēji apstākļi. No simts gadījumiem 99 gadījumos droši vien kareivis savā garnizonā nepaliek ilgu laiku, bet pēc kara dienesta atgriežas savā agrākā dzīves vietā. Tā tad kareivim
pastāvīgā dzīves vieta ir nevis garnizons, bet pilsēta, no kuras viņš nāk un kur parasti atkal atgriežas, pilsēta, ar ko viņš ir saistīts, kuras labklājība
un uzplaukšana viņu sevišķi interesē; tāpēc viņam
vajadzētu baudīt vēlēšanu tiesības tikai tanī pilsētā

— viņa pastāvīgā dzīves vietā.
Aiz šī iemesla, man liekas, ir pilnīgi skaidrs, ka
šis priekšlikums pilnīgi atbilst likuma garam, un, objektīvi spriežot, nevar noliegt tā nepieciešamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
*) Runātāja atreferējums .
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Referents E. Rimbenieks: Man kommisijas vārda jāziņo, ka visi 71. pantā iesniegtie pārlabojumi
kommisijā noraidīti. Motīvi pa daļai jau minēti, tāpēc es tos vairs neatkārtošu. Kommisijas vārdā
man jāizsakās pret šiem pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
iesniegtie pārlabojumi 71. pantā, kas kommisijā nav
dabūjuši balsu vairākuma. Iesniegts priekšlikums—
deputāta Pusula un deputātā Vestermaņa iesniegtos pārlabojumus nobalsot aizklāti.

Šos divus priekšlikumus nobalsosim aizklāti. —
Vispirms nāk nobalsošanā deputāta Ulpes iesniegtais pārlabojums, kas kommisijā nav dabūjis balsu
vairākuma. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret — 49 balsis.
Šis pārlabojums noraidīts. — Tagad nāk aizklātā
nobalsošanā deputāta Pusula priekšlikums —
71. panta beigās «2 mēnešus» vietā likt «12 mēnešus».

Lūdzu izdalīt zīmītes!

Balsošanas kārtība būs

šāda. Uz zīmītēm ir trīs vārdi: «par», «pret», un
«atturas». Tie deputāti, kas balso par deputāta Pusula priekšlikumu, lai atstāj uz zīmītēm «par»; kas
balso pret, lai atstāj «pret»; kas atturas, lai atstāj
«atturas». Nevajadzīgos vārdus lūdzu nostrīpot.
Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? — Vai visi ir izpildījuši

zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi ir nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa.
Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balso-

šanas rezultāts: aizklātā balsošanā

par

deputāta

Pusula iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodots
14 balsu, pret tā pieņemšanu nodota 71 balss, atturējies 1. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta Grantskalna iesniegtais pārlabojums, kas arī kommisijā noraidīts. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par deputāta Grantskalna iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,

kas ir pret šī pārlabojuma pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputāta Grantskalna iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodotas 34 balsis, pret — 36 balsis,
atturējušies 2. Deputāta Grantskalna iesniegtais
pārlabojums noraidīts. — Tagad nāk aizklātā nobalsošanā deputāta Vestermaņa priekšlikums, kas
kommisijā noraidīts. Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība. Tie, kas balso par deputāta Vestermaņa priekšlikumu, lai atstāj uz zīmītēm «par»; kas
balso pret, lai atstāj «pret»; kas atturas, lai atstāj
«atturas». — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes?
Vai zīmītes ir izpildītas? Lūdzu savākt zīmītes! —
Vai visi ir nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt
zīmītes! — Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas
83 zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ; par deputāta Vestermaņa priekšlikumu nodotas 19 balsis,
pret — 62 balsis, atturējies 1, viena zīmīte nodota
nederīga. Arī deputāta Vestermaņa priekšlikums
noraidīts. Līdz ar to noraidīti visi pārlabojumi 71.
pantā. — Nobalsošanā nāk 71. pants 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
71. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? 4 atturoties, 71. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā pieņemts. — Lūdzu
nolasīt pārlabojumu 73. pantā.
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Sekretārs J. Breikšs:
«73. pantu papildināt ar šādu 6. punktu:
«6) kas bauda sociālo apgādību.»

A. Bergs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Godājamie deputātu kungi! 73. pantā paredzēts, kādi pilsoņi zaudē
vēlēšanu tiesības. Starp citu šīs tiesības zaudē tie,

kam piespriests ar tiesību zaudēšanu saistīts sods,
ja viņi savas zaudētās tiesības nav ieguvuši atpakaļ.
Otrkārt šīs tiesības zaudē, kas sodīti ar cietumu par
noziegumiem, kas izdarīti mantkārīgos nolūkos, ja
no soda izciešanas dienas nav pagājuši 5 gadi. Berga kungs liek priekšā pievienot tiem, kas sodīti ar
cietumu par noziedzīgiem nodarījumiem mantkārīgos nolūkos, arī tos pilsoņus, kas bauda sociālo apgādību. Tāds ir Berga kunga priekšlikuma patiesais saturs. Līdz šim Berga kungs un viņa aprindas '
kautrējās to atklāti aizstāvēt, bet nu ir pienācis laiks
to darīt. Berga kungs ar savu priekšlikumu grib
panākt, lai materiāli vājākiem Latvijas pilsoņiem
tiktu atņemtas pilsoņu tiesības, kādas viņiem garantētas satversmē — grib atņemt viņiem vēlēšanu
tiesības. Ja pilsoņi, kuri notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem mantkārīgos nolūkos, vistmaz
pēc 5 gadiem var atgūt vēlēšanu tiesības, tad pilsoņiem, kuri godīgā darbā un cieņā nosirmojuši, vēlēšanu tiesības nav iespējams iegūt nekad. Pieņemot
Berga kunga priekšlikumu, vēlēšanu tiesības tiek
atņemtas arī tiem Latvijas pilsoņiem, kuri brīvības
cīņās zaudējuši savus apgādniekus, kuru piederīgie
un apgādnieki krituši cīņā par Latviju. Man šķiet,
ka Saeimā nebūs daudz tādu, kas balsos par šo Berga kunga priekšlikumu. Kommisijā tādu nebija.
Vēl es _ gribu aizrādīt, ka pašvaldības likumā
taču būtu jāieliek brīvas republikas gars; visiem nevainojamiem pilsoņiem būtu jādod tiesības
līdzi
runāt un līdzi lemt. Tāpēc neviens, kas kaut cik nopietni grib respektēt satversmē garantētās pilsoņu
tiesības, nevar balsot par šo Berga kunga priekšli-

kumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Bergam.

Vārds

deputātam

A. Bergs (nacionālais bloks): Radziņa kungs
izdarīja lielu atklājumu, ka, lūk, tagad beidzot atklājies tas, ko mēs jau sen esot slepeni lolojuši. Tagad
esot pienācis brīdis, kad mēs atklājot savu noziedzīgo seju. Radziņa kungs, Jūs pārskatāties, jo mēs
nekad neesam slēpuši mūsu uzskatus. Vēl Satversmes Sapulces laikā, kad apspriedām vēlēšanu likumu, es uzstājos ar gluži to pašu. Tā tad tas, kas
Jums liekas bijis noslēpts visus šos 9 gadus, ir bijis
atklāts noslēpums.
Atklāt noslēpumus, kas 9 gadus visiem bijuši
zināmi, nav varoņa darbs, bet vēl mazāk ir varoņa
darbs, ja sagroza pretinieka uzskatus. Es nebūt nepielīdzinu sociāli apgādājamos tiem, kas notiesāti
par mantkārīgiem noziegumiem. Te ir pavisam citi iemesli. Ne jau balsstiesības mēs gribam laupīt
tiem, kuru piederīgie krituši karā. Še spēlē lomu
pavisam citi iemesli. Sociāli apgādājamos taču
uztur pilsētu pašvaldības, un viņus ļoti viegli var
iespaidot; viņiem nav pat visminimālākās patstāvības savās domās un uzskatos, viņi nevar nodot savas balsis apzinīgi, brīvi un patstāvīgi. Viņi, varbūt, ir ļoti cienījami cilvēki, kas visu mūžu godīgi
nodzīvojuši, un neviens tāpēc neies viņiem kaut ko
laupīt. Bet, diemžēl, viņi ir zaudējuši pat mīnimālo
patstāvību. Jūs taču zināt ļoti labi — arī Radziņa
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kungs to zinas —, ka dažkārt pirms vēlēšanām patversmes izdala kliņģerus un saka: redziet, šos klinģerīšus jūs dabūsit arī turpmāk, ja balsosit par
mums! (Starpsaucieni pa kreisi.) Redziet, tas ir
gluži viena alga, vai to dara viens, vai otrs, vai to
darāt Jūs, jeb vai to darīs Beldavs, par ko gan es
šaubos. Ja tas ir slikti, ja to dara Beldavs, par kuru
es esmu pārliecināts, ka viņš to nav darījis, tad —
jāpanāk tas, lai neviens to nedarītu. Ir vajadzīga
zināma minimāla patstāvība, iespēja savas domas
attīstīt, patstāvīgi balsot un neļaut sevi iespaidot.
Tās ir manas domas, un vairāk nekas. Man liekas,
tas ir tik pārliecinoši, ka arī jūs katrs savā sirdī tam
piekrītat. Bet te tie nabagi ir pateicīgs materiāls,
un tapec jūs par tiem runājat, kaut gan savā sirdī
citādi domājat. Un lai jūs varētu paklausīt savai
sirdsapziņai, un tas paliktu noslēpums, es likšu priekšā aizklātu balsošanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts):

Augsti

godātie

deputātu kungi!

Šis priekšlikums, bez šaubām, ir
tikpat svarīgs, pat vēl svarīgāks nekā priekšlikumi
iepriekšējos pantos, jo tas skar vienu ārkārtīgi svarīgu principu mūsu valsts vispārējā uzbūvē.
Te, bez šaubām, Radziņš bija maldījies, ja viņš
teica, ka tikai tagad Berga kungs atklājis uzbrukumu vispārējām vēlēšanu tiesībām. Mēs zinām, ka
Berga kungs patenti šim uzbrukumam vispārējām
vēlēšanu tiesībām ir izņēmis jau Satversmes Sapulces laikā. Nav noslēpums, ka Berga kungs pat jau
pirms Satversmes Sapulces sanākšanas ir uzbrucis
vispārējām vēlēšanu tiesībām un demokrātiskai republikai, jau sākot no tiem laikiem, kad viņš sāka

draudzēties ar Baltijas reakcionāriem muižniekiem.
Vispār pret šīm tiesībām viņš ir bijis arī agrāk. Tā
tad autora tiesības uz reakcionārisma patenti viņam ir vecākas nekā te teica Radziņš. Tur Berga
kungam ir pilnīga taisnība.
Kas attiecas uz argumentiem pēc būtības, tad
— kādi tie bija? Šīs personas esot tādā saimnieciskā un sociālā stāvoklī, ka neesot vairs sprieduma
spējīgas, nevarot patstāvīgi lemt par savas balss nodošanu. Kas ir sociāli apgādājamie? Viņu saimnieciskais stāvoklis ir tāds, ka viņus uztur pašvaldība vai valsts.
Cienītie deputātu kungi! Kādas tad ir tās kate-

gorijas, ko uztur valsts vai vietējās pašvaldības?
Vispirms tiek pensionēti ģenerāļi un karavīri: tie no
valsts dabū pensiju. Te, reakcionāru kungi, lietojot
jūsu loģiku, vajadzētu atņemt vēlēšanu tiesības tādam pensionētam ģenerālim, kurš ir vecs un dabū
valsts pensiju. Jums vajadzētu likt priekšā tādiem
nedot vēlēšanu tiesības, jo viņi vairāk nav saimnieciski patstāvīgi. Viņi ir veci un nonākuši tādā pat
stāvoklī, kā sociāli apgādājamais proletariāts, kas
visu mūžu ir strādājis bagātnieku šķirai, ir krājis
bagātnieku šķirai kapitālus, bet nu vecuma dienās
tapis darba nespējīgs un bez pastāvīga ienākuma.
Ko vēl valsts apgādā? Mūsu priekšā vēl ir ierēdņu likums, skolotāju likums, kas nodrošina pensijas veciem skolotājiem, darba nespējīgiem ierēdņiem. Arī te Berga kungam vajadzēja likt priekšā
šīs personas, tos vecos ierēdņus un skolotājus, kas
dabū sev uzturu no valsts, kā saimnieciski nepatstāvīgus ietvert šinī kategorijā un atņemt viņiem
Berga
vēlēšanu tiesības. Šo konsekvento loģiku
kungam vajadzēja ieturēt.
Bet ja viņš pa šo ceļu ietu tālāk, tad arī viņš
pats redzētu, ka viņa argumentācija ir pilnīgi nede-
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rīga un no lietderības viedokļa pilnīgi nemotivēta.
Varētu iet vēl tālāk un atņemt vēlēšanu tiesības,
piemēram, tiem, kuru vekseļi protestēti, kuri ir bankrotējuši un zaudējuši savu mantu, un kuri par saimniecisko dzīvi vairs nevar patstāvīgi lemt. Varētu
vēl pielikt klāt tos, kuri darbojušies kādās akciju
sabiedrībās un tur izrādījušies par nespējīgiem.
Varētu, varbūt, likt priekšā, Berga kungs, izslēgt
visus tos, kam ir kāds vekselis protestēts, jo no tīri
pilsoniska viedokļa tādi atzīstami par saimnieciski

nepatstāvīgiem.

Varbūt tiem vajadzētu

vēlēšanu

tiesības ierobežot, jo viņi vairs nav spējīgi savas
saimnieciskās lietas patstāvīgi vadīt.
Bet, deputātu kungi, ar šādiem spriedumiem par
to, kas ir saimnieciski patstāvīgs, vai saimnieciski
nepatstāvīgs pie vēlēšanu tiesībām nevar pieiet. Šis
viedoklis te neder. Pie tā, vai kāds ir saimnieciski
patstāvīgs vai nepatstāvīgs, varbūt, var pieiet no

vekseļu likuma viedokļa, vai tas, kas saimnieciski
bankrotējis, var parakstīt vekseļus, vai nē; jāpiekrīt, ka viņš vekseļus parakstīt nevar. Tur ir zināma loģika, jo vekselis ir tāds dokuments, ko var
parakstīt tikai tas, kas to var samaksāt. Turpretim
pavisam netaisna ir balsstiesību atņemšana pašvaldības vai valsts vēlēšanās tikai tāpēc, ka cilvēks
aiz nenormāliem dzīves apstākļiem ir zaudējis saimniecisko patstāvību. Pareizi aizrādīja Radziņš, ka
pie mums Latvijā, kur mēs esam pārdzīvojuši smago pasaules karu, starp sociāli apgādājamiem ir
daudz to māmiņu, kuru dēli krituši Ložmetējkalna,
Daugavas un citos kara laukos.
Šinī ziņā es gribu šādu vēlēšanu tiesību laupī-

šanu apzīmēt par vislielāko reakcionāro šķiru netaisnību pret sociāli mazturīgākiem, sociāli neapgādātiem, sociāli nenodrošinātiem pilsoņiem, kas nostāda viņus blakus vājprātīgiem un kriminālnoziedz-

niekiem. Tā ir tāda parādība, kas, ja to atzītu, liecinātu, ka Latvijā neievēro viselementārāko sociālo
taisnību, ka reakcija ņem virsroku pat par tiem
principiem, kas ietverti Latvijas satversmē.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: 73. pantā iesniegtais
deputāta Berga pārlabojums apspriests arī pašvaldības kommisijā. Man jāziņo, ka pašvaldības kommisijā to vienbalsīgi noraidīja.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
Iesniegts
priekšlikums:
«Lūdzam deputāta Berga pārlabojumu 73. pantā nobalsot aizklāti.»

Parakstījuši deputāti A. Bergs, L. Ausējs J. Annuss u. c. Bez tam deputāti F. Cielēns, V. Bastjānis
u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam' priekšā nobalsot par deputāta Berga pārlabojumu pie 73. panta, izsaucot deputātus pa vārdiem.»

Tā kā saskaņā ar kārtības rulli priekšroka dodama aizklātai balsošanai, deputāta Berga priekšlikumu aizklāti nobalsosim. ' Referents izsacījās pret
šo priekšlikumu. Sāksim balsot! Lūdzu izdalīt zīmītes! Balsošanas kārtība būs šāda. Kas balso par
deputāta Berga priekšlikumu, lai atstāj uz zīmītēm
«par»; kas balso pret, lai atstāj «pret»; kas atturas,
lai atstāj «atturas»; pārējie vārdi jāstrīpo.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi ir nodevuši zīmītes?
Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezultāts:
par deputāta Berga priekšlikumu aizklātā balsošanā
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nodotas 36 balsis, pret — 47 balsis, atturējušies 2.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana_ nak 73.
pants 2. lasījumā pieņemta redakcijā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 73. panta pieņemšanu 2. lasījumā pieņemtā redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 73. pants 2. lasījumā pieņemta redakcija vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 74. panta pārlabojumus.
Sekretārs J. Breikšs:
«74. panta piezīmi izteikt sekojoši:
«Piezīme. Pilsētu pašvaldību algotu darbinieku pienākumus nevar savienot ar domnieku amatu.»
A. Alberings.
74. panta piezīmi izteikt šādi:
«Piezīme. Par pilsētas domniekiem nevar būt attiecīgas
pilsētas algoti darbinieki, izņemot velētos darbiniekus
A. Bergs.
un skolotājus.»
74. panta piezīmi izteikt šādi:
«Piezīme. Domnieka pienākumu nevar savienot ar pilsētu pašvaldību pārraudzības iestāžu, pilsētas saimniecisko pasākumu, nodaļas vai iestādes vadītajā amatu.»
E. Radziņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Bergs noņem savu pārlabojumu. Paliek vel deputāta Alberinga un deputāta Radziņa pārlabojumi. Vārds deputātam Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): 2. lasījumā 74.
pantam pieņemta piezīme, ka pilsētu pašvaldību
pārraudzības un policijas iestāžu ierēdņu, ka ari pilsētu pašvaldību algotu darbinieku pienākumus nevar savienot ar domnieka amatu. Pie šī panta iesniegti 3 priekšlikumi; starp citu Alberinga _ kungs
liek priekšā šo piezīmi izteikt tā, ka tikai pilsētu pašvaldību algoto darbinieku pienākumus nevar savienot ar domnieka amatu. Tas nozīmē, ka Alberinga
kungs negrib attiecināt šo piezīmi tikai uz policijas
iestāžu darbiniekiem. Es esmu iesniedzis priekšlikumu, kas saskan ar to tekstu, kas publicēts 1923.
gada likumu un rīkojumu krājumā ar numuru 74.
Tanī pateikts, ka domnieka pienākumus nevar savienot ar pilsētu pašvaldību pārraudzības iestāžu
un pilsētas saimniecisko pasākumu, nodaļas vai iestādes vadītāja amatu. Būtu ārkārtīgi netaisni, ja
pieņemtu priekšlikumu, ka par domniekiem nevar
būt, piemēram, skolotāji. Vienā otrā provinces pilsētā, kur sabiedrisko darbinieku ir maz, taisni vēlams, lai šīs samērā gaišākās galvas ienāktu arī pilsētas domē. Ar manu priekšlikumu tas tiek panākts. Aiz šiem motīviem es lūdzu pieņemt manu
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta
Alberinga kunga pārlabojums noraidīts, bet deputāta Radziņa pārlabojums pieņemts.
Priekšsēdētājs PL Kalniņš:
Nobalsosim 74.
panta pārlabojumus. Deputāts Bergs savu pārlabojumu noņem. Paliek deputāta Alberinga un deputāta Radziņa iesniegtie pārlabojumi. Vispirms likšu
uz balsošanu deputāta Alberinga iesniegto pārlabojumu. Ja to pieņems, atkritīs deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums, ja deputāta Alberinga iesniegto pārlabojumu noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums. Kommisijā deputāta Alberinga iesniegtais pārlabojums noraidīts. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Alberinga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu. Par
deputāta Alberinga iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu nodots tikai 18 balsu. Nepietiekošs balsu
skaits. Šis pārlabojums noraidīts. — Nobalsošanā
nāk deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums, kas
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kommisijā pieņemts. Ludzu pacelties tos, kas ir
pret deputāta Radziņa iesniegta pārlabojuma pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? 5 atturoties, deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums pieņemts.
— Nobalsošanā nāk 74. pants pārlabota veida. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 74. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā. Kas atturas? Tādu nav. 1 balsojot pret, 74. pants pārlabota veida pieņemts. -- Ludzu nolasīt pārlabojumu 75. panta.
Sekretārs J. Breikšs:
«4».

«75. panta pirmā teikumā skaitli «5» atvietot ar skaitli
J. Šterns.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Kommisijā deputāta
Šterna pārlabojums noraidīts, bet ta ka plenārsēde
3. lasījumā 12. pantā ir pieņemts attiecīgs pārlabojums par domes ievēlēšanu uz 4 gadiem, tad šinī
gadījumā vajadzētu pieņemt arī deputāta Šterna
pārlabojumu; tāpēc man jāizsakās par šo pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liek priekšā saskaņā ar agrāk pieņemto pārlabojumu, _pieņemt
arī šo pārlabojumu 75. pantā. _ Vai būtu kādi iebildumi? Iebildumu nav. Šis pārlabojums pieņemts.
— Nobalsošanā nāk 75. pants pārlabotā veida. Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 75. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus 77. pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«77 . pantā strīpot vārdu «septembra» un tanī vietā

likt

vārdu «marta».
77panta piezīmē «1931. gadā» vietā likt «1930. gada».
V. Pusuls . »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Otrā lasījumā pieņemto priekšlikumu par to, ka vēlēšanas pilsētās jāizdara septembra mēnesī, bija iesniedzis labais
spārns, protams, ar zināmu nolūku, laupīt vēlēšanu
tiesības tiem pilsētas darba ļaudīm, kuri vasaras
laikā spiesti izbraukt no pilsētas un meklēt darbu uz
laukiem, vai arī zemes darbos pie dzelzceļu būvēm
u. t. t. Šāda vēlēšanu termiņa nolikšana uz septembra mēnesi atņem balsstiesības lielai daļai pastāvīgu pilsētas iedzīvotāju un taisni tai aktīvākai iedzīvotāju daļai, kura ar savu grūto darbu rada vērtības valstij un pilsētas pašvaldībai.
Mēs jau redzējām, ka še liek priekšā atņemt
balsstiesības tiem, kas savas darba gaitas jau nobeiguši un kļuvuši par darba invalidiem. Še Augstajā namā, acīmredzot, ir frakcijas, kas tos cilvēkus, kuri ziedojuši savu jaunību un savus spēkus
darbam, atzīst par nepilntiesīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem būtu atņemamas balsstiesības. Mēs
jau dzirdējām šādu priekšlikumu, ko Augstais nams
gan noraidīja.
Tagad šis vēlēšanu termiņš, ko pieņēma 2. lasījumā, arī grib atņemt vēlēšanu tiesības tiem cilvēkiem, kuri strādā, kuri nevis ar slinkošanu pārtiek
no citu sviedriem, no citu darba, bet kas paši _ sev
pelnī un savas peļņas lielāko daļu atdod uzņēmējiem un valstij. Es domāju, to vajadzēja apdomāt
tiem, kas iesniedz šādus priekšlikumus un noliekvelēšanas tai laikā, kad darba cilvēki ir ārpus pilsētas
savās darba vietās; viņiem vajadzēja mazliet to apdomāt, apkaunaties un nenākt ar tādiem priekšlikumiem.
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Protams, var rasties šoreiz Augstajā namā vairākums par tādu darba ļaudīm neizdevīgu vēlēšanu
termiņu, bet nedomājiet, ka vienmēr jūs būsit noteicēji. Kādreiz arī strādniekiem vajadzēs dot viņu
neatņemamās tiesības. Tāpēc es uzaicinu tās Saeimas frakcijas, kuras cik necik grib rēķināties ar
taisnību, nobalsot par priekšlikumu, kas paredz nolikt vēlēšanas tai laikā, kad iespējami vairāk vēlētāju ir pilsētā. Tas būtu marta mēnesī. Saprotams,
bieži vien darba cilvēks ir spiests atstāt pilsētu arī
marta mēnesī; tomēr tas gadās retāk, bet septembris ir tas mēnesis, kad lielākā daļa strādnieku vēl
ir ārpus savas pastāvīgās dzīves vietas. Tāpēc es
uzaicinu deputātus,kas grib cik necik atbalstīt strādnieku neatņemamās tiesības, nobalsot par mūsu
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Es neticu, cienītie deputātu kungi, vai daudz Augstajā namā būs
tādu locekļu, kurus varētu pārliecināt ar tādiem argumentiem, kādus te minēja Ulpes kungs, ka vajadzētu kaunēties ar tādiem priekšlikumiem nākt, ka
vajadzētu tos labāk apdomāt un tamlīdzīgi. Tos pašus izteicienus taču viegli varu Jums atdot atpakaļ.
Un ja vispār runā par kaunēšanos, tad pirmā vietā
vajadzētu kaunēties nākt ar tādiem argumentiem,
kas nekā nepamato un ja ko pierāda, tad tikai zināmu nekautrību.
Bez tam Ulpes kungs kaujas ar argumentiem,
kurus neviens nav cēlis priekšā, ar kuriem neviens
nav domājis operēt. Šī priekšlikuma iesniedzējam

nav ne mazākās vēlēšanās laupīt kādam vēlēšanu tiesības, kā tas vienmēr rēgojas priekšā
kreisai pusei.
Te ir zināmi gluži praktiskas
dabas novērojumi un
argumenti,
dēļ
kuru
septembris ir izdevīgāks par martu. Šie iemesli ir sekojošie.
Ja pilsētas domes vēlēšanas notiek martā, un jaunā dome stājas darbā, teiksim, aprīlī, tad tai jāstrādā visu tekošo gadu ar budžetu, ko ir sastādījusi un pieņēmusi vecā pilsētas
dome pagājušā gadā. Bet vecā dome, aiziedama,
var nerēķināties ne ar kādiem lietderības motīviem
un sastādīt tādu budžetu, kāds, acīmredzot, ir aplams un nepildāms. To viņa var Izdarīt vienkārši
demagoģiskos nolūkos. Vecā dome var sastādīt
pilnīgi demagoģisku budžetu, tādu, ar kuru var operēt vēlēšanās marta mēnesī, bet kuru tomēr neviens
nevar pildīt. Lūk, tas ir tas nedabīgais stāvoklis.
Turpretim septembrī lieta ir citāda. Ja septembrī
ir vēlēšanas, tad jaunā dome sāk strādāt oktobrī
vai, vēlākais, novembra sākumā, un pēc mēneša .ir
gadam beigas, izbeidzas vecais budžets, kuru sastādījusi aizgājusē dome, un jaunievēlētai domei jāķeras pie darba ar jauna budžeta sastādīšanu un jārāda,.ko viņa prot. Šādā gadījumā jaunievēlētai domei ir dota iespēja sastādīt tādu budžetu, kas ir izpildāms. Nav jārēķinās vairs ar demagoģiskā kārtā sastādītu budžetu, bet ar reālu. Man liekas, ka
šis priekšlikums ir labāk pārdomāts nekā Ulpes
kunga argumenti.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: 77. panta pārlabojumi
kommisijā ir apspriesti, pie kam Ulpes kunga pārlabojums — strīpot vārdu «septembra» un tā vietā
likt vārdu «marta» — pieņemts ar 6 balsīm, pret 3.
Otrs pārlabojums ir noņemts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāti A. Veckalns, R. Bīlmanis u. c. iesnieguši priekšlikumu:

sesijas 6. sēde
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«Ulpes pārlabojumu pie 77. panta nobalsot aizklāti.»

Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta Ulpes priekšlikumu, lai atstaļ uz zīmītēm vārdiņu «par»; kas balso pret, lai atstāj «pret» _ kas atturas, lai atstāj «atturas». — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes?
Vai zīmītes ir izpildītas? Ludzu savākt zīmītes!
Lūdzu saskaitīt zīmītes!
— Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 83
par
zīmītes, tikpat daudz saņemtas atpakaļ;
balss,
'
priekšlikumu
nodota
61
Ulpes
deputāta
pret to nodotas 23 balsis. Deputāta Ulpes priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nak 77. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 77.
panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. 77. pants pārlabotā veida vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumus
84. un 84._ pantā.
Sekretārs J. Breikšs:
«84. pantu — strīpot.
84. pantu — strīpot.

E. Radziņš.
E. Radziņš .»

deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
Radziņam.
lasījuma
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Otrā
šinī likumā ievietots 84. pants, kas runā par kandidātu sarakstu atlikumu, tā saukto astu apvienošanu. Mēs taču zinām, ka vēlēšanās iesniedz pārak
daudz kandidātu sarakstu, ka sarakstus iesniedz
nevis kādas sabiedriskas grupas interesēs, bet_ aiz

personīgiem motīviem. Veicināt sarakstu
nav vēlams, jo tie veicina tikai apjukumu

plūdus

vēlētājos un rada liekus izdevumus pašvaldībām. Visi
saraksti jādrukā un jāizsniedz vēlētājiem, kas, saprotama lieta, maksā naudu. Iespēja apvienot
astes izsauc sarakstu plūdus. Tāpēc, lai novērstu
šo nevēlamo parādību, mans priekšlikums arī paredz, astu apvienošanu likvidēt. Šo manu viedokli
ir atzinusi par pieņemamu arī pilsētu savienība.
Vārds deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Otrā lasījumā mēs pieņēmām 84. un 84'. pantus par balsu
atlikumu apvienošanu. Šāda kārtība pastāv arī
lauku pašvaldībās un man šķiet, ka Augstajam namam nebūtu iemesla tagad grozīt savu viedokli un
balsu atlikumu apvienošanu likvidēt. Mums nav
iemesla iedomāties, ka mēs jau būtu nokļuvuši tik
tālu — kas, saprotama lieta, būtu vēlams —, ka politisko partiju skaits būtu gājis mazumā. Tas, diemžēl, vēl nav, un tāpēc zaudēt tik daudz balsu ar li-

stu atlikumiem nebūtu pielaižams. Otrā lasījumā
Augstais nams to vēroja un paredzēja balsu atlikumu apvienošanu, Man šķiet, ka ari trešā lasījumā
to vajadzēs atstāt. Tā tas ir lauku pašvaldībās, un
arī pilsētu pašvaldībās, man šķiet, nebūtu iemesla
šādu apvienošanu likvidēt. Mums tā jāpatur, lai šī
sistēma būtu izturēta līdz galam.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates
izbeigtas.
Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Pašvaldības kommisijā Radziņa kunga pārlabojumus — strīpot 84. un
84 . pantu — pieņēma; tāpēc es kommisijas vārdā
izsakos par tiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:- Nobalsošanā nāk
deputāta Radziņa priekšlikums —
84r\ pantu strīpot.

Kommisijā šis priekšlikums pieņemts. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Radziņa priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Radziņa priekšlikumu nodotas 28 bal-
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sis, pret — 47 balsis. Priekšlikums noraidīts; 84. pašvaldību sekretārus un darbvežus, lai darbvedību

pants paliek 2. lasījumā pieņemtā redakcija. Līdz
ar to paliek arī 84. pants. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Lūdzu nolasīt pārlabojumu 85. panta.
Sekretārs J. Breikšs:
«85'. pantā strīpot vārdus: «kā arī paziņojums par sarakE. Radziņš.»
stu savienošanu».
,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēVārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāziņo, ka, saskaņā ar nupat pieņemtiem 84. un 84. pantiem, ir
atstājams arī 85. pants; tāpēc Radziņa kunga priekšlikums būtu noņemams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Radziņš
noņem savu pārlabojumu 85. pantā. Lūdzu nolasīt
pārlabojumus 111. pantā.
las?

Sekretārs J. Breikšs:
«111. pantā strīpot vārdus: «un darbības iekārtu pilsētu
pašvaldībās» .
E. Radziņš.
111. pantā strīpot vārdus: «un darbības iekārtu».

V . Pusuls.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Grantskalnam.

Vārds

deputātam

E. Grantskalns (zemnieku savienība): 111. pantā ir runa par to, ka šī likuma izpildīšanai Iekšlietu
ministrija izdod attiecīgas instrukcijas. Deputāts
Radziņa kungs liek priekšā šinī pantā strīpot vārdus «un darbības iekārtu pilsētu pašvaldībās». Vispirms jau man jāaizrāda, ka šeit ir ieviesusies kļūda. Runa nav vis par darbības iekārtu, bet par
darbvedības iekārtu. Bet par formālo pusi es negribu runāt, gribu apstāties tikai pie satura. —
Man jāsaka, ka, pieņemot Radziņa pārlabojumu
nebūs iespējams saskaņot darbvedību visās pilsētās;
sevišķi to es gribu teikt par mazākām pilsētām. Šinī ziņā mums atliek vēl daudz, ko vēlēties. Mēs zinām, ka mēs esam radījuši ļoti daudz jaunu sīku pilsētu, esam nodibinājuši tās ar attiecīgu likumu. Ši-

nīs mazās pilsētās darbvedība ir stipri nenokārtota
un pilnīgi chaotiskā stāvoklī, tāpēc tur pašreizējos
apstākļos nav domājama saskaņota darbvedība. Ja
tas nebūs vajadzīgs galvas pilsētai Rīgai, tad attiecībā uz mazākām pilsētām par to nopietni jāpadomā,
un tāpēc katrā ziņā jādod iespēja saskaņot šo darbvedību kaut Iekšlietu ministrijai. Aiz tā iemesla,
lai pilsētu darbvedību nostādītu pareizi, Iekšlietu
ministrijas līdzdarbība nebūtu strīpojama; līdz ar
to deputāta Radziņa priekšlikums nav pieņemams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Radziņam.
E. Radziņš (sociāldemokrāts): Pret to, ka arī
pilsētu pašvaldību darbvedība būtu saskaņojama un
izveidojama pēc vienas sistēmas, bez šaubām, nevienam iebildumu nevar būt. Pilsētu savienība ir
jau saskaņojusi vienas sistēmas pilsētu grāmatvedību un jau iesākusi pilsētu pašvaldību darbvedības
saskaņošanu un izveidošanu. Pirms kādas nedēļas
pilsētu savienība sasauca Rīgā visu Latvijas pilsētu

noorganizētu pēc vienas sistēmas. Darbvedībasiekārtas noorganizēšana jāatstāj pašām pašvaldībām,
ievērojot īpatnējos apstākļus. Likums taču tiek izdots visām Latvijas pilsētām. Noteikumi, kas pieņemami Rīgai taču var būt nepiemērojami kādai
provinces pilsētiņai. Iejaukšanās no augšas ar rīkojumiem pilsētu pašvaldību darbvedībā un iekšējā
iekārtā jau no tiesiskā viedokļa vien nebūtu pieļaujama.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Pusulam.
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā
vāciski)*)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates ^beigtas.

Vārds referentam.
Referents E. Rimbenieks: Man jāsaka, ka pārlabojumi 111. pantā īstenībā runā par kaut ko citu,
ne par to, kas sacīts otrā lasījumā pieņemtā tekstā.
Te ir runa par darbības iekārtu pilsētas pašvaldībās — kā Radziņa, tā arī Pusula kunga pārlabojumos, kamēr otrā lasījumā pieņemtais teksts runā
par darbvedības iekārtu. Varbūt, te ir ieviesusies
kļūda, bet pašvaldības kommisijā šos pārlabojumus
ir noraidījusi aiz tā iemesla, ka tiešām zināma saskaņotība darbvedībā tomēr būtu jārada, lai nebūtu
pilsētās tagadējais stāvoklis, kamēr darbības iekārta tomēr varētu būt ļoti dažāda. Pašvaldības kommisijas vārdā man jāizsakās pret abiem iesniegtiem

pārlabojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Tā kā 2. lasījuma
111. panta tekstā ir runa par darbvedību, un arī
pārlabojumu autori aizrāda, ka te ir pārrakstīšanās
kļūda, es uzskatīšu, ka deputāts Radziņš liek priekšā strīpot vārdus: «un darbvedības iekārtu pilsētu
pašvaldībās», un deputāts Pusuls liek priekšā strīpot
vārdus «darbvedības iekārtu». Augstajam namam
nav iebildumu, ka izlabojam šo kļūdu? (Saucieni
no vietām: «Nav!») — Nobalsošanā nāk deputāta
Radziņa iesniegtais pārlabojums 111. pantā, kas
kommisijā nav atradis vairākuma. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Radziņa iesniegtais pārlabojums pieņemts. Līdz ar to atkrīt deputāta Pusula iesniegtais pārlabojums. — Nobalsošanā nāk
111. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret 111. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 111. pants pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums un nobalsošana par likumu visumā
būs nākošā sēdē.
Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Nākošā sēde būs piektdien, 7. novembrī, pīkst.
5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.

(Slēgta pīkst. 9.05 vakara.)
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lēt deputātu A. Jukšinski. Iebildumu nav? Tas
pieņemts. — Deputāts A. Pastors liek priekšā lauksaimniecības kommisijā deputāta A. Jukšinska vietā ievēlēt deputātu St. Ivbuli. Iebildumu nav? Tas
pieņemts.
Ministru kabinets piesūtījis prezidijam likum-

projektu par kriminālprocesa un tiesu iekārtas liku-

VII sesijas 7. sēde 1930. gada 7. novembri.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas)
Saturs.

1.

2.
3.

4.

Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam
Pārmaiņas kommisiju sastāvā
Likumprojektu nodošana kommisijām
Ministru kabineta lūgums — atļaut saukt pie tesas
bildības Saeimas deputātu

5.
6.

7.

317

317
318
at318

Likumprojekta atdošana atoakaļ valdībai
Ministru prezidenta raksts par pastiprinātas
stāvokļa pagarināšanu pierobežas joslā :
V. Pigulevskis sociāldemokrāts)

318
apsardzības

318
Deputāta M Rozentāla u. c. iesniegtais
likumprojekts
par laukstrādnieku slimo kasēm i nodod kommisijām) :
M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
320
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku
tija)

un

sīkgruntnieku

par326

8.

Deputāta L. Jeršova u. c iesniegtais jautājums iekšlietu'
ministrim par ārzemju pasu neizsniegšanu dažiem
strādnieku ekskursijas dalībniekiem :

9.

Deputāta K. Dēķena u. c. iesniegtais

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija)

. . .

329

priekšlikums —

ievēlēt parlamentāru
izmeklēšanas kommisiju
Rīgas
pilsētas IV ģimnāzijas lietu noskaidrošanai (pieņem):
10.
11.

K. Dēķens (sociāldemokrāts)
Parlamentārās izmeklēšanas kommisijas vēlēšanas

329
. . . 331

Iekšlietu ministra
atbilde uz deputāta 1. Muižnieka
u. c. iesniegto steidzamo pieprasījumu par Izvaltas un
Naujienes pagasta robežu grozīšanu (pieņem vienkāršu
pārejas formulu) :
332
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
I. Muižnieks (sociāldemokrāts)
M. Kaļļistratovs

334

(vecticībnieks) '

A. Jukšinskis (kristīgo

zemnieku un katoļu

337

par-

tija)

337

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . . .
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu pašvaldību krievu darbinieku savienība)
12.

Deputāta A Alberinga u. c. iesniegtais priekšlikums

339
339

—

13.

Ministru kabinets lūdz Saeimu atdot atpakaļ likumprojektu par administratīvām kamerām, kas
iesniegts Saeimai 1927. gada 21. oktobrī pie raksta
Nr. 2567 un savā laikā nodots sociālās likumdošanas un publisko tiesību kommisijām. Sociālās likumdošanas kommisijā ir pret, bet publisko tiesību
kommisijā — par likumprojekta atdošanu atpakaļ
valdībai. Lieku priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par minētā likumprojekta atdošanu atpakaļ valdībai. Acīmredzot vairākums. Likumprojekts par administratīvām kamerām atdots
atpakaļ valdībai.
Ministru kabinets iesniedzis rakstu Saeimas
priekšsēdētājam, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas priekšsēdētāja kungam.

Uz Latvijas republikas satversmes 62. panta pamata pagodinos paziņot Jums, augsti godāts priekšsēdētāja kungs, ka

Ministru kabinets

mumu.

11. novembrī nesasaukt Saeimas plenārsēdi (pieņem):
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
Nākošā sēde

mu saskaņošanu ar sodu likumu un disciplinārsodu
likumu. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu sod.u likuma kommisijai. Iebildumu nav? Tas
nodots minētai kommisijai. — Ministru kabinets piesūtījis konvenciju par savstarpēju noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp
Latviju un Dāniju. Prezidijs liek priekšā nodot šo
konvenciju ārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Tā
nodota ārlietu kommisijai.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret Saeimas deputātu
Ernestu Miezi, apvainotu uz sodu likumu 129. panta pirmās daļas 6. punkta un 263. panta pirmās daļas pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota minētai kommisijai.

340
340

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta I. Muižnieka u. c. iesniegto steidzamo pieprasījumu; iekšlietu ministra
atbilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto _ jautājumu; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludināta dienas kārtība, papildināta ar likumu par goda tiesām
un Ministru kabineta iesniegto apstiprināmo tiesnešu sarakstu. — Iebildumu pret dienas kartību nav?
Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu -prczi di j a z iņ o jumi em.
Deputāts K. Ulmanis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ārzemju braucienam līdz š. g. 16. novembrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Iebildumu nav?
Atvaļinājums piešķirts.
Deputāts A. Pastors liek priekšā juridiskā kommisijā deputāta A. Rancana vietā ievēlēt deputātu
J. Rancanu. Iebildumu nav? Tas pieņemts. — Deputāts A. Pastors liek priekšā tirdzniecības un rūpniecības kommisijā deputāta J. Rancana vietā ievē-

š. g. 6. novembra sēdē pieņēma sekojošu lē-

Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas
labā
pastiprinātas apsardzības stāvokli, kas izbeidzas š. g. 15 no.
vembri, pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz 1931. g. 15. maijam,
15 kilometru plata pierobežas joslā gar Latvijas-Igaunijas robežu, uz rītiem no Kalna Pededzes, pēdējo ieskaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko padomju republiku savienību, gar
visu Latvijas-Sociālistisko padomju republiku savienības robežu un uz vakariem no pēdējās gar Latvi;as-Polijas robežu

līdz Maz-Bornai, pēdējo ieskaitot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Piguļevskim.
V. Pigulevskis (sociāldemokrāts; runā krieviski)*
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates
izbeigtas. — Iesniegts
priekšlikums, ko parakstījuši deputāti A. Petrevies,
A. Rudevics u. c:
«Saeima nolemj uzdot valdībai pastiprinātas
stāvokli pierobežas joslā atcelt.»

apsardzības

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu

pacelties, kas atturas.

Tādu

nav.

Par

deputāta

Petrevica u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 28
balsis, pret — 43 balsis. Priekšlikums noraidīts.
*)

Runas atreferējums nav iesniegts.
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Deputāti M. Rozentāls, J. Višņa u. c. iesnieguši
likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
likumprojektu:
Lūdzam likt Saeimai priekšā sekojošu
Likums par laukstrādnieku slimo kasēm.
§ 1. Šis likums attiecas uzjisiem privātiem, pašvaldību
dažādo
un valsts lauksaimnieciskiem uzņēmumiem, kā arī uz
pārstrādāšanas
uzņēmunozaru ražojumu

lauksaimniecības

miem, kuros nodarbina algotu darba speķu.
§ 2. Šis likums attiecas uz visām personām bez dzimuma, vecuma un pavalstniecības izšķirības, kas nodarbināti 1.
pantā minētos uzņēmumos vai pie atsevišķiem darba devējiem,
neatkarīgi no atalgojuma veida (gada, mēneša, dienas alga,
akorda vai gabalu atalgojums), ka ari uz mācekļiem un praktikantiem, kuri strādā bez atalgojuma.
§ 3. Otrā pantā minētam personām saslimšanas _vai dzempārsienamie
dību gadījumā sniedzama ārsta palīdzība, zāles,
līdzekļi, apkopšana mājās vai slimnīca un citas ārstniecības Iestādēs un uztura pabalsts naudā vai natūrā no tiem līdzekļiem
un tādos apmēros, kā tas noteikts turpmākos pantos.
§ 4. Trešā pantā paredzētas ārstnieciskas palīdzības un
pabalsta sniegšanai nodibināmas laukstrādnieku slimo kases
pēc vajadzības ar tādu aprēķinu, lai katrā kase būtu ne mazāk
par tūkstoti dalībnieku.
Kur šinī likumā minētam personām ir piesniedzamas pastāvošās slimo kases, tur viņām ārstniecisko palīdzību un pakasēm
balstu sniedz šīs kases. Tāpat laukstrādnieku slimo
var pievienoties lauku rūpniecības uzņēmumi.
Pastāvošo un laukstrādnieku slimo kasu darbības rajonus nosaka Tautas labklājības ministrija. _
§ 5. Pēc slimo kases darbības atklāšanas visi viņas darbības rajonā esošie šī likuma 1. pantā minētie uzņēmumi uzskatāmi par pievienotiem slimo kasei līdz ar visam viņos nodarbinātām personām. Katrs minētos uzņēmumos nodarbinātais
strādnieks skaitās par sHmo kases dalībnieku no pirmās darba
stāšanās dienas, ja slimo kase šinī rajonā jau pastāv.

Katrs darba līguma noteikums, kura nolūks ņemt strādniekam slimo kases dalībnieka tiesības, uzskatams par speķa
neesošu, bet darba devējs par tāda līguma uzspiešanu saucams
pie kriminālatbildības.
Pārējie lauku iedzīvotāji, kā: amatnieki, zvejnieki un sīkzemnieki var apdrošināties pret slimības gadījumiem brīvprā_ .
tīgi.
§ 7. Līdzdalība slimo kasē izbeidzas ar dalibnieka nāvi
vai iestāšanos citā slimo kasē, mainot darba vietu. Izbeidzot
darbu slimo kasei pievienotā uzņēmumā, strādnieks _skaitas par

šis slimo kases dalībnieku vēl 1—6 mēnešus, atkarība no ta, cik
gadus viņš bijis par slimo kasu dalībnieku. Sīkākus noteikumus par šīm līdzdalības tiesībām izstrādā kases valde un apstiprina pilna sapulce.
§ 8. Ja atklājas, ka slimo kasei pievienotā darba vieta
nav nodrošinājusi visus savus strādniekus, Tautas labklājības
ministrija uzliek sodu šīs darba vietas īpašniekam vai tā_ vietniekam Ls 20—200 par katru slimo kasei nepieteikto strādnieku. Bez tam darba devējam jāatlīdzina savam slimo kase nekā
nodrošinātam strādniekam viss tas, kas viņam pienāktos
Darba devēja atteikšanas gadījuma
slimo kases dalībniekam.
šo atlīdzību samaksāt, tā piedzenama no viņa bezstridus piedzīšanas kārtībā uz Tautas labklājības ministrijas rīkojumu.

Ja atklājas, ka darba devējs nav nodrošinājis slimo kasē
nevienu savu algoto darbinieku, tad slimo kasei tiesība piedzīt
no darba devēja viņa iemaksas un piemaksas divkāršā apmēra
par visu to laiku, kamēr attiecīgais strādnieks bijis nodarbināts.
§ 9. Laukstrādnieku slimo kases līdzekļiem pieskaita:
1) dalībnieku iemaksas, darba devēju iemaksas un piemaksas un valsts piemaksas;
2) kases mantas ienākumus;
3) ziedojumus;
4!) slimo kasu valžu un Tautas labklājības ministrijas
uzliktās soda naudas;
5) neparedzētus ienākumus.
slimo
§ 10. Kases dalībnieka iemaksas apmēru nosaka
kases pilna sapulce 1—2% apmērā no viņa algas.
Ja kases dalībnieka alga nepārsniedz: vīrietim 3 ls dienā, 75 ls mēnesī, 900 ls gadā, sievietei 2,40 ls diena, 60 ls mēnesī, 720 ls gadā, tad tāds dalībnieks no iemaksas kasei atsvabināms, bet par viņu pienācīgās iemaksas sedz darba devējs no
saviem līdzekļiem.
§ 11. Darba devējs piemaksā pie kases dalībnieku iemakpiesām šim iemaksām līdzīgu summu. Bez tam darba _deveja
tas
strādnieku,
par
katru
savu
kasei
slimo
nākums iemaksāt
dalībnieku, 2% no viņam izmaksātas darba algas summas —
ārstēšanas izdevumu segšanai. To strādnieku ārstēšanai, kuru
algas nesasniedz 10. pantā noteiktās normas, kā arī to mācekļu
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iemaksas jāizdaun praktikantu ārstēšanai, kuri algu nesaņem,
normām.
ra darba devējam pēc 10. pantā noteiktam algu
Iemaksas un piemaksas darba devējam jāizdara uz sava
strādniekiem izrēķina un tās darba devējs nedrīkst ieturēt no
maksājamās algas. Pretējā gadījuma Tautas labklājības ministrija uzliek vainīgajam darba devējam sodu 20—200 ls ap(10.
§ 12. Darba devējs ietur kases dalībnieka iemaksas
panta I dala) algu izmaksājot un līdz ar savām iemaksām un
piemaksām (11. pants) tās nodod slimo kasei nedēļas laika,
skaitot no algas izmaksas dienas.
piedzen no _ darba
Noteiktā laikā neiemaksātas summas
devēja policija uz slimo kases valdes rīkojumu, saskaņa ar likumu par nodokļu un neapstrīdamu naudas summu piedzīšanu
darba de(lik kr 1928., 119). Par laikā neizdarītam iemaksām
apmērā mēnesi no laika
slimo
kasei
sods
1%
vējam jāmaksā

nenomaksātās summas.

,,-,-,

§ 13. Valsts piemaksā slimo kasei par katru dalībnieku
atskaitikpat, cik jāpiemaksā darba devējam (10. un 11. pants),
ārstēšanai.
iemaksas
dalībnieku
tot tā
_
§ 14. Par algu šī likuma nozīme skaitās ka atalgojums
alga, atlīdzība par virsdienas,
stundas
naudā (gada, mēneša,
stundām, par gabalu darbu u. t. t.), ta ari natūra (uzturs, dzīapkurināšana, apgaismošana, apmazgāšana, labība, ze-

voklis,

me, lopi un lopbarība u. t. t).
zvej§ 15. Brīvprātīgo kases dalībnieku — amatnieku,
nosaslimo _ kasei
nieku, sīkzemnieku (6. pants) iemaksas
kāmas pēc algas kategorijām, kuram tie pieskaitāmi saskaņa ar
attiecīgās nozares darbinieka ienākumu vispārējo novērtējumu.
Aprēķināšanas atvieglošanai slimo kases statūtos var paredzēt ari algoto darbinieku un viņu darba _ deveju iemaksu un
piemaksu apmēru noteikšanu pēc algu kategorijām.
§ 16. Ārstnieciskā palīdzība, ka ari uztura pabalsts 80%
apmērā no dienas algas sniedzams slimo kases dalībniekam no
saslimšanas pirmās dienas līdz izveseļošanās dienai.
Slimo kases pilnai sapulcei ir tiesība ierobežot ārstnieciskās palīdzības un pabalsta sniegšanu uz 26—52 nedēlam, atkarībā no tā, cik gadus saslimušais ir bijis kases dalībnieks.
§ 17. Dzemdību gadījumā slimo kases dalībniecei izsniedzams naudas pabalsts viņas pilnas darba algas apmēra, bet
ne mazāk pār 10. pantā noteikto normu, četras nedēļas pirms
un astoņas nedējas pēc dzemdībām. Šo pabals _ tu kases dalībniecei ir tiesība saņemt tikai par to laiku, kura viņa nestrādā
algotu darbu.

§ 18. Slimo kases pilnai sapulcei ir tiesība piešķirt kases
bērna
dalībniecei-mātei papildu pabalstu 25% algas apmēra
barošanai astoņu mēnešu laika no bērna piedzimšanas.
§ 19. Uz apdrošinātā velēšanos, pa viņa darba nespējī^
bas laiku slimības vai dzemdību gadījuma, darba devējs turpina izsniegt tam pilnu darba algu visos tas veidos tanīs laika
robežās, kādas paredzētas 16. panta. Šos izdevumus slimo kase atlīdzina darba devējam pēc 16. un 17. panta noteiktām pabalstu normām.
§ 20. Slimo kases dalībnieka nāves gadījuma slimo kase
izmaksā tā apbedīšanai pabalstu pjecdesmitkārtejas dienas algas apmēros. Šo pabalstu izmaksa tam, kas mirušo apbedījis.
Ja kases dalībnieka alga bijusi mazāka _ par 10. panta noteiktam
normām, apbedīšanas pabalsts aprēķināms pec šīm normām.
§ 21. Uz šī likuma pamata piešķirtos pabalstus nevar ieturēt valsts, pašvaldību vai privātu personu paradu segšanai.
Tiesību uz pabalstu nevar ieķīlāt vai atsavināt.
§ 2.3. Iemaksas no kases dalībnieka nav ņemamas pa visu
to laiku, kamēr viņš ir darba nespējīgs un no kases saņem pabalstu. Tāpat ari darba devējs šādos gadījumos atsvavinats
no savām iemaksām un piemaksām.
§ 23. Slimo kase var uzņemties izdevumus par ārsta pakā
līdzības sniegšanu ari kases dalībnieku ģimenes locekļiem,
ari sniegt tiem uztura un apbedīšanas pabalstus. Tāpat slimo
kase var izsniegt arī dzemdību un zīdīšanas pabalstu kases dalībnieka ģimenes locekļiem. _ Palīdzības _ un pabalstu lielums
nosakāms kases statūtos norādītas robežas. Šo izdevumu segšanai slimo kase var atvēlēt ne vairāk ka vienu ceturto dalu no
gada laikā kasē ienākušo iemaksu un piemaksu kopsummas.
§ 24. Slimo kases pārvaldes un darbvedības, ka ari nopiemērojoties «noteirēķināšanās kārtība nosakāma statūtos,
kumu par slimo kasēm» §§ 16.—33., 82.—105.
M. Rozentāls, J. Višņa, F. Mendcris, A. Petrevies, K.
Lorencs, J. Celms, Nik. Kalniņš.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rozentālam.
Deputātu
M. Rozentāls (sociāldemokrāts):
kungi! Šodien mēs esam iesnieguši likumprojektu
par laukstrādn i'eku slimo kasēm. Jau
kopš 1928. gada vasaras pastāv likums par
nodrošināšanu
i e d z ī vio t a j u
lauku
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Pa šiem 2V2—3 gadiem, kamēr likums pastāv, ir diezgan labi noskaislimības

gadījumos.

drojušās šī likuma labās puses un ari viņa trūkumi.
Oktobra mēnesī pie manis griezās kāds Umurgas pagasta pilsonis un lūdza padomu, kā viņš varētu dabūt no pagasta mazturības apliecību, uz kuras pamata viņš tad varētu ietikt slimnīcā un saņemt brīvu ārstēšanu, jo viņš bija saslimis ar kādu
grūti dziedināmu, vai pat nedziedināmu slimību.
Minētā pagasta pilsonis ziņoja, ka viņš gan saņemot
kā nespējnieks no pagasta attiecīgu pabalstu, bet
kad viņš ejot pie pagasta valdes, lai tā izdotu tam
mazturības apliecību, lai viņš varētu ārstēties slimnīcā uz valsts un pašvaldības rēķina, tad pagasta
valde to noraidot, neskatoties uz to, ka nespējnieku
pabalstu tam dodot. Dabīgi būtu, ja jau reiz dod
pabalstu, dot arī mazturības apliecību, lai nespēj-

nieks dabūtu brīvu slimnīcu.
Šo pagasta valdes noraidošo izturēšanos varētu
izskaidrot ar divi iemesliem. Viens iemesls varētu
būt tas, ka pagasta pašvaldībās noteicošais vairākums ir saimniekiem, kuriem, saprotama lieta, nav nekādas patikas izdot pagasta līdzekļus strādnieku
ārstēšanai; tāpēc viņi arī tā rīkojas, ka strādniekus
labprāt nelaiž uz slimnīcām, t. i. neuzņemas uz sevis izdevumus par strādnieku ārstēšanu.
Ka saimnieki ne labprāt izpilda likumu par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos,
par to jau daudz faktu parādījies atklātībā. Pietiek
tikai minēt dažus faktus par saimnieku neciešamo
izturēšanos pret ievestiem strādniekiem, ārzemniekiem — lietuviešiem un poļiem. Tā šovasar kļuva
zināms vairāk tādu gadījumu, kā saimnieki rīkojušies ar ievestiem strādniekiem.
Tā, piemēram, bija gadījums ar kādu poļu
strādnieku no Viļņas apgabala, kuru ievedis Latvijā
Lauksaimnieku centrālbiedrības darba birojs un
kurš salīdzis pie kāda Kandavas pagasta saimnieka.
Šis strādnieks vasarā saslimis un nav varējis vairs
strādāt. Lūdzis, lai saimnieks viņu ved pie ārsta,
bet saimnieks atteicies to pie ārsta vest — lai ejot
pats kājām. Kad strādnieks nogulējis slims vairāk

dienu, tikai tad saimnieks iedomājies, ka, varbūt,
viņam nebūs labi, un aizvedis slimnieku pie ārsta.
Ārsts atzinis, ka slimniekam nepieciešama steidzama operācija, bet, lai tiktu slimnīcā, nepieciešamā
apliecība, ka strādnieks pie saimnieka strādājis; tāpat vajadzīga vēl mazturības apliecība, ka strādnieks pats nav spējīgs samaksāt ārstēšanas izdevumus, lai tad šos izdevumus uzņemtos slimnīca vai
valsts. Saimnieks naudu nav devis, tikai kāds
strādnieks iedevis viņam pāris latu uzturam un apliecībai. Saimnieks viņam algu neizmaksājis tāpēc,
ka viņš nebijis nostrādājis noteikto laiku. Beidzot
saimnieks atvedis strādnieku uz Rīgu un nodevis
viņu Lauksaimnieku centrālbiedrībai, lai tā par viņu
zinātu; bet Lauksaimnieku centrālbiedrības darba
birojs pateicis, ka līgumā nekāda ārstēšana nav paredzēta, tāpēc nekādu palīdzību nav sniedzis. Beidzot slimais strādnieks paziņojis Lauksaimniecības
centrālbiedrības darba birojam, ka viņšātrāk prom
neies, lai dara ar viņu, ko grib, viņš katra ziņa ievietojams slimnīcā. Beidzot viņu uz slimnīcu ar aizveduši.
Tāds pats gadījums bijis ar kādu laukstradnieci Mikuli, kura strādājusi Dundagas pagasta.
Strādniece saslimusi, lūgusi naudu, lai varētu aiziet
pie ārsta, bet saimnieks nav devis ne naudas, ne
vedis pie ārsta. Tad strādniece uzteikuši līgumu,
bet saimnieks viņai neizmaksājis nopelnīto algu.
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā_,

seši jas 7. sēd e 1930, gada
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Šovasar noticis arī tāds gadījums, ka Rīgas tuvumā esošās Augstskolas Ramavas fermas pārzinis, docents Lejiņa kungs, kādu laukstrādnieci, kas
ievesta no Polijas, bija nodevis Katlakalna pagasta
valdei, lai tā gādājot šai strādniecei ārsta palīdzību
un zāles. Tāpat viņš pieprasījis, lai Katlakalna pagasta valde maksājot par šīs strādnieces uzturu,
jo it kā kāds strādnieks esot devis šai strādniecei
uzturu. Protams, Katlakalna pagasta valde, kurai
nav līdzekļu šādas palīdzības sniegšanai, bija šo pieprasījumu noraidījusi.
Šie fakti skaidri liecina, cik lielā mērā lauksaimnieki, kuriem likums uzliek pienākumu palīdzēt
strādniekam slimības gadījuma, ir neverīgļ sava pienākuma pildīšanā un cik nevērīgi tie skatās uz savu
strādnieku veselības stāvokli.
Kāds Bebrenes pagasta laukstrādnieks ziņoja,
ka pagājušā 1929. gadā viņš strādājis pie kāda. Bebrenes saimnieka. Vasara viņš saslimis ar kāju un
neslimojis ar to 35 dienas. Šis strādnieks ārstējies
ar saviem līdzekļiem un pat par zirgu dabūjis samaksāt, jo kājām pie ārsta nav varējis aiziet, bijis
jābrauc, bet saimnieks zirga nav devis, _ kaut gan
likuma par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos 12. pants nosaka: «Ja saslimušais algotais darbinieks nav spējīgs aiziet pie ārsta, tad
saimniekam viņš jānogādā pie ārsta un atpakaļ no
ārsta, tāpat ir jāatved ārsts un arī jāaizved atpakaļ.»
Ir vēl viens raksturīgs gadījums, kad saimnieks
nav rūpējies par saslimušas strādnieces nogādāšanu pie ārsta. Tas noticis kādā Mazstraupes saimniecībā. Šis saimnieks saderējis meitu, kura vasarā saslimusi ar kājām — tās_ bijušas ievainotas darbā. Saimnieks meitai vienkārši pateicis, lai viņa lūkojot sev vietnieci, kamēr pati esot slima. Kad
.meita prasījusi naudu ārstam, saimnieks vienkārši
nelicies dzirdam. Meita bijusi spiesta aizņemties
naudu no labsirdīgiem cilvēkiem. Pat pie ārsta šis
saimnieks nav nogādājis saslimušo, kaut gan ar slimām kājām nevar pie ārsta aiziet.
Tie ir fakti no dažādiem Latvijas apgabaliem,
?
kas liecina, ka saimnieki savu pienākumu izpildīšanecilvēcīgi.
nā ir ļoti nolaidīgi un bieži vien
_Tapec
arī nav brīnums, ka tanīs pagastu pašvaldības, kurās saimniekiem ir vairākums un kurās viņi ir noteicēji, labprāt neizsniedz strādniekiem mazturības
apliecības, lai viņi varētu dabūt brīvu slimnīcu. Tur
strādniekus noraida, kaut arī viņi saņemtu nespējnieku pabalstu. Ir taču katram saprotams, ka turīgam cilvēkam nespējnieku pabalstu neizsniedz.
Nespējnieku pabalstu izsniedz tikai mazturīgam cilvēkam, un tāpēc gluži dabīgi tādam pagasta iedzīvotājam būtu jāsaņem arī mazturības apliecība. Bet pagastu pašvaldības tādu apliecību liedz, lai nebūtu
strādniekam jāizdod līdzekļi no pagasta kases, lai nebūtu jāsamaksā par ārstēšanos slimnīcā.
Pavisam citādi apstākļi ir tad, kad ārstēšanu
vajaga
dabūt kādam saimniekam. To mēs arī šo,
vasar daudz gadījumos pieredzējām saslimušo lauku iedzīvotāju ārstēšanas gadījumos Kemeros ar_tā
saucamo balheoloģisko ārstēšanu. Avīzēs publicēja
slimnieku sarakstus, atzīmējot blakus to pilsoņu
vārdiem, kas ārstējušies, kurš ir lauksaimnieks, vai
lauksaimniece. Ir skaidra lieta, ka Kemeros var
dzīvot tikai tie cilvēki, kam ir pietiekoši _ līdzekļu.
Tādi ir saimnieki, kuriem algots darba spēks mājas
izpilda viņu vietu un kuriem ir pietiekoši līdzekļu,
ko maksāt par uzturu, kā arī attiecīgo trešo daļu
par ārstēšanu. Protams, neviens strādnieks tādos
li
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apstākļos nedabūs no pagasta mazturības apliecību, lai viņš varētu ārstēties Kemeros par brīvu, jo

izdevumi ir stipri lieli, un tos atkal pagastu pašvaldība negrib uz sava rēķina ņemt. Tāpēc to slimnieku skaitā, kas pagājušā gadā ārstējušies Kemeros,

nav bijis neviena strādnieka no laukiem.
Likums par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
sl'mībaš gadījumos prasa ļoti lielus pienākumus no
pagastu pašvaldībām, kurām jāsamaksā viena trešdaļa slimnīcas izdevumu. Pēc Iekšlietu ministrijas
ziņām par pagājušo gadu no 1929. gada 1. janvāra
līdz 31. decembrim lauku iedzīvotāju ārstēšanai izdots 1.467.000 latu. Bet tai pašā laikā pagastu pašvaldības ir palikušas parādā sl'mnīcām lielas summas, ko tās nav spējušas samaksāt. Parāds par
1929. gadu ir 558.000 latu vai 55% no visiem slimnīcas izdevumiem. Tā tad pagastu pašvaldības ir
varējušas samaksāt tikai 45% slimnīcas izdevumu.
Ja nu paskatāmies pagastu budžetos, cik lielas
summas paredzētas 1929./30. gadā lauku iedzīvotāju
ārstēšanai, un apskatām arī, cik apriņķi ir atvēlējuši
šīm vajadzībām un cik valsts, tad dabūjam šādus
skaitļus. 1.200.000 lauku iedzīvotājiem valsts budžetā paredzēti 3.467.000 latu. Apriņķi paredzējuši
188.000_ latu un pagastu pašvaldības — 1.437.000 la-

tu.

Tā tad, kā redzat, pagastu pašvaldībām, gluži

dabīgi, budžetā varēja rasties iztrūkums, jo budžetā

paredzētā summa bija mazāka nekā slimnīcu izdevumu kopsumma. Par 1930./31. gadu valsts šīm vajadzībām paredzējusi mazāku summu nekā 1929./30. gada. Deputātu kungi atcerēsies no pagājušā gada pavasara budžeta apspriedēm, ka šogad valdība lauku iedzīvotāju ārstēšanai bija paredzējusi tikai

2.941.000 latu. Kad šeit mūsu frakcija jautāja, kāpēc samazināta summa lauku iedzīvotāju ārstēšanai, tad kāds zemnieku savienības deputāts diezgan
ciniski atbildēja, ka visi lauku iedzīvotāji esot jau
izārstēti. Tāds slēdziens bija atrodams arī laikraksta «Latvja» 16. maija numurā no Sunākstes
pagasta, kur bija pateikts, ka Sunākste esot pagasts,
kura ārstiem neesot darba. Protams, tas bija nepatiesība, un šo nepatiesību apstiprināja arī pats Sunākstes pagasta rajona ārsts, kurš 23. maijā bija iesūtījis «Latvim» šī ziņojuma atsaukumu un aizrādījis, ka viss tas, ko «Latvis» raksta par Sunākstes
pagastu, ir nepatiesība un ka mazturīgo ārstējamo
skaits 1929./30. gada otrā ceturkšņa mēnešos pārsniedzis pirmā ceturksnī ārstējamo skaitu. Tā tad
skaidrs, ka šogad nevar izārstēt visus slimos un arī
tos, kas saslims tikai nākošā gadā. Šai vajadzībai
līdzekļi jāparedz katru gadu pietiekošos apmēros.
Ja_ nu paskatāmies, _kā ir pašvaldībām ar līdzekļu atvēlēšanu, tad dabūjam diezgan raksturīgu ainu
salīdzmot 1929.130. gadā apriņķu pašvaldību atvēlētos līdzekļus veselības aizsardzībai ar 1928./29. gada atvēlētiem līdzekļiem. Kopaina ir tāda, ka apriņķu pašvaldības 1928./29. budžeta gadā kopā bija
paredzējušas veselības aizsardzībai
vairāk par
400.000 latu, bet 1929./30. budžeta gadā — vairs tikai 188.000 latu, ta tad apmēram tikai ' % iepriekšēja gada summas. Pie tam ļoti raksturīgi vēl, ka

dažu apriņķu pašvaldības nav kautrējušās atvēlēt
tikai dažus simtus latu uz visiem pagastiem. Piemēram Aizputes apriņķis atvēlējis veselības aizsardzībai 220 latu, Ventspils apriņķis — 960 latu,
Jelgavas apriņķis, ar lielu platību un iedzīvotāju
skaitu, tikai 900 latu, Talsu apriņķis — 1000 latu,
Tukuma apriņķis — ari tikai 1000 latu. Agronomiskai palīdzībai tanī pat laikā atvēlētas desmitkārt,
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pat divdesmitkārt lielākas summas. Šinī virzienā
atzinība jāizsaka taisni Latgales apriņķu pašvaldībām, jo tās lauku iedzīvotāju ārstēšanai savos budžetos paredzējušas daudz lielākas summas. Dažreiz tās pārsniedz pat 30.000 un 40.000 latu.
Ja nu tos 5.095.000, ko devušas valsts un pašvaldības 1929./30. saimniecības gadā lauku iedzīvotāju ārstēšanai, izdala uz 1.200.000 lauku iedzīvotā-

jiem, tad parādās bēdīga aina, salīdzinot ar to, ko

tai pašā laikā izdevušas slimo kases apmēram
278.000 dalībnieku un ģimenes locekļu ārstēšanai un
palīdzībai, proti — 14.800.000 latu. Tā tad tur izdo-

ta nesalīdzināmi lielāka summa mazākam dalībnieku skaitam. Šis apstāklis liecina, ka lauku iedzīvotāju ārstēšana, sevišķi mazturīgo lauku iedzīvotāju
ārstēšana ir neciešamā stāvoklī.
Pašvaldības nevar strādniekiem tik daudz nākt
pretim, tāpēc ka viņām ļoti liela daļa savu līdzekļu
jādod turīgo lauku iedzīvotāju ārstēšanai. Esmu jau
aizrādījis, ka pagājušā vasarā ļoti daudz lauksaimnieku ārstējās Kemeros, un pagastu pašvaldības bija spiestas par to samaksāt. Ja lauku turīgos iedzīvotājus izslēgtu no šī likuma, tad, protams, šai
vajadzībai vairs neaizietu tik daudz līdzekļu, tad
varētu vairāk līdzekļu ziedot mazturīgo lauku iedzīvotāju ārstēšanai. Līdzšinējais likums par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu to neparedz un nepie-

ļauj.

Tamdēļ mēs iesniedzam savu likuma ierosi-

nājumu, kas paredz nodibināt laukstrādnieku slimo
kases, atņemot vienu daļu pienākumu lauku pašvaldībām un. uzliekot tos d a r b a d e v ē ji e m ar viņu iemaksām. Šīs iemaksas slimo kasēm, kurās
būtu apdrošināmi laukstrādnieki, amatnieki, sīkzemnieki un zvejnieki, ņemamas no pašiem apdrošinātiem strādniekiem, tāpat kā pastāvošās slimo kasēs,
1%—2% apmērā no algas; darba devēji piemaksā
tikpat_ daudz, bez tam 2% ārstēšanai, un valsts piemaksā par katru apdrošināto strādnieku tikpat, cik
darba devējs. Tad, man šķiet, varbūt, nebūs vajadzīgas lielākas summas nekā tagad valsts piemaksā
par lauku iedzīvotāju ārstēšanu, varbūt, varēs iztikt
ar tām pašām summām, kuras tagad ik gadus budžetā paredz, bet tad pagastu pašvaldību stāvoklis
būs atvieglots, jo viņām nevajadzēs vairs uzturēt
turīgos pilsoņus, kas paši var gādāt par sevi un arī
par saviem saslimušajiem strādniekiem.
Bez tam neciešams stāvoklis uz laukiem ir arī
sakarā ar to, ka pastāvošais likums nav nodrošinājis
sievietes grūtniecības stāvoklī. Likums viņām paredz brīvu dzemdēšanas palīdzību, t. i. vecmātes
palīdzību. Bet ko lai šī dzemdētāja dara pa slimības laiku? Kā lai viņa pārtiek? Par to likums nerunā ne vārda. Vispār līdzšinējais likums nemin ne
vārda par to, ko lai strādnieks dara, ko lai viņš ēd
un kā lai pārtiek savā slimības laikā, jo viņš taču nevar iekrāt kādu kapitālu, lai slimības laikā varētu
iztikt bez peļņas. 1929. gadā visas avīzes — arī pilsoņu avīzes — apstaigāja kāds ziņojums no Glūdas,
vai Šķ'bes pagasta: kāds saimnieks bija padzinis no
mājas savu strādnieci pēdējā brīdī pirms dzemdībām. Viņš bija to aizvedis uz Krimūnu staciju, un
tur tā aukstās telpās Ziemassvētkos bija dzemdējusi.
Tāds stāvoklis ir neciešams. Es saprotu, ka saimnieki var teikt: viņiem vajadzīgi strādnieki, un ar
slimiem, strādniekiem viņi nevar nekā iesākt. Bet
saimniekiem vajadzētu padomāt ari par to, kur lai
strādnieks iet, kad saslimst. Viņam taču vajadzīga
palīdzība, un šo palīdzību var nodrošināt tikai slimo kases. Pilsētas strādniecēm-dzemdētājām nepieciešamo pabalstu dod pastāvošais slimo kasu li-
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Tādu pat palīdzību mēs esam paredzējuši
laukstrādniecēm mūsu iesniegtajā likumprojekta.
Strādnieces grūtniecības laikā dabū pilnu pabalstu
4 nedēļas pirms un 8 nedēļas pēc dzemdībām, ja viņas šinī laikā nestrādā algotu darbu. Bez tam māte
1
saņem U no algas bērna zīdīšanai pirmos 8 mēnešus.

kums.

Daudz runā par to, ka sievietes bērnus nonāvējot, taisot abortus, bet tie, kas pārmet sievietēm
šo soli, nepadomā, kādā stāvoklī atrodas sievietegrūtniece un tāpat arī tā, kas ir dzemdējusi, kāda
stāvoklī viņa nonāk, ja nav līdzekļu. Tad tai bieži
.vien jāķeras pie bērna slepkavības, lai viņš nebūtu
par apgrūtinājumu. Ir labi zināms, ka saimnieki ne
labprāt pieņem darbā sievietes ar bērniem un ja
arī pieņem, tad iespējami drīz raisās atkal vaļā. Ja
runā par to, ka latvju tauta nevairojas, ka dzimstība iet mazumā, tad tās ir tikai liekulīgas izrunas_ ja
nesniedz materiāla atbalsta dzemdētājām. Bet tādu

pabalstu, kā jau teicu, var dot tikai slimo kases. Tāpēc mēs esam paredzējuši savā likumprojektā tādu
pat pabalstīšanas kārtību un veidu, kāds paredzēts
slimo kasu likumā rūpniecības strādniekiem.
Mēs esam paredzējuši savu slimo kasu likumu
attiecināt uz visiem strādniekiem, kuri nodarbināti
lauksaimniecībā un arī lauksaimniecības dažādo nozaru ražojumu pārstrādāšanas uzņēmumos. Šīs
laukstrādnieku slimo kases būtu nodibināmas, apvienojoties vairāk pagastu strādniekiem vienā kasē ar
tādu aprēķinu, lai vienā kasē būtu ne mazāk par
1000 dalībnieku. Protama lieta, būtu vēlams, lai dalībnieku skaits katrā kasē būtu vēl lielāks; tad tās
varētu savus pienākumus lētāk izpildīt, un pārvaldes aparāts neizmaksātu tik dārgi. Man šķiet, ka
šis slimo kasu jautājums varētu interesēt ari darba
devējus, it sevišķi mazos darba devējus, kuriem ir
viens, daudz, ja divi algoti strādnieki. Saslimušais
strādnieks pa slimības laiku jāuztur, bet lai tas negultos pārāk smagi uz saimniecību, slimo kases te
var nākt palīgā. Kā tas jau noteikts pastāvošā slimo kasu likumā, pa strādnieka slimošanas laiku darba devējs nemaksā slimo kasei savas nodevas, tāpat arī no strādnieka nomaksas netiek prasītas. Tāpat arī mēs savā projektā esam paredzējuši, ka pa
slimošanas laiku strādnieki un darba devēji iemaksas nemaksā, bet ja saimnieks ir devis pa slimības
laiku uzturu, viņš par to var pieprasīt slimo kases
atlīdzību, un slimo kasei tā jāsamaksā, rēķinoties ar
pabalstu normām. Ja strādnieks negrib, lai saimnieks viņu pa slimības laiku uztur, viņš var saņemt
no slimo kases pabalstu tāpat, kā to saņem rūpniecības strādnieks. Savā likumā mēs esam paredzējuši, ka tiesības saņemt pabalstu un ārstēšanu slimnieks bauda no pirmās saslimšanas dienas līdz izveseļošanās dienai. Protams, ka atkarībā no līdzekļiem slimo kase var noteikt dažus ierobežojumus,
bet šie ierobežojumi nevar pārsniegt 26—52 nedēļas, atkarībā no tā, cik ilgi, cik gadu strādnieks ir
bijis slimo kases dalībnieks.
Es sagaidu, ka būs iebildumi no zemnieku savienības un arī citām pilsoņu frakcijām, ka tāds slimo kasu likums lauksaimniekiem ir briesmīgs pienākums, ka tas tukšos viņu kabatas, kas jau tā esot
tukšas, un uzkraus lauksaimniekiem jaunas nastas.
Man gribētos atgādināt divas lietas tiem kungiem, kuri varbūt uzstāsies ar šādiem iebildumiem.
Dienas kārtībā jau itin tuvu — varbūt jau nākošo
otrdien sāksim to apspriest — ir likums par algotu
darbinieku nodrošināšanu nelaimes un aroda slimību gadījumos, šinī likumā paredzēts likvidēt pirmo
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apdrošināšanas sabiedrību un visu lauku iedzīvotāju, arī saimnieku, nodrošināšanu nelaimes gadījumos
uzkraut visiem nodokļu maksātājiem, liekot to uz
valsts budžeta rēķina. Tā tad saimniekiern vairs
nebūs jāmaksā nekādas prēmijas savu strādnieku
nodrošināšanai nelaimes gadījumos, tin saimnieki

līdz ar to būs atsvabināti no diezgan lieliem izdevumiem. Tāpēc ari ir motīvēta un dibināta prasība,
lai saimnieki maksātu laukstrādnieku nodrošināšanai slimības gadījumos laukstrādnieku slimo kasēm
zināmas iemaksas.
Otrām kārtām, valsts lauksaimniekiem izmaksa
lielas summas par labību; caur valsts kasi uz patērētāju rēķina lielas summas aiziet taisni lauksaimnieku rokās. Par labību, salīdzinot ar tirgus cenām,
tiek stipri pārmaksāts. Ja nu valsts tik lielā mēra
nāk pretim lauksaimniekiem un piespiež patērētājus
pārmaksāt par labību, tad arī strādniekiem ir savas
prasības, proti — lai valsts vienu daļu no lauksaimniekiem izsniegtās summas ņem atpakaļ un izlieto
to trūcīgo lauku iedzīvotāju ārstēšanai un nodrošināšanai slimības gadījumos.
Es domāju, motīvs ir pietiekoši svarīgs, lai atbalstītu slimo kases uz laukiem. Man liekas, tās
jāatbalsta arī Latgales deputātiem, kuri parasti tik
ļoti uztraucas par saviem tautiešiem, kas strādā
Kurzemes, Vidzemes un Zemgales lauksaimnieku
sētās, stāstīdami, cik grūti viņiem tur klājoties_ cik
grūtos apstākļos viņiem tur jādzīvojot. Taisni tāpēc
Latgales deputātiem, kuri tā rūpējas par saviem
tautiešiem, kas spiesti strādāt kā algoti strādnieki
Kurzemes, Vidzemes un Zemgales lauku sētās, kuri
slimību gadījumos nonāk pilnīgi bezizejas stāvoklī,
taisni Latgales deputātiem visiem jābalso par šo likumprojektu, par šī projekta nodošanu kommisijai.
Nesen atpakaļ deputāts Alberings lauksaimniecības kommisijā teica baronam Firksam, ka muižnieki esot bijuši savā laikā ļoti tuvredzīgi, pretodamies agrārās reformas realizēšanai. Šīs viņu pretestības dēļ notikusi revolūcija, un tagad muižnieki
pazaudējuši pārāk daudz. Ja viņi būtu bijuši pietiekoši tālredzīgi, tad tāda revolūcija nebūtu notikusi
un tagad nevajadzētu raudāt par pazaudēto paradīzi. Man gribētos, lai Alberinga kungs dotu šo pašu padomu zemnieku savienības frakcijai — nebūt
tuvredzīgai, bet jau laikus piekāpties pret laukstrādnieku prasībām, lai laukstrādnieki vēlāk nepaņemtu
vairāk nekā tagadējos apstākļos viņi prasa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Mums priekšā celtais
likumprojekts paiedz apdrošināt laukstrādniekus
slimo kasēs visus privātos, pašvaldību un valsts lauksaimnieciskos uzņēmumos, kā arī lauksaimniecības
nozaru ražošanas un pārstrādāšanas pasākumos nodarbināto algoto darba spēku. Lauku slimo kases
domātas galvenā kārtā laukstrādnieku — lauku proletariāta apdrošināšanai. Laukstrādnieku pēc statistikas datiem ir ne mazāk, ja ne vairāk kā pilsētu
strādnieku. Pilsētu strādniekiem mums jau ir slimo kases. Šīs slimo kases ar strādniekiem, viņu
ģimenes locekļiem un citiem piederīgiem aptver apmēram 200.000 personu. Lai šīs 200.000 personas
varētu apdrošināt slimo kasēs, no strādniekiem pašiem tiek ņemti līdz 2% no algas, valsts piemaksā
arī 2% un darba devēji — 4%. Kopā iznāk: no
valsts gadā 3.500.000 latu, tikpat daudz no strādniekiem, bet no darba devējiem — 7 miljoni latu; pavisam kopā iznāk 14 miljoni latu.
li*
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Mums jau ir divi likumi, kas domāti laukstrādniekiem un vispārīgi lauku iedzīvotājiem. Tos Ro-

zentāla kungs jau pieminēja. Pirmais ir likums par
apdrošināšanu nelaimes gadījumos, otrais — par
lauku iedzīvotāju ārstēšanu. Abi šie likumi jau līdz
šim ir prasījuši attiecīgas valsts piemaksas. Tas
pats «nelaimes likums», ko mēs gribam pārveidot,
lai tas būtu taisnīgāks, arī prasīs diezgan prāvas
valsts piemaksas. Ja rēķinām, ka priekšā esošais
likumprojekts arī prasīs ne mazāk valsts piemaksu,
kā līdzšinējais p'lsētu slmo kasu likums, tad varam
rēķināt, ka arī lauku slimo kases izmaksās valstij
3%—4 miljoni latu. Lauku iedzīvotāju ārstēšana
pēc jaunā projekta izmaksās 3-—3V% miljoni latu. Tā
ka agrākais likums ir un paliek spēkā, tad uz lauku
iedzīvotāju pleciem gulsies pārāk liela nasta. Bet
ne tikai uz lauku iedzīvotāju pleciem — šī nasta
gulsies ari uz visiem valsts iedzīvotājiem, jo pilsētu
iedzīvotāju slimo kasēm būs jāpiemaksā apmēram
4 miljoni latu, un lauku iedzīvotāju ārstēšanai, kā
nupat ministra kungs sarunā izteicās, apmēram 3h
miljoni latu. Tad vēl nāks klāt lauku strādnieku
ārstēšanas likums. Viss tas kopsummā prasīs ārkārtīgidaudz līdzekļu. Šī nasta būs jānes visām iedzī-

votāju šķiram.
Kotad jaunais likums mums dos? Kā jau teicu,
paredzēts apdrošināt laukstrādniekus un visu to
proletariātu, kas strādā uz laukiem kaut kādos uzņēmumos. Ko likums dod sīksaimniekiem, amatniekiem un zvejniekiem? Likumprojekta 6. paragrāfā
paredzēts, ka pārējie lauku iedzīvotāji: amatnieki,

zvejnieki un sīkzemnieki — var apdrošināties pret
slimību gadījumiem brīvprātīgi. Tālāk teikts, kādā
veida viņi maksas, iemaksas. Par iemaksām teikts
sekojošais: brīvprātīgo kasu dalībnieku — amatnieku, zvejnieku, sīkzemnieku iemaksas nosaka slimo
kases pec algu kategorijas, kurā ieskaitīts attiecīgaisslimo kasu dalībnieks pēc vispārēja ienākumu
novērtējuma. Tas_ ir ļoti nenoteikti, miglaini pasacīts. Ka jus, piemēram, novērtēsit viena 10 ha jaunsaimnieka, vai viena 15 ha jaunsaimnieka, vai viena
6 ha, vai 7 ha sīksaimnieka ienākumus, ja viņi brīvprātīgi gribēs apdrošināties? Cik esmu sarunājies
ar jaunsaimniekiem un sīksaimniekiem, man nav zināmi gadījumi, kur būtu labvēlīgas atsauksmes par
lauku slimo kasēm. Jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem šis jautājums ir pazīstams jau no tiem laikiem, kad dažos laikrakstos parādījās ziņas, ka vajadzētu arī uz laukiem nodibināt slimo kases, neizslēdzot no apdrošināmo skaita arī jaunsaimniekus
un siksaimniekus. Es gribētu gan redzēt, kur jūs
nonāksit ar savu priekšlikumu tādā veidā, kādā tas
se. paredzēts? Ierakstīties varēšot tikai tie jaunsaimnieki un sīkgruntnieki, kas ar mieru brīvprātīgi paši par to samaksāt. To viņi nekad
nedarīs
Jaunsaimnieki un sīkgruntnieki grib tikai, lai izlabotu pastavošo_ likumu par apdrošināšanu nelaimes
gadījumos un tāpat lauku ārstēšanas likumu un to
mes gribam darīt visdrīzākā laikā, jo tas jau
ir dienas kartība. Tadeļ šis slimo kasu likums tādā veida, kādā tas te iesniegts, labuma atnesīs ļoti maz
pat strādniekiem. Turpretī sīksaimniekiem, nemaz
jau nerunājot par lielsaimniekiem, tas dos tikai ļoti
smagas nastas.
Runājot par valsts un darba devēju piemaksām,
projekta uzkrīt tas, ka kasu dalībnieki, kuru ienākums nepārsniedz vīriešiem 3 lati dienā, sievietēm
Ls 2,40, no iemaksām kase pavisam atsvabināmi,
bet
par viņiem bus jāsedz vajadzīgās iemaksas darba
devējiem no saviem līdzekļiem. Ko tas nozīmē?
Uz
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laukiem caurmēra alga lielākai daļai laukstrādnieku
tāda, ka lielais vairums strādnieku nemaksās nekādas iemaksas. Viss būs jāsedz darba devējiem,
. bet darba devēji ļoti daudz gadījumos ir arī jaunsaimnieki un sīksaimnieki. Viņi ir spiesti ņemt vasaras strādniekus, ganus, meitas un puišus, un tiem
visiem algas nepārsniegs 3 latus dienā. Gandrīz
katram jaunsaimniekam ir pa vienam algotam gājējam. Jaunsaimnieki pa lielākai daļai ir spiesti pieņemt vai nu pusaudžus, vai mazāk kvalificētus laukstrādniekus, jo citādi viņi nav spējīgi uzturēt savas
saimniecības. Tādā gadījumā šis likumprojekts vēršas pa lielākai daļai arī pret jaunsaimniekiem. Tiem
ir

tagad draud lielas iemaksas.
Šis jaunais slimo kasu likums pie valsts budžeta pieliks vismaz 4.000.000 latu. kas būs jāsamaksā
visiem valsts pilsoņiem, kā pilsētniekiem, tā lauciniekiem, kā strādniekiem, tā darba devējiem. Sīksaimniekiem un jaunsaimniekiem šis likums nedod
absolūti nekā; daudz gadījumos viņiem pašiem vēl
būs jāpiemaksā prāvas summas. Mums jau ir divi
likumi: likums par laucinieku apdrošināšanu nelaimesgadījumos un likums par laucinieku ārstēšanu.
Tadeļ mēs atzīstam, ka jaunais likumprojekts tagadējos apstākļos ir pilnīgi lieks. Jaunsaimnieku un
sīkgruntnieku frakcijas' vārdā es paziņoju, ka mēs
balsosim par iesniegtā likumprojekta noraidīšanu.
Cits stāvoklis būtu, ja mēs varētu vienoties par likuma par nelaimes gadījumiem un likuma par lauku
iedzīvotāju ārstēšanu pārlabošanu vai atcelšanu.
Principā mēs neesam pret slimo kasēm, bet aiz minētiem iemesliem pašreizējos apstākļos esam pret
jauno projektu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk
neviens neveļas? Debates izbeigtas. — Prezidijs
liek priekšā likumprojektu par laukstrādnieku slimo kasēm nodot sociālās likumdošanas un budžeta

kommisijām. Vai ir kādi iebildumi? (Sauciens no
vietas: «Ir!») Ludzu pacelties tos, kas ir par likumprojekta nodošanu minētām kommisijām. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā nodošanu kommisijām. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par šī likumprojekta nodošanu kommisijām
nodotas 39 balsis, pret — 38 balsis. Likumprojekts
par laukstrādnieku slimo kasēm nodots sociālās likumdošanas un budžeta kommisijām. (Reti aplausi
pa kreisi.)
Deputāti L. Jeršovs, O. Jankus u. c. iesnieguši
jautājumu iekšlietu ministrim. Lūdzu sekretāru to
nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam likt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlietu
ministrim.
Latvijas arodbiedrību savienība šinīs dienās
sarīkoja
strādnieku ekskursiju uz Sociālistisko padomju republiku savienību. Kaut gan nav bijis nekādu formālu iemeslu neizsniegt
šīs ekskursijas dalībniekiem ārzemju pases, tomēr iekšlietu ministris lielākai daļai ekskursantu nav atļāvis ārzemju pases izsniegt. I ā noraidīta ārzemju pases izsniegšana Ducmanim,
Zīlei, Briedim, Bērziņam, Brauķim, Mcndelsonam un citiem.
Trīs minētās ekskursijas dalībnieki — Juris Urkovskis, Jānis
Palsis, Austra Ivans, kas dabūjuši ārzemju pases, arestēti vilcienā ceļā uz SPRS. Tā visiem strādnieku
ekskursantiem
iekšlietu ministris ņēmis iespēju apmeklēt Padomju savienību.
1) Vai iekšlietu ministris un Latvijas valdība baidās no
tā, ka strādnieki dabūs pārliecināties par faktisko stāvokli
Padomju savienībā?
2) Vai iekšlietu ministra rīcība ir izskaidrojama ar Latvijas vaMības naidīgo politiku pret Sociālistisko padomju republiku savienību?»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Jautājuma
motivēšanai vārds deputātam Jeršovam.
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L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski)*
Priekšsēdētāja biedrsK. Pauluks (zvanī): Lūdzu deputātu Jeršovu turēties vairāk jautājuma robežas.
L. Jeršovs (turpina).*
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Jautājumu
virzīs talak kartības rullī paredzētā kārtībā.
Iesniegts priekšlikums, ko parakstījuši 34 deputāti. Ludzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Latvijas republikas Saeimas priekšsēdētāja kungam.
Uz Latvijas _ republikas satversmes 26. panta pamata lūdzam likt priekša Saeimai iecelt īpašu parlamentārisku izmeklēšanas kommisiju, sastāvošu no 5 locekļiem, un tai uzlikt sekojošus uzdevumus:
_ 1) noskaidrot š. g. 11 un 13. oktobra notikumus pie Rīgas
pilsētas IV ģimnāzijas, izpētot demonstrāciju iemeslus, cēloņus,
sagatavošanu, _ gaitu un to dalībniekus no skolēnu un citu personu puses, ka arī, kas vainojams demonstrāciju sarīkošanā;
2)_ noskaidrot Rigas pilsētas IV ģimnāzijas sienas avīzes
lietu, ka arī šis sko'as skolēnu pašvaldības un pulciņu darbību;
3) noskaidrot, vai izglītības ministra sodi dažu Rīgas vidusskolu direktoriem un inspektoriem ir dibināti un taisnīgi, salīdzinot ar to, ka sodīti citu skolu vadītāji un skolotāji dažos

citos gadījumos, un
4) jesniegt Saeimai konkrētus priekšlikumus visos minētos jautājumos.
Rīgā, 1930. g. 7_ novembrī.
Saeimas deputāti: K. Dēķens, Kr. Eliass, V. Bastjānis, A
Petrevies, J. Višņa, K. Lorencs, F. Menderis, M. Rozentāls, J. Ce'ms, Bruno Kalniņš, R. Bīlmanis, Nik.
Kalniņš, P. Kalniņš, P. Lejiņš, V. Pigulevskis, Ed.
Dzelzītis, A. Veckalns, R. Dukurs, N. Maizelis,
J.
Muižnieks, P. Zeibolts, P. Ulpe, F. Cielēns, A. Rudevics, K. Ba'odis, M. Kaļļistratovs, J. Vinters, K.
Būmeisters, J. Šterns, M. Skujenieks, A. Nuroka
vieta K. Dēķens, A. Kurcijs, Ed. Radziņš, J. Trasuns. »

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Deķenam.

K. Dēķens(sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Pēdējie notikumi pie Rīgas pilsētas IV
ģimnāzijas un pašā ģimnāzijā ir sacēluši lielu uztraukumu gan skolotāju aprindās, gan vecāku starpā,
gan arī pie skolniekiem. Ir novēroti gadījumi, ka
IV ģimnāzijas skolniekiem uzbrūk uz ielas un tramvajos ar _ nepieklājīgām piezīmēm' un lamām. Šīs
skolas kartēja dzīve ir pārtraukta, administrācija ir
izjaukta. Progresīvie skolotāji un progresīvā sabiedrības daļa uzskata, ka tagad arī Rīgā uzsākts tas
kara gājiens pret progresīviem skolotājiem un progresīvāko skolu, par ko esam runājuši iepriekšējās
sēdes, kas novērots dažos apriņķos, gan ne tikdaudz
no Izglītības ministrijas darbiniekiem, kā no apriņķu
valžu puses. Te nu redzams, ka Izglītības ministrija ir sākusi to pašu politiku un sākusi to no rezgaļa,
no lielākas skolas Latvijā, kuras administrācijā atrodas progresīvi domājoši cilvēki.
Visās šinīs lietās ir bijusi izmeklēšana. Izglītības ministris bija iecēlis speciālu izmeklēšanas
kommisiju, un, pamatojoties uz tās savāktiem materiāliem ir doti rīkojumi, sperti bargi un rigorozi soļi. Ar šo lietu patlaban iepazīstas arī Saeimas izglītības kommisijā, ne tik daudz lietas noskaidrošanai,
kājai iegūtu materiālus skolotāju likumam par skolotāju tiesībām, par skolotāju iecelšanu, pārcelšanu,
atcelšanu u. t. t. Izglītības ministrijas izmeklēšanaskommisijas materiāli rāda, ka lieta izmeklēta
pārak pavirši — ne arvien aiz kommisijas vainas
vai nolaidības, bet aiz īpašiem apstākļiem . Piemēram kommisijā varēja saukt nopratināšanai tikai
*)
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atreferējums

nav iesniegts.
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skolas darbiniekus, skolotājus un

skolēnus; citus
ārpusē stāvošus aicināt tai nebija pilnvaru.
Izrādās, ka demonstrācijas lietā, kas jāuzskata
par nepielaižamu, neattaisnojamu notikumu, ir apvainots un nosodīts tikai viens direktors Dzenis, bet
paliek nenoskaidrots ļoti daudz jautājumu kā par demonstrācijas sarīkošanu, tā par demonstrācijas da-

lībniekiem, arī dažu atsevišķu pilsētas vidusskolu,
ģimnāziju dalība šinī lietā; piemēram runā, ka arī

kāda Jelgavas skola piedalījusies demonstrācijā. To
Izglītības ministrijai nav bijis iespējams noskaidrot.

Ir runa par to, ka demonstrējuši pret sienas avīzi, bet pēc skolnieku liecībām izrādās, ka dažas Rīgas skolas ir runājušas par demonstrāciju, iekams
vēl sienas avīzes nebija. Ministrija apliecina, ka demonstrācija izcēlusies spontāni, bet izrādās, ka par
to ir runāts sacīkstē, izstādē, konservatorijas vingrotavā un Latviešu jaunatnes referātu vakarā.
Ne Izglītības ministrijas izmeklēšanas kommisijā, ne Saeimas izglītības kommisijā šai jautājumā,
kas ir svarīgs skolas dzīvē, skaidrību radīt nevar.
Man šķiet, visi Saeimas deputāti būs vienis pratis
par to, ka citiem skolēniem un arī ārpus skolas stāvošam personām, kas nepieder pie skolas administrācijas, nevar ļaut iejaukties — kaut ar demonstrācijām — kādas mācības iestādes iekšējā dzīvē.
Tāpat nenoskaidrots ir palicis jautājums par IV
ģimnāzijas dzīvi. Atcelta skolēnu pašvaldība, pie
kuras nodibināti arī atsevišķi pulciņi, bet, kā jau teicu, atcelta visa pašvaldība. Bet, kungi, skolēnu
pašvaldību taču prasa un uzskata par svarīgāko līdzekli raksturu audzināšanā arī Forsters. Tā tad
šinī ziņa nevar būt runas par kaut ko kommūnistisku. Nav arī pieradīts, ka skolēnu pašvaldība nebūtu sekmīgi darbojusies. Tāpēc, ka daži pulciņi nīkuļo, nevar taču likvidēt visus pulciņus. Aizrādīja
arī, ka dažos pulciņos, _ itin kā kreisāk stāvošos, būtu
ņēmuši pārsvaru kreisak noskaņoti skolēni un ka tie
vispārīgi ir aktīvāki. Nekādu pierādījumu par to
nav. _ Aizrāda arī uz to, ka referātu vakaros piedalījušas arī svešas_ personas, ārpus skolas stāvošas.
Noskaidrojot minētos apstākļus, izrādījās, ka uzaicināti referenti lietpratēji no pilsoniskām aprindām,
taisni_ talu pa labi stāvošo aprindu piederīgie. Vai
tas būtu nepeļams? _Nē,_tas ir apsveicams, ka jaunieši sava pašdarbība mācās daudz ko no pieaugušiem, ka prasa tiem padomu. Un tas ir noticis ar
skolu valdes ziņu. Minēja arī kādu referātu ar sagrozītu virsrakstu: «Ģimenes dzīves veidi». Šis
referāts nosaukts par tikumību graujošu, laulību ārdošu, kaut gan referāts pamatots pilnīgi uz ģimenes
dzīves, uz laulības stiprināšanas viedokļa. Ar šo
jautājumu saistīti kopā daži izdzīves un izvirtību
gadījumi, kaut gan tanīs nav bijis klāt neviena minētas sabiedriski-zinatniskās sekcijas biedra, neviena no tiem, kas minēto referātu klausījušies.
Pašā sienas avīzē atsevišķās illūstrācijās nekā
kommunistiska neesot, bet sakopojums gan esot '
kommunistisks. Tā ir jau zināma mīkla: atsevišķās
[Ilustrācijas kommunisma nav — sakopojumā ir.
Karš karam _— tāds lozungs pieņemts internacionālas audzinātāju sapulces, uzliekot visiem audzinātājiem pienākumu sekot šim lozungam; veicināt atsevišķu tautu starpā nevis naidu un asins izliešanu,
bet miera garu un saticību — tādam lozungam jāseko audzināšanā, bet to, lūk, nosauc par kommūni-

^

stisku.
Tāpat arī citur ir liela neskaidrība apgaismojumos. Bet vislielāko neskaidrību un neizprašanu
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dod pašu sodu uzlikšana. Par pašvaldību jau runāju, bet tagad par personāliem sodiem, ko tie ķer. _
Par nelikumīgu, netaisnīgu skolotāju organizācijas uzskata veidu, kā izmeklēšana notikusi._ Sodītie nav bijuši nostādīti kā apvainotie, ka apsūdzētie.
Nav viņiem rādīts apsūdzības materiāls. Nav pateikts, par kādiem punktiem viņus apvaino, nav viņiem dota iespēja ko paskaidrot un attaisnoties, vai
arī pievest pretējus lieciniekus, lai' lietu noskaidrotu. Kā no skaidrām debesīm zibeņa stars ir nācis
sods. Pats savādākais ir tas, ka soda ar bargiem
sodiem mācības iestādes administratīvas personas,
kas atrodas Izglītības ministrijas durvju priekša. Izglītības ministrijas darbiniekiem vajadzēja zināt, kas
tur ir, un kā tur mācības iet. Viņi arī ir zinājuši, ka
tur audzināšana un mācība iet kārtīgi. Ne ilgāk atpakaļ kā pagājušā gadā direktors Rītiņš apbalvots
ar Triju zvaigžņu ordeni; ari inspektors Osis apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Tagad tas pats Rītiņš dabū rājienu, bet Osi pavisam atceļ no inspektora amata. Tā tad nepilna gada laikā Osis kļuvis
pavisam nelietojams, bet vairāk kā 10 gadu laika
viņš savu darbu veicis sekmīgi.

Vēl savādāka ir lieta ar Dimaru. Dimara

nav

ņēmusi nekādu dalību ne sienas avīzes lietā, ne pulciņā, ne pašvaldībā. Viņa pat teikusi, ka sienas avīze nebūtu izkarama. Bet Dimarai inkriminē to, ka
viņa liegusies izmeklēšanas kommisijai atbildēt uz
vienu jautājumu. Viņa teikusi: «Es zinu gan, bet
neteikšu!» — Jautājums nav attiecies uz viņas pašas
darbību, bet gan attiecies uz viņas kollēgas — otra
inspektora Oša darbību, kurš savu atb'ldi jau bija
devis un apliecinājis pats to, kas vēlāk Dimarai prasīts. Pie tam Dimarai nav pateikts, kādas sekas var
būt atbildes liegšanas gadījumā. Mīlīgi smaidot,
kommisijas locekļi pasaka: «Nu — ja Jūs nevēlaties
teikt, tad mēs tā arī ieprotokolēsim! — un šai mīlīgai, smaidošai ieprotokolēšanai seko atcelšana no
inspektrises amata. Tas skolotājiem ir pavisam neizprotams. Nesaprotama ir visa izmeklēšanas gaita.
Te vēl jāievēro tas, ka Dimara 2h stundas tincināta
pēc tam, kad atbraukusi no tēva bērēm; pēc tam,
visu dienu nostrādājusi skolā, saprotams, viņa bija
uztrauktā un nervozā gara stāvoklī, teica kādu asāku
vārdu; tas viss nav ievērots un viņa atcelta no inspektrises amata.
Lai noskaidrotu iemeslus, kas sacēluši to nemieru, kas tagad ir, lai noskaidrotu visus jautājumus
par demonstrāciju un sienas avīzi, mēs esam ierosinājuši iecelt parlamentārisku izmeklēšanas kommi-

siju, kas to lietu varēs veikt labāk, nekā to ir varējusi Izglītības ministrijas kommisijā un ko nepavisam nevar veikt Saeimas izglītības kommisijā, kas
ir likumdošanas kommisijā. Mēs liekam priekšā šai
kommisijā ievēlēt 5 locekļus; tas būs tāds aparāts,
kas varēs viegli strādāt — nebūs pārāk smags un
nebūs arī par mazu. Mēs esam pārliecināti, ka
Augstais nams šo mūsu priekšlikumu pieņems.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Uz Latvijas
republikas satversmes" 26. panta pamata deputāts K.
Dēķens u. c. iesnieguši priekšlikumu — iecelt parlamentāru izmeklēšanas kommisiju, pie kam liek
priekšā tanī ievēlēt 5 locekļus. Vai būtu kādi iebildumi pret 5 locekļu kommisijas ievēlēšanu? Iebildumu nav? Pieņemts to ievēlēt. Vai Augstais
nams vēlas tūlīt ievēlēt šo kommisiju? Iebildumu
nevienam nav. Vēlēsim tūlīt.
Lūdzu uzrakstīt un iesniegt kandidātus. Ir likti
priekšā šādi kandidāti: zemnieku savienības frakci-
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ja liek priekšā parlamentāra izmeklēšanas _ kommisijā ievēlēt deputātu A. Briedi; _ sociāldemokrātu
frakcija liek priekšā ievelēt deputātus K. Deķenu un
Bruno Kalniņu; deputāts J. Rullītis liek priekša ievēlēt deputātu L. Ausēju; beidzot deputāti A. Eglītis,
P. Juraševskis un A. Rancans liek priekša ievelēt
deputātu V. Barkanu. Kommisijā vajadzīgipieci locekļi, ir minēti arī pieci kandidāti. Vai ir kādi iebildumi pret šo piecu kandidātu velēšanu en bloc? Iebildumu nav. Ievēlēsim visus priekša liktos kandidātus en bloc. Vai kādam ir iebildumi pret šo piecu
kandidātu ievēlēšanu parlamentāra Izmeklēšanas
kommisijā? Iebildumu nav. Priekša liktie pieci kandidāti ievēlēti parlamentāra izmeklēšanas kommisijā. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts. t
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
iekšlietu ministra atbildi uz depuiesniegto
Muižnieka
u. c.
tāta I.
par
Izvalpieprasījumu
steidzamo
pagasta
robežu
Naujienes
tas un
grozīšanu.
Atbildei pieprasījumam vārds iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Ļoti godātie deputātu kungi! 24. oktobra sēdē iesniegts šāda satura steidzams pieprasījums: «Iekšlietu ministrija
ar 1930. gada 23. septembra lēmumu grozījusi pret
vietējo iedzīvotāju gribu Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta robežas tā: ka 1) atvienojusi no Izvaltas
pagasta sādžas, tuvāk atrodošās Izvaltas pagastam
nekā jaunpievienoto pagastu centriem, un 2) pievienojusi Izvaltas pagastam no Naujienes pagasta sādžas, daudz tuvāk atrodošās vecam pagasta centram nekā jaunpievienotam Izvaltas pagastam. Vai
iekšlietu ministrim tas zināms, un ko domā darīt
iekšlietu ministris, lai novērstu tik nelietderīgu pagastu robežu grozīšanu.»
Man jāziņo Augstajam namam, ka Izvaltas un
Naujienes pagastu robežu grozīšanu Iekšlietu ministrija ir izdarījusi, atvienojot no Izvaltas pagasta 12
sādžas un pievienojot tās Naujienes, Višķu, Aulejas
un Kapiņu pagastiem. Bet nav pareizs šī pieprasījuma motivētāja deputāta Muižnieka apgalvojums,
ka šo robežu grozīšanas ierosinātājs bijis Izvaltas
katoļu draudzes prāvests. No lietas redzams, ka
1929. gada 6. decembrī ministrijai ienācis iesniegums
no Naujienes pagasta 5 sādžu iedzīvotājiem ar 185
parakstiem. Minētās personas lūdz ministriju šīs 6
sādžas pievienot Izvaltas pagastam. Tas bija pirmais ierosinājums par pagastu robežu grozīšanu. Šo
iesniegumu pašvaldības departaments nosūtījis apriņķa valdei vajadzīgo ziņu un materiālu ievākšanai
un lēmuma pieņemšanai. Kādu mēnesi vēlāk ienācis otrs iesniegums — no Izvaltas pagasta draudzes
prāvesta, un vēl vēlāk—1930. gada 27. janvārī—arī
no Saeimas kristīgo zemnieku un katoļu frakcijas.
Minētos iesniegumos lūgts izdarīt plašāku šo pagastu robežu grozīšanu. Šie iesniegumi, līdzīgi pirmajam, nodoti Daugavpils apriņķa valdei tālāk virzīšanai. Bez minētiem 3 iesniegumiem bijis vēl atsevišķu sādžu iedzīvotāju lūgums pievienot viņus
vienam vai otram pagastam. Visi šie iesniegumi
nosūtīti Daugavpils apriņķa valdei, tā no savas puses tos nosūtījusi pagastiem atsauksmei. Pagastu
lēmumi bijuši dažādi. Naujienes pagasts vienbalsīgi
bijis pret jebkādu pagastu robežu grozīšanu, neskatoties uz to, ka 5 sādžu liels vairākums iedzīvotāju
bijis par robežu grozīšanu resp. viņu pievienošanu
Izvaltas pagastam. Izvaltas pagasta padome bijusi
pret pirmo ierosinājumu, tomēr tikai ar nelielu balsu
vairākumu, proti — 10 balsis bijušas pret, un 9 —
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par. Pret otro ierosinājumu jau bijis lielāks balsu
skaits — 13 pret, 7 balsis par, 1 atturoties. Višķu,
Kapiņu un Aulejas pagastu valdes piekritušas grozīšanai. Apriņķa valde, apspriedusi pagasta ziņojumus un materiālus, nolēmusi ar 3 balsīm pret 1 un
visumā piekritusi — tik ar maz izņēmumiem — ierosinājumiem, kuros bija paredzēta plaša pagastu ro-

bežu grozīšana.
Kad _ apriņķa valdes priekšlikums ienāca ministrijā, pēdējā nepiekrita visiem apriņķa valdes paredzētiem grozījumiem, bet tikai dažiem. Galu galā
ir apstiprināts lēmums, ar ko 5 Naujienes pagasta
ciemi pievienoti Izvaltas pagastam, t. i. tie ciemi, kas
paši to vēlējušies. Tālāk 6 Izvaltas pagasta ciemi
pievienoti Naujienes pagastam. Te pagasta padome
un arī pagasta iedzīvotāji nav bijuši par pievienošanu. Bez tam daži ciemi pievienoti vēl Kapiņu, Aulejas un Višķu pagastiem.
Šā pievienošana nav satricinājusi pagastu pašvaldību saimnieciskās spējas. Kā no pašvaldības
departamenta sniegtām ziņām redzams, tad iedzīvotāju skaita ziņā un arī palikušo vērtību ziņā minētos pagastos stāvoklis ir palicis gandrīz līdzšinē-

jais; notikuši ir tikai mazi grozījumi.

Kas attiecas uz pašu iedzīvotāju vēlēšanos, tad
man ir gods aizrādīt, ka divos gadījumos iedzīvotāji paši izteikuši vēlēšanos pievienoties, t. i. 5 Naujienes pagasta sādžas ir vēlējušās pievienoties Izvaltas pagastam un atkal dažu Izvaltas pagasta sādžu iedzīvotāji izteikuši vēlēšanos pievienoties Naujienes un Kapiņu pagastiem, kur viņiem izdevīgāki.
Ta tad viena daļa iedzīvotāju ir bijusi par robežu
grozīšanu, bet otra daļa — tās sādžas, kas pievienotas Naujienes pagastam —, pret robežu grozīšanu.
Tā kā apriņķa valde savu lēmumu bija pieņēmusi
saskaņā ar pastāvošo likumu nosacījumiem, tad ministrijai nebija nekāda pamata šo apriņķa valdes lēmumu neapstiprināt.
Viens no pieprasījuma motivētājiem aizrādīja,
ka tagad sādžu iedzīvotājiem līdzšinējo 4—5 kilometru vietā līdz pagastu namiem būs jāmēro daudz garāks ceļš — 20—25 kilometri. Šie skaitļi, cienījamie
deputātu kungi, ir stipri pārspīlēti. Visos gadījumos,
kas attiecas uz tām sādžām, par kurām es tikko runāju, izņemot vienu sādžu, attālums nekur nav 20
kilometri, bet visur ir mazāks. Tāpat attālumi līdz
līdzšinējiem pagastu namiem nekur nav 4—5 kilometri, bet visur ir lielāki. Ja apstājamies pie šiem
attālumiem tuvāk, tad redzam, ka tām sādžām, kas
atvienotas no Izvaltas pagasta un pievienotas Naujienes pagastam, līdzšinējais vidējais attālums līdz
pagasta namam bija 14 kilometri; tagad tas ir IOMj
kilometri — tā tad būs tikai 3Mj kilometru starpība.
Sadžam, kas pievienotas Aulejas un Kapiņu pagastiem, attiecības tagad ir citādas; te attālums tagad
bus daudz mazāks — 6—7 kilometri. Kas attiecas
uz sādžām, atvienotām no Naujienes pagasta un pievienotām Izvaltas pagastam, tad tur tiešām līdz šim
vidējais attālums līdz pagasta namam bija 6 kilometri un tagad būs 12 kilometri, bet šīs sādžas pašas ir
izteikušas vēlēšanos pievienoties Izvaltas pagastam,
jo lai gan šis ceļš ir tālāks, toties tas ir labāks. Šī
pagasta iedzīvotāji pieder pie Izvaltas draudzes, viņiem bieži jābrauc uz turieni, un viņi var pie tā paša
arī pagastā nokārtot savas darīšanas. Tā tad šeit
attālumu starpībai nav nozīmes.
Pieprasījuma iesniedzēji visu svaru liek tikai uz
pagastu pašvaldību lēmumiem, bet negrib rēķināties
ar apriņķa valdes lēmumu un pārmet, ka Iekšlietu
ministrija nav respektējusi šo pagastu pašvaldību
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respektējusi apriņķa
Ja Iekšlietu ministrija visos gadījumos, kur tai līdz šim bijuši jāapstiprina robežu grozījumu projekti, būtu rēķinājusies tikai ar pagastu
pašvaldību piekrišanu vai nepiekrišanu,_tad gan laikam nevienā gadījumā nebūtu bijis iespējams grozīt
robežas, izdarīt robežu hoapaļošanu. Reti kāda pagasta padome pilnīgi piekrīt robežu noapaļošanai;
pa lielākai daļai pagasti ir pretim, ja kada _pagasta
izteiktās domas, bet vairāk

valdes domas.

daļa tiek pievienota citam pagastam. Tapec visos
tādos gadījumos Iekšlietu ministrijai ir bijis jāpiekrīt
apriņķu valžu lēmumiem, jo tā šādos gadījumos ir

mazāk ieinteresēta un daudz neutrālāka iestāde nekā pagastu pašvaldības.
Arī šinī gadījumā Iekšlietu ministrija ir rēķinājusies vairāk ar Daugavnils apriņķa valdes lēmumiem un apstiprinājusi tās iesniegto robežu grozīšanas projektu — ja arī ne visā pilnībā —, piegrie-

žot mazāk vērības pagasta pašvaldību lēmumiem.Tā

tad šo pagastu robežas ir grozītas tādā pat kārtība
kā citos gadījumos, un tāpēc nekādi blakus apstākļi
un tendences šeit, cienījamie deputātu kungi, nav
saskatāmi; tādiem aizrādījumiem nav nekāda pamata. Robežu grozīšanas ierosinājums ir gājis caur
attiecīgām instancēm likumā paredzētā kārtībā, un
arī Iekšlietu ministrijā tas ir nonācis tādā pat kārtībā kā citos gadījumos.
Beidzot pieprasījuma iesniedzēji jautā, ķo iekšlietu ministris domā darīt, lai novērstu šo "pagastu
robežu grozīšanu. Man jāatbild, deputātu kungi, ka
ministris nevar atcelt reiz pieņemtu un spēkā stājušoslēmumu. Tādu tiesību viņam nav, un to var da-

rīt tikai Senāts. Vai ieinteresētās personas ir iesniegušas sūdzību Senātam, par to man ziņu nav.
Apskatot šo Daugavpils apriņķa pagastu robežu
jautājumu, tomēr jāatzīst, ka visi šie pagasti ir ļoti
plaši. Piemēram, vienā pat Višķu pagastā ir vairāk
par 11.000 iedzīvotāju, Naujienes pagastā — ap
8600 iedzīvotāju, Izvaltas pagastā — gandrīz 9000
iedzīvotāju. Sakarā ar šīm lielām pagastu platībām
daudz sādžu iedzīvotājiem patiešām jāmērī lieli attālumi, kamēr viņi sasniedz pagasta namu. Tāpēc,
varbūt, ir pareizi, ka iedzīvotājiem un arī pagastu
pašvaldībām būs zināmas neērtības, ja šo pagastu
robežas būs tādā pat stāvoklī, kā tas ir tagad, vai
kādā tās bijušas līdz šiem pārgrozījumiem. Jautājums ir vairākkārt pārrunāts arī Daugavpils apriņķa
pašvaldībā. Un arī tagad pašvaldības departamentam ir ienācis attiecīgs ierosinājums grozīt robežas
tādā kārtā, lai būtu saskaņotas un ievērotas arī pagastu pašvaldību intereses, lai pagastu iedzīvotājiem
būtu ērtāk sasniegt pagastu valdes. Šo ierosinājumu virzīs uz priekšu atkal parastā kārtībā, t. i. uz
apriņķa valdi un pēc tam tālāk uz vietējām pašvaldībām. Ja tas sastaps piekrišanu vietējās pašvaldībās, kā arī vietējos iedzīvotājos, tad mimstrija šo
projektu realizēs un līdz ar to atkritīs arī tagadējie
robežu grozījumi, un tādā kārtā jautājums tad būs
nokārtots.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju debates par
ministra atbildi. Vārds deputātam Muižniekam.
I. Muižnieks (sociāldemokrāts): Man jāsaka, ka
iekšlietu ministra atbilde nesaskan ar datiem, ko ir
sniegusi pati Iekšlietu ministrija. Pirmkārt, iekšlietu
ministris savā atbildē uzsvēra, ka šo pagastu robežu grozīšanu neesot ierosinājuši ne mācītāji, ne
Izvaltas pagasta valde, bet to esot ierosinājuši
paši iedzīvotāji, un tad
Iekšlietu
ministrija
tai
neesot piekritusi.
Un tikai tad, kad pie
minētās lietas ķērušies vietējais
katoļu
baz-
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tikai
kristīgo partija,
nīckungs un Latgales
priekša
minētas
likusi
tad Iekšlietu ministrija esot
robežas grozīt. Ko tad šī ministra kunga runas daļa liecina? Tā liecina, ka ministris nebūtu domājis
rēķināties kaut ar mazas iedzīvotāju daļas_ gribu.
Viņš to nemaz nebūtu respektējis, un ja to būtu prasījusi pati pagasta padome, arī tad Iekšlietu ministrija būtu palikusi kurla. Bet ja to prasa vietējais baznīckungs un kādi 6 Latgales_ deputāti, kuriem vajaga sadabūt pagastos attiecīgas balsis velēšanas, tad
Iekšlietu ministrijai ausis top dzirdīgas, un viņa atzīst, ka robežas jāgroza. Pat Daugavpils apriņķa
valde savā lēmumā nesaka, ka šo robežu grozīšanu
būtu ierosinājuši kādi pagasta iedzīvotāji, bet gan
pasaka, ka to ierosinājis Izvaltas katoļu draudzes
prāvests, kā tas redzams 1930. gada 13._maija protokolā Nr. 24. Ministra kungs, vai tadJus paši neatzīstat savas ministrijas vai sev padotās darbvedības
rakstus? Jūs paši atzināt, ka to lietu esot ierosinājusi apriņķa valde, bet šeit apriņķa valdes protokola
skaidri un gaiši redzams, ka visu to lietu ir ierosinājis Izvaltas romiešu-katoļu prāvests_ kopa ar Pastora kungu, jo tie visvairāk interesējās par minēto
robežu grozīšanu.
Tālāk ministra kungs saka, ka arī iedzīvotāji
esot vēlējušies minēto robežu grozīšanu. Patiesības
labā jāsaka, ka iedzīvotāji nav vēlējušies minētas robežas g.rozīt un neviena pagasta valde nav prasījusi
nekādu robežu grozīšanu. Ir taisnība, ka dažas pagastu padomes nav protestējušas pret to, ka viņiem
piedala klāt (lažas sādžas. Ja viņas nav protestējušas, tad tas vēl nenozīmē, ka viņas to ir ierosinājušas, un vēl vairāk tas nepierāda, ka paši iedzīvotāji būtu ierosinājuši grozīt robežas. Ir gan velak
salasīti daži paraksti un taisni tad, kad sacēlās protesti i sabiedrībā, i vietējās pagastu pašvaldībās, kad
ienāca sūdzības kā Iekšlietu ministrijai, tā Saeimas
pašvaldības kommisijai. Tikai tad minētais prāvests
— laikam uz Pastora kunga pamudinājumu — ir ierosinājis savākt dažus parakstus no vietējiem ie-

dzīvotājiem, kas prasa robežu grozīšanu. Pārbaudot šīs ziņas uz vietas pagasta pašvaldībā, kļūst redzams, kā šos parakstus ir devuši gadījuma cilvēki,
tādi, kuri nepavisam nav interesējušies par robežu
grozīšanu un par to, kā robežas jāgroza. Vietējo sādžu iedzīvotāju parakstu tur nav. Tā tad ir skaidrs,
ka te ir pretruna ar tiem apstākļiem, kādi tur uz vietas bijuši. Vēlāk gan iekšlietu ministris savā runā
atzīst, ka robežu grozīšanu esot atbalstījusi tikai
viena sādža un tikai daži iedzīvotāji aktīvi uzstājušies par robežu grozīšanu, bet visas pārējās sādžas, taisni tās, kam šī robežu grozīšana būtu labvēlīgs atspaids, to nav prasījušas. Tās ir tās sādžas, kas pievienotas Izvaltas pagastam. Patiesības
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ieceltā ierēdņa balss. Tā tad Iekšlietu ministrijas
ierēdnis atbalstījis robežu grozīšanu, kas nesaskan
ar tām domām, ko izteica ministris, aizrādīdams, ka
viņš labāk respektējot apriņķa valdes ka bezpartejiska orgāna lēmumu un mazāk vietējo pagastu pašvaldību lēmumus. Šinī ziņā jāaizrāda, ka vietējo pagastu pašvaldību lēmumi būtu vairāk respektējami, jo
tanīs atspoguļojas vietējo iedzīvotāju griba un velēšanās. Tā ir izpaudusies tā, ka neviens no minētiem pagastiem nav vēlējies pievienoties Izvaltas un Naujienes pagastiem. Pagastu pašvaldības nav atbalstījušas šo grozīšanu, tomēr apriņķa valde ta nolemta
un tikai pateicoties tam, ka tur ir Iekšlietu ministrijas iecelti ierēdņi. —
Tālāk interesants motīvs, kas ir šai pašvaldības
departamenta lēmumā, ir arī tas, ka Izvaltasjpagasta
tādu un tādu sādžu iedzīvotāji izteikuši velēšanos
pievienoties Naujienes pagastam. Faktiski tāda velēšanās nav izteikta, jo salasīti gadījuma paraksti,
nemaz ne no to sādžu iedzīvotājiem, kuras it kā velētos pievienoties Izvaltas pagastam, atdalīties no
Izvaltas pagasta, kaut gan pret to iebildusi pagasta
padome; bet šie iebildumi neesot bijuši dibināti un
tāpēc nepelnījuši ievērības.
Tālāk šinī pašā rakstā ir nepareizība, jo tur aizrādīts, ka attālums no agrākā pagasta nama esot
16—18 kilometru. Man jāsaka, ka pašas Izvaltas
pagasta valdes apliecinātā rakstā ir aizrādīts, ka šo
sādžu attālums no pagastnama ir tikai apmēram 9
kilometri. Tā tad 16 un 18 kilometru vietā tur ir 9
kilometri. Tālāk sacīts, ka jaunais pagasta nams
būšot 4—6 kilometru tālu. Atkal nepareizi! Tai pašā rakstā redzams, ka pagasta nams ir 6—9 kilometru attālumā.
Tālāk sacīts, ka pret Izvaltas pagasta Bramanišku un vēl citu sādžu pievienošanu Naujienes pagastam protestēts. Iekšlietu ministrija saka, ka tas
nav dibināti. Tagad līdz pagastnamam būs jāmēro
25 kilometri un nevis 5—6, kā tas bija agrāk. Redziet, kungi, tāda ir starpība. Te nav robežu noapaļošana, bet sagraizīšana. Tālākās sādžas pievie-

notas un tuvākās atvienotas. Tas viss ir noticisar
pašvaldības departamenta lēmumu, kas sankcionējis
Daugavpils apriņķa valdes lēmumu. Tas pats sakāms arī par tām sādžām, kas atvienotas Naujienes
pagastam un pievienotas Izvaltas pagastam. Arī
te Pastora kungs un ministra kungs, kā ar vienu mu-

ti, apgalvoja, ka šo sādžu iedzīvotāji vēloties pievienošanu. Tas nav tiesa! Paraksti ir viltoti, tie salasīti no gadījuma cilvēkiem un neizteic ieinteresēto

iedzīvotāju gribu. Arī tur viņiem veco Naujienes
pagasta pašvaldību vieglāk sasniegt nekā Izvaltas.
Pašvaldības departamenta lēmuma 5. punktu
tapec,
Iekšlietu ministrija nav izpildījusi tikai
būtu
labā nolasīšu pašvaldības departamenta lēmumu un ka tad iekšlietu ministra biedrs Budže
Bija
domāts
izgrozīt
izpliķējis.
sevi
tā motīvāciju, kur skaidri redzamas pretrunas un pats
patiesība, kas šeit it kā izvirzījās no iekšlietu mini- ' Krāslavas pagasta robežas tā, ka no Krāslavas pagasta atvienotu dažas sādžas un pieviestra runas. Te ir sacīts tā: «Caurskatot Izvaltas
pagasta Romas-katoļu draudzes prāvesta ierosinānotu Izvaltas pagastam, lai tad tur Pastora kungam
jumu,» — tā tad ierosinājums nācis no šejienes —
un Latgales kristīgiem būtu savs labs balsotāju
«saskaņā ar apriņķa valdes lēmumu...» — kur kā
skaits. Bet te nu iekšlietu ministra biedra kungs biministris ziņoja, minētais lēmums esot pieņemts ar
ja sastapis savu bijušo kaimiņu pamatīgu pretestību.
balsojot
pretim.
absolūtu balsu vairākumu, 1
Man Tie vairāk reižu viņam piedraudējuši un teikuši: ja
jūs izpildīsit šo lēmumu, tad labāk nemaz nerādaijāsaka, ja šis lēmums būtu pieņemts apriņķa valdes
sēdē, kur būtu piedalījušies visi locekļi, tad tas būtu
ties šinī pagastā! Tāpēc šis lēmuma punkts nav izbijis citāds. Lieta tā, ka viens loceklis sēdē nav piepildīts. Tā tad vienā vietā ir respektēta iedzīvotāju
dalījies, piedalījušies tikai 4, to starpā priekšsēdēgriba tikai tāpēc, ka iedzīvotāji pateikuši: ja jūs rogrozīsit, tad labāk nākamās vēlēšanās nerāko
ir
iecēlusi
Iekšlietu
ministrija.
No
šiem
4
bežas
tājs,
locekļiem 2 vēlētie balsojuši par, viens balsojis pret,
daities! — Tam ir bijis daudz vairāk iespaida nekā
pie kam izšķirošā balss bijusi Iekšlietu ministrijas
Pastora kunga protestiem.
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Redziet, tādi ir tie faktiskie apstākļi, kas ir izvirzījušies sakarā ar robežu grozīšanu minētās pagastu pašvaldībās. Viens otrs to lietu tulko tā, ka
šo robežu grozīšanu esot prasījusi it kā nacionāla
politika, it kā no nacionāla viedokļa esot likvidēts
vienā pagastā vienas mazākuma*,tautības pārsvars
par latviešu tautības iedzīvotāju skaitu, t. i. Izvaltas
pagastā. Arī no šī viedokļa jāsaka, ka pret robežu
grozīšanu ir izteicies ne tikai kreisais spārns un ne
tikai mazākuma tautību pagasta padomes locekļi,
bet pret to ir izteikušies pat latgaliešu «rubuliešu»
partijas vīri, kas ir it kā padomes locekļi Naujienes
pagastā. Pat Naujienes pagasta pašvaldības pilnvarnieks Rambats, virsmežzinis, kurš ir Rubuļa partijas cilvēks, pat tas iesniedzis savas pilnvaras un
protestējis pret tik nelietderīgu un iedzīvotāju prasībām nepiemērotu robežu grozīšanu; bet šis, viņa
partijas biedra protests, nav atradis iekšlietu ministra žēlastības, nav atradis tāpēc, ka pastāvīgi, katru dienu pie iekšlietu ministra esot gājuši vis_ 6 Latgales kristīgo deputāti, nedevuši miera, kamēr iekšlietu ministris izdarījis šo robežu grozīšanu.

Kad pašvaldības kommisijā bija izbraukusi uz
vietas robežu apskatē, tad jūs, kungi, bijāt ta sarāvušies, ka neteicāt ne vārda, un klusējat, it ka ūdeni
mutē ieņēmuši. Toreiz Iekšlietu ministrijas pārstāvis, lauku pašvaldības nodaļas vadītājs sita pie
krūtīm, mums svēti zvērēja un nosolījās robežas negrozīt bez pašvaldības kommisijas ziņas. _ Pats iekšlietu ministra biedrs, lēmuma apstiprinātājs, bija
kļuvis pavisam kluss un nobijies, jo paši cilvēki n§lika miera, sacīdami, ka nelaidīšot viņa vairs sava
pagastā par tādu tik nelietderīgu robežu grozīšanu.
Laiks pagāja, tuvojās rudens, Saeimas kommisijas
vēl nestrādāja, un Latgales kristīgie piespieda pašu
iekšlietu ministri Laimiņa kungu lauzt pašvaldības
kommisijai doto solījumu, ka robežas negrozīs bez
pašvaldības kommisijas ziņas, kāds solījums bija
dots pašvaldības kommisijai viņas šī gada 5. jūnija
sēdē. Iekšlietu ministris Laimiņa kungs, lai apmierinātu jūsu apetītu, bija apstiprinājis robežu grozīšanas projektu.

Tādi, lūk, ir faktiskie apstākļi. Izejot no tiem,
jāsaka, ka tādam ministrim, kas negrib respektēt
vietējo iedzīvotāju gribu, kas nerēķinās ar vietējām
pašvaldībām un iedzīvotājiem un respektē tikai to,
ko no viņa prasa viena politiska partija, kuras pamati minētā pagasta pašvaldībā sašķobījušies, un
kura, lai tos nostiprinātu, piespieda atzīt minēto robežu grozīšanu, — šādam iekšlietu ministrim tur nav
vietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Kaļļistratovam.
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks;
ski).*
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

runā

Vārds

krievi-

deputātam

Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu partija): Man nemaz negribējās runāt, bet kad nu šeit
Kaļlistratova un Muižnieka kungi tik daudz gudru
lietu ir sarunājuši, tad, gribot negribot, pāris vārdus
viņiem jāatbild.
Vispirms Muižnieka kungssavā runāuzsvēra:
pagastu robežu grozīšana panākta tikai tapec, ka
*) Runas atreferējums nav iesniegts.

...

7.

novembrī.

338

garīdznieki to gribējuši, rakstījuši lūgumus un kristīgo zemnieku frakcijas 6 deputāti katru dienu gājuši uz Iekšlietu ministriju un piespieduši ministri parakstīt robežu grozīšanas projektu. _ Es gribu prasīt
Muižnieka kungam: vai viņš mani kādreiz ir redzējis
pie iekšlietu ministra ar šādu lūgumu? Muižnieka
kungs, ja Jūs runājat, tad Jums vispirmsjaruna patiesība, bet tukšus salmus nekuliet. Otram kārtam,
pasakait, vai garīdznieks nav Latvijas pilsonis, vai
viņam nav tiesības iesniegt lūgumu, lai pec viņa domām grozītu robežas! Es domāju, ka Latvijas garīdzniekam ir vairāk tiesību to darīt nekā kommuuistam Jeršovam, kas tur tagad kliedz.

Runājot konkrēti par robežu grozīšanas jautājumu, man šeit jāuzsver, ka Kaļlistratova kungs ir
maldījies personā, kam šī interpellacija būtu iesniedzama. Šeit nav vainīgs ministra kungs, bet gan
Jūsu draugi pa kreisi. Ar oficiālu dokumentu es to
pierādīšu. Vai Jūs zināt, ko šie kungi par Jums Ir
rakstījuši 1926. gadā? Ko viņi ir rakstījuši par Naujienes pagasta iedzīvotājiem? Jūs to nezināt, un
tāpēc es Jums nolasīšu Daugavpils apriņķa valdes
1926. gada 7. jūlija protokolu: «Naujienes pagasta
sadalīšanu prasa valsts un tautas intereses, jo Naujienes pagasts agrākos laikos bijis vārda pilnā nozīmē Sibīrija, uz kurieni sūtīja visus valstij noziedzīgos elementus.» — Tā tad uz turieni tika sūtīti noziedznieki, zirgu zagļi, kontrabandisti un dažādi
tumši elementi. «Lai šos noziedzīgos elementus turētu kārtībā, valdība bija spiesta Naujienes pagastā
uzturēt karaspēku.» — To par Jums raksta Jūsu
draugi! — Tālāk par Jūsu tautību Jūsu draugi raksta
tā: «Naujienes pagasta iedzīvotāji ir galīgi neattīstīti garīgā un ekonomiskā ziņā.» — Vēl tālāk: «Ja
tagad gribam pārliecināties Latgales apgabaltiesas
prokuratūrā, kur ir visvairāk pastrādāts noziedzību,
tad izrādās, ka atkal visvairāk noziedzību ir pastrādāts Naujienes pagastā.» — Tā tad 1926. gadā Jūsu
draugi par Naujienes pagastu ir bijuši pavisam citādās domās. Toreiz robežas grozītas uz Jūsu draugu priekšlikumu, un Jūs protestējāt pret to. Tagad
mēs gribam restaurēt agrāko stāvokli — atkal Kaļļistratovs protestē. Bet viens, kungi, jāievēro —
protokolā, ko es nolasīju, ir zināma patiesība. Izvaltas pagastā vairāk desmit gadu latviešiem bija
vairākums, un tad pagastā noziegumu bija ļoti maz.
Nebija tur arī neviena traktiera. Iedzīvotājiem bija
mierīga dzīve. Bet kad Izvaltas pagastam pievienoja daļu Naujienes pagasta, stāvoklis mainījās. Uz
Kaļlistratova cilvēku priekšlikumu pirmā pagasta
padomes sēdē tika ierosināts jautājums par traktiera
atvēršanu. (Starpsauciens.) Vai mūsu 7 pagastu cilvēki balsoja par to? (M. Kaļlistratova starpsauciens.) Jā, ar Jūsu cilvēku balsīm Izvaltas pagastā
tika atvērts traktieris. (M. Kaļlistratova starpsauciens. Priekšsēdētājs zvanī.) Kamēr nebija atvērts
traktieris, kamēr Izvaltas pagastam nebija pievienota daļa Naujienes pagasta, nebija gadījuma, kad
būtu pastrādāta kāda noziedzība. Bet līdz ko pievienoja daļu Naujienes pagasta, Izvaltas pagasts
mainījās, notika žūpošana, pagasta valdes priekšsēdētājs apzaga pagasta kasi, tika nodots prokuratūrai u. t. t. Vēl tālāk, kungi — pēc šī sadalījuma Izvaltas pagasta nekustamu īpašumu vērtība bija lielāka, tā tad personas nodoklim vajadzēja būt mazākam, bet personas nodoklis Izvaltas pagastā pacēlās
no Ls 6.— uz Ls 12.—. Arī citās lietās lielākas
priekšrocības Izvaltas pagastam bija tanī laikā, kad
viņam nebija pievienota daļa Naujienes pagasta. Pagājušā sēdē es aizrādīju, ka Jūs, Kaļlistratova kungs,
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braukājat apkārt, aģitējat un musināt, lai krievu tautības iedzīvotāji saceltos pret latviešiem. Vai Jūs,
Kaļlistratova kungs, šeit pateicāt, ka tas nav taisnība? Nē, Jūs šodien vēl turpināt musināt! Te atkal
Jūs solāt apbraukāt pagastus, aģitēt un musināt.
Beigās gribu vēl teikt dažus vārdus sociāldemokrātiem, kāpēc viņi tā pieķērušies šai interpellācijai.
Es sociāldemokrātus saprotu. Paruna saka: „y
cxpaxa masa BejmKu". Tas jau ir ar sociāldemokrātiem. Latgalē sociāldemokrāti ir galīgi zaudējuši
katru savu nozīmi. Lai savu iespaidu kaut kā mēģinātu uzturēt, viņiem jāizgudro kas jauns, un nu viņi
ir atraduši iespēju uzķerties uz Kaļlistratova kunga
interpellācijas. Jūs, sociāldemokrātu kungi, dziļi
maldāties, domādami, ka ar to palielināsit savu niecīgo iespaidu. Latgalē jūs nekur tālu netiksit, un
jūsu nozīme Latgale ar laiku pavisam izzudīs. Tāpēc labāk padomājiet iepriekš par šo jautājumu un
ar Kaļlistratova kungu nesaistaities.
Ceru, ka Augstais nams interpellāciju noraidīs. —•
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Jeršovam.

L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runa krieviski)*.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Špoļanskim.

J. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu pašvaldību krievu darbinieku savienība; runā krieviski)* .
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Debates izbeigtas. — Iesniegtas divas pārejas formulas. Pirmā pārejas formula, ko
iesnieguši deputāti F. Cielēns, K. Lorencs u. c. skan:
«Noklausījusies iekšlietu ministra kunga atbildi
prasījumu, Saeima atzīst to par neapmierinošu.»

uz pie-

Otrā pārejas formula, ko iesnieguši deputāti A.
Alberings, A. Bergs u. c. skan:
«Noklausījusies iekšlietu ministra atbildi uz iesniegto steidzamu pieprasījumu par Izvaltas un Naujienes pagasta robežu
grozīšanu un debates pie ta, Saeima pāriet uz nākošo dienas
kartības punktu.»

Saskaņā ar kārtības ruļļa 131. pantu vispirms
nobalsojama nemotivēta pārejas formula. Vispirms
likšu uz balsošanu deputātu Alberinga, Berga
u. c. iesniegto pārejas formulu. Ja to pieņems, at*)

Runas atreferējums nav iesniegts.

s e s i j a s 7. s e d e 1930. gada
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kritīs deputāta Cielēna u. c. iesniegtā pārejas formula; ja deputāta Alberinga u. c. iesniegto pārejas
formulu noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta Cielēna u. c. iesniegtā pārejas formula. — Lieku uz balsošanu deputāta Alberinga u. c. iesniegto pārejas
formulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šīs pārejas
formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas._ Tādu nav. Par deputāta Alberinga u. c. iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret — 34 balsis. Šī pārejas formula pieņemta. Otra pārejas formula atkrīt.
Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Deputāti A. Alberings, J. Kullītis, J. Breikšs u.
c. iesnieguši priekšlikumu:

«Ņemot vērā, ka 11. novembrī tiek svinēti Lāčplēša kara
ordeņa _ gada_ svētki, liekam priekšā tanī dienā paredzēto Saeimas plenārsēdi nenoturēt.»

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Latvijas valsts pastāv jau 12 gadu,
un Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas diena
svinama, ja nemaldos jau desmito gadu. bet ne reizi
nav bijis gadījuma aiz šī iemesla nenoturēt Saeimas
plenārsēdi. (Starpsaucieni.) Jautājums negrozās ap
necienības izrādīšanu Lāčplēšiem. Mēs jau tā sēdam tikai 2 reizes nedēļā; viena sēde veltīta likumprojektu ierosinājumiem, jautājumiem un pieprasījumiem un otra likumiem, tapec nekādā ziņā nebūtu
veļams sēdi atcelt. Sociāldemokrātu frakcijas vārda izsakos pret priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai kāds deputāts
veļas izsacīties paršo priekšlikumu? Neviens neveļas. Lieku deputāta Alberinga, Eglīša, Špoļanska
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. Balsošanas rezultāts: par deputāta Alberinga u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 49
balsis, pret — 32 balsis, atturējies nav neviens.
Priekšlikums pieņemts.
Deputāts A. Briedis zemnieku savienības frakcijas vārda liek priekša finanču kommisijā deputāta
J. Ērgļa vieta ievelēt deputātu K. Ulmani. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošā sēde būs 14. novembri, pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.34 vakarā).

?

7.

t
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A. Briedis, referents
J Ķullītis (nacionālais bloks)
E. Radziņš (sociāldemokrāts)

387

388
388
390

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)
13.

342

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāVII sesijas 8. sēde 1930. gada 14. novembrī.

ta.

(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

342
1. Priekšlikums grozīt dienas kārtību (noraida)
Atvaļinājuma piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem 342, 382
342
3. Likumprojekta nodošana kommisijām
2.

4.

Deputāta E. Grantskalna u. c. iesniegtais pāigrozljuma
projekts likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām (nodod kommisijai) :
E. Grantskalns (zemnieku savienība)

342, 345

P. Ulpe (sociāldemokrāts)
J. Zlaugotnis-Cukurs ( . strādnieku un zemnieku frakcija)
J. Šterns (progresīvā apvienība)
5.

6.

343

343
344

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
Deputāta E. Grantskalna u. c. iesniegtais pārgrozījuma
projekts likumā par pagasta padomes vēlēšanām (no-

344

345
dod kommisijai)
Budžeta kommisijas priekšlikums — uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par akcīzes
nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem (pieņem pārlabotā veidā) ; deputāta V.
Bastjāņa iesniegtais priekšlikums — uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par to pilsoņu aplikšanu ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušies
uz 1920. gada 18. marta likuma pamata (pieņem):
347
V. Gulbis, referents
346, 376
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija) .
A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
tija)
J. Šterns (progresīvā apvienība)
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
tušo partija)
K. Balodis (darba savienība)

. .
par-

348

349
351
cie3a2, 375

355, 372
358
360

A. Alberings (zemnieku savienība)
V. Sanders (nacionālais bloks)

361
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
361
M. Kaļļistratovs (vecticībnieks)
A. Eglitis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija) 362, 379
364
J. Annuss (nacionālais bloks)

)
E. Dzelzītis . sociāldemokrāts
L. Špoļanskis (Latvijas pagastu un apriņķu pašval-

7.

8.

9.

10.

11.

12.

dību krievu darbinieku savienība)
V. Firkss (vācu baltiešu partija)
Pārmaiņa kommisijas sastāvā
Deputāta J. Baloža u. c. iesniegtais jautājums

370

372
375
382

iekšlietu
Cīņas" numura

ministrim par laikraksta „Strādnieku
konfiscēšanu:
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . 382
383
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
Iekšlietu mini stja atbilde uz deputāta J. Baloža u. c.
iesniegto jautājumu par policijas izturēšanos pret Latvijas koku akciju sabiedrības kastu Jabrikas strādniekiem-streikotājiem Kremeros :
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta L.

384

Jeršova u. c.
iesniegto jautājumu par ārzemju pasu neizsniegšanu
dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem :

384
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
Deputāta J. Annusa u. c. iesniegtais priekšlikums —
sēdi slēgt (noraida):
? 385
P. Ulpe (sociāldemokrāts)
Pilsētu pašvaldības likums (redakcijas kommisijas ziņojums un nobalsošana III lasījumā visumā):

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto
jautājumu; iekšlietu ministra atbilde _uz deputāta L.
Jeršova u. c. iesniegto jautājumu; pec tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar papildinājumu likumā par lopu sērgu apkarošanu un pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 192SJ29. un
1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas
vai neražas.

Pie dienas kārtības deputāts P. Lejiņš iesnie-

dzis priekšlikumu —
30. dienas kārtības punktu

skatīt oauri kā 7.

Vārdu pie šī priekšlikuma

neviens

nevēlas?

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lejiņa priekšlikumu —
30. dienas kārtības punktu likt 7. vietā.

Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. BeiPar deputādzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
ta Lejiņa priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nav
nodota neviena balss, atturējušies 37. Priekšlikums
noraidīts. — Citu iebildumu pret dienas kartību nav?
Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem.
Prezidijs piešķīris Saeimas sekretāra biedram
Dž. Hanam atvaļinājumu ārzemju ceļojumam no š.
g. 10.—20. novembrim. — Deputāts A. Dzenis lūdz
pagarināt viņam slimības dēļ piešķirto atvaļinājumu
uz vienu mēnesi, skaitot no š. g. 14. novembra. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Augstajam namam iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts.
Ministru kabinets piesūtījis prezidijam tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Rumāniju. Prezidijs liek priekšā nodot šo nolīgumu tirdzniecības un
rūpniecības un ārlietu kommisijām. Iebildumu nav?
Tas nodots minētām kommisijām.
Deputāti E. Grantskalns, A. Kalniņš,?. Juraševskis u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Lūdzam likt

Saeimai priekšā sekojošu likuma projektu:
Pārgrozījums

likumā par apriņķa valdes un revītei'jas kommisijas vēlēšanām.
Likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām (19:27. g. lik. kr. 194.) 1. pantu Uzteikt šādi:
1. Apriņķa valdi un revīzijas kommisiij'U, izņemot apriņķa
valdes priekšsēdētāju, ievēl uz 4 gadiem vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās.
Ed. Grantskalns, Aug. Kalniņš, J. Birznieks, J. Breikšs,
A. Jukšinskis, A. Bļodnieks, E. Laimiņš, J. Mazversītis, H. Dzelzītis, A. Klīve, J. Viļpiševskis, P. Juraševski'š, A, Alberings, A. Briedis, K. Pauluks, .1.. Balodis, G. Ozoliņš, .I. Ergljis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Mēs esam nolikuši lauku
pašvaldību vēlēšanas nākošā gada marta mēnesi.
Lauku pašvaldības ir noturējušas apspriedes 14 apriņķos, kurās piedalījušies visi lauku pagastu par-
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stāvji, un visi šiepagastu vēlētie pārstāvji šinīs konferencēs ir izteikušies par to, ka laiku, kādam būtu
jāievēl nākošie pašvaldības pārvaldes orgāni, vajadzēju noteikt nevis kā līdz šim uz 3 gadiem, bet uz
4 gadiem. Šādu pārgrozījumu tad arī grib panākt
visi tie likumu ierosinājumi, ko šeit iesniedz pilsoņu
frakcijas. Es domāju, nevienam nebūs pret to nekādu iebildumu, sevišķi pēc tam, kad arī mūsu pilsētu pašvaldības turpmāk lemts
vēlēt 4 gadiem.
Arī lauku pašvaldības būtu ievēlamas tādam pašam

laikam. Es lūdzu nodot šo likuma ierosinājumu pašvaldības kommisijai, lai jau laikus būtu iespējams

pieņemt minēto grozījumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: . Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pašvaldības iestāžu darbības laiks, kas tagad pilsētās noteikts uz 4
gadiem, nav ne ar ko motivēts. Visi motīvi, ka vēlēšanas izmaksā pārāk dārgi un ka jaunievēlētie domes un padomju locekļi nepaspējot iestrādāties, neiztur nekādas kritikas. Tie pašvaldības darbinieki,
kuri būs parādījuši darbā, ka viņi spēj un prot strādāt darbu sabiedrības, un nevis savā labā, tiks ievēlēti arī nākošās vēlēšanās pēc kuriem katriem 3 gadiem. Jūs taču, kungi, paši esat novērojuši, ieskatoties pilsētu domju un pagastu padomju sastāvos,
ka ļoti daudz ir tādu pašvaldības darbinieku, kuri

ievelēti 3 un 4 reizes un kurus ievēlēs arī nākošās
velēšanas. Tāpēc arī motīvs, ka vēlēšanās vienmēr
ievel jaunus darbiniekus, neiztur nekādas kritikas.
Gan otrādi: biežas vēlēšanās vēlētāji, redzēdami, ka
viņi kļūdījušies, savus pārstāvjus ievēlot, var ātrāk
atsvabināties no tiem, kuriem nevis pēc trim gadiermbet jaupec pusgada vajadzētu krist laukā no
ievelētas iestādes, kurā viņi kaut kādi iešmugulējušies un, tur būdami, darbojas nevis iedzīvotāju un
pašvaldības laba, bet gan savā labā. Tā tad, raugoties no šī viedokļa, vēlēšanas būtu jāizdara ne tikai
ik pa 3 gadiem, bet pat biežāki. Arī dārdzības jautājums pilnīgi atkrīt, jo tas, ko pašvaldības izdod
velēšanām, ir samēra maz; bet gan daudz vairāk
pašvaldības zaudē dažu ievelēto pārstāvju nekārtī^ no kuriem būtu jātiek vaļā
ga darba deļ,
iespējami
atrak.
Mūsu frakcija balsos pret šāda likuma ierosinājuma nodošanu kommisijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija): Mums jau vairākkārt ir gadījies dzirdēt
laba spārna priekšlikumus pagarināt vienas vai otras velētas iestādes pilnvaru laiku. Līdzšinējais termiņš ir grozīts arī slimo kasēm, kur līdz šim pilnvarniekus velēja tikai 2 gadiem, bet tagad noteikti
3 gadi. Tāpat pilsētas domes līdz šim tika vēlētas
3 gadiem,_ bet tagad jau ievesti 4 gadi. Arī pagastu
pašvaldībām zemnieku savienība tagad liek priekšā
pagarināt pilnvaru laiku, kā tas jau izdarīts ar citām
velētam iestādēm. Tas nozīmē, ka buržuāzija par
katru cenu grib palikt šinīs iestādēs ilgāku laiku, lai

nebūtu padota velētāju kontrolei. Lai apstākļi Latvija būtu kādi būdami, tomēr katrās vēlēšanās ir
iespējams šo to grozīt atsevišķu personu, vai arī grupu sastāva; kas vairs neatbilst iedzīvotāju un
vēlētāju vairākumam, tos iespējams izsviest laukā
un
viņu vieta ievelēt pilnīgi jaunas personas un jaunas
grupas, kas labāk atbilst velēšanu laikā pastāvošam
iedzīvotāju sastāvam. Tamdēļ strādnieku un zemnieku frakcija nekādā ziņā nevar piekrist tai sistēmai, kas tagad tiek ievesta, nevar piekrist likumu
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grozījumiem, kur ir runa par vienas vai otras vēlētas iestādes pilnvaru laika pagarināšanu. Mēs uzstājamies nevien konkrēti pret šo gadījumu, kas
mums jāapspriež — par pagastu un apriņķu pašvaldībām, bet esam vispār pret mēģinājumu turpmāk
pašvaldības, šīs strādnieku un darba tautas vēlētās
iestādes, radīt nevis vēlēšanu kārtā, bet gan apstiprināšanas kārtā, kā to labprāt grib redzēt labais
spārns. Ja pieņemsim tagad šo priekšlikumu par 4
gadiem, tad tūliņ tālāk dzirdēsim un jau dzirdam
paceļamies balsis, ka arī Saeima turpmāk būtu vēlama 4 vai 5 gadiem. Nav izslēgts, ka tad, ja pieņemsim šo priekšlikumu, labais spārns liks priekšā
arī Saeimas velēšanas izdarīt nevis pēc katriem 3
gadiem, bet pēc 4—5 vai pat 7 gadiem. Mēs esam
noteikti pret tādu sistēmu un šoreiz arī pret pagastu
un apriņķu pašvaldību vēlēšanu laika pagarināšanu
uz 4 gadiem. Strādnieku un zemnieku frakcija kategoriski izsakās pret to un balsos pret šo priekšli-

kumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Ir mazliet savadi, ka šodien Grantskalna kungs
nak ar priekšlikumu, par kuru nedaudz sēdes atpakaļ
mes jau debatējām, kad pieņēmām lauku pašvaldību velēšanu likumu. Tanī noteikts, ka vēlēšanas
notiek ik pec 3 gadiem. Es tiešām nesaprotu, kādi
iemesli un kādas pārgrozības ir notikušas lauku pagastos šinī īsajā laika. Ja Grantskalna kungs atsaucas uz kādam tur lauku sapulcēm, tad es varu pasacīt, ka tanīs atsevišķās apspriedēs zināma šķira
gan izdabūs savu gribu, bet tā nav visu lauku balss.
Grantskalna_ kungam nebūs nekādu motīvu, kāpēc
vajadzētu pariet uz 4 gadu pilnvaru laiku. Trīs gadu
pilnvaru laiks pie mums pastāv ne tikai kopš patstāvīgas Latvijas laikiem; arī agrāk cara laikā vēlēšanas viscaur! notika ik pēc trim gadiem, un tas tauta, ir jau iegajļes kā paradums. Mana visdziļākā
parliecībajr tāda, ka tie, kas balsos par četriem
gadiem, rūgti vilsies, domādami, ka viņi dabūs vairākumu starp lauku iedzīvotājiem. Tā būs rūgta
vilšanās. Ja šādu priekšlikumu šeit Saeimā iesniedz
vel tie, kuri saucas par zemnieku pārstāvjiem, tad
man viņiem jāsaka, ka tā ir pilnīga lauku dzīves' apstākļu nepazīšana, jo tur nevar būt tā, kā ir pilsētas. Četri gadi tur nekāda labuma nenesīs. Lauku
pašvaldību sastāvā pārmaiņu notiek maz, tur vieni
un tie paši cilvēki bieži atkārtojas, un tāpēc par darba traucēšanu nevar runāt. Mazākās pilsētās tāpat
četrigadi nevar būt par svētību. Varbūt tikai atsevišķās pilsētās paredzami kādi labumi, bet to nekad
nevarēs attiecināt uz lauku pašvaldībām. Man lauku domas un dzīve pazīstamas, un tāpēc progresīvā
apvienība nevar balsot par šo priekšlikumu, jo tas
sacels uz laukiem tikai sašutumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godātie deputātu kungi! Man šķiet, ka šis likuma ierosinājums par lauku pašvaldību pilnvaru laika pagarināšanu ir vietā, lietišķs un konsekvents. Līdz
šim kā lauku, tā pilsētu pašvaldības vēlēja trim gadiem, pie kam pirmā gadā viņas mācījās strādāt,
otrā — strādāja un trešā jau aģitēja nākošām vēlēšanām. Ja Augstais nams ir atzinis, ka pilsētu pašvaldības vēlamas četriem gadiem, tad arī lauku pašvaldības vēlamas tikpat ilgam laikam; tāpēc mēs
balsosim ne tikai par šī likumprojekta nodošanu
kommisijai, bet aizstāvēsim to arī kommisijā.
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deputātam

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Nav tā, kā Ulpes kungs to
lietu mēģināja šeit attēlot, it kā būtu vienalga, vai
vēlēt uz vienu gadu, trim, vai četri gadiem. Viņš
motivēja tā, ka dažs neesot cienīgs nostrādāt ne pusgada, kur tad nu vēl 4 gadus. Ja tas tā, tad ir citi
līdzekļi, kā atbrīvoties no tiem, kas nav spējīgi izpildīt savu amatu. Tad vajaga vēlēt nevis uz trim

gadiem, bet uz vienu vai pusgada. (Sauciens pa
kreisi: «Pareizi!») Varbūt zināmām aprindām būtu
patīkami vēlēt biežāk, bet jāievēro, ko arī Ulpes
kungs atzina, ka mūsu vispārējās, tiešās vēlēšanas
ar savu smago vēlēšanu aparātu maksā dārgi. Mēs
zinām, ka lauku pašvaldībām līdzekļu ziņā ir lielas
grūtības, tāpēc sagādāt viņām tik lielus izdevumus,
kad esam atzinuši, ka pilsētu pašvaldībām dodams
garāks termiņš, būtu lieki. Arī lauku pašvaldībām
jāparāda šī pati labvēlība, noliekot garāku ievēlēšanas laiku. Ja vēlēsim pārāk bieži, tad traucēsim
pašvaldību dzīvi, jo vienā divos gados ievēlētais
sastāvs_ nekādu lielāku darbu pagastā nespēj realizēt. Tāpēc mums pašvaldību dzīve jāievada mierīgākā gultnē, ko arī grib sasniegt šis pārgrozījums.
Šī grozījuma vajadzību — un to, kungi, ievērojiet —,
ir atzinušas ne tikai zināmas labā spārna aprindas,
ne tikai lauku pašvaldību aprindas, bet arī konferences, kur piedalījās pagastu valžu priekšsēdētāji,
pagastu padomju priekšsēdētāji, revīzijas kommisiju priekšsēdētāji u. t. t. Visi šie vēlētie cilvēki ir
atzinuši, ka tas ir vajadzīgs un ka tas ir taisni lauku iedzīvotāju interesēs. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Godātie kungi, jūs arī esat tās pašas tautas
kāpēc jūs negribat dzirdēt, ko tauta vēlas?

vēlēti,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā deputāta Grantskalna u. c.
iesniegto likumprojektu nodot pašvaldības kommisijai. Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret — 32.
Priekšlikums pieņemts; deputāta Grantskalna u.c.
iesniegtais likumprojekts nodots pašvaldības kom-

misijai.
Deputāts E. Grantskalns u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Lūdzam likt Saeimai priekšā sekojošu likuma projektu:
Pārgrozījums

likumā par pagasta padomes vēlēšanām.
Likumā par pagasta padomes vēlēšanām (1922. g. lik. kr.
57.) 1. pantu izteikt šādi:
1.

Pagasta padomi ievēl uz četriem gadiem

vispārīgās,

vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās uni proporcionālās vēlēšanās.
Ed. Grantskalns, Aug. Kalniņš, J. Birznieks, J. Breikšs,
A. Bļodnieks, A. Jukšinskis, E. Laimiņš, J. Mazvērsitis, H. Dzelzītis, A. Klīve, J. Viļpiševskis, P. Jura-

ševskis, A. Alberings, A. Briedis, K. Pauluks, J. Balodis, G. Ozoliņš, J. Ērglis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī likumprojekta neviens nevēlas? Prezidijs liek priekšā
nodot to pašvaldības kommisijai. Lieku prezidija
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas Ir par to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu
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nodotas 44 balsis, pret — 34 balsis. Ari šis likumprojekts nodots pašvaldības kommisijai.
Budžeta kommisijas priekšsēdētājs deputāts
V. Gulbis kommisijas uzdevumā iesniedzis priekšlikumu. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
un
ie«Saeima
nolemj
uzdot
valdībai
izstrādāt
sniegt Saeimai likumprojektu par akcīzes nodokļa paaugstināšanu uz tabaku un tabakas izstrādājumiem, lai tas gada dotu

ne mazāk kā 3 miljoni latu.
Šī summa uzņemama valsts budžetā 5 gadu laika nederīgas zemes kultivēšanai Latvijas brīvības cīnītāju vajadzībām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis priekšlikums apspriežams un nobalsojams tikai tam gadījuma, ja
nevienam Augstā nama deputātam nav iebildumu.
deputātam
Iebildumu nevienam nav? — Vārds

Bastjānim.
V. Bastjānis

Godājamie
(sociāldemokrāts):
deputāti! Karavīri un brīvības cīnītāji ir tā ļaužu
kategorija, kas ir cietuši cīņās par mūsu demokrātiskās republikas nodibināšanu un ir cietuši arī cara
valdības laikā. Šiem ļaudīm pretim varētu nolikt
otru ļaužu kategoriju, kas no brīvības cīņām, no dažādiem kara laika uzņēmumiem Latvijas republikā
ir ieguvuši zināmas materiālas vērtības. Šī otrā

kategorija ir visi tie pilsoņi, kuri ar 18. marta 1920.
gada likumu ir ieguvuši lielus īpašumus, jo viņu īpašumiem parādi tika dzēsti. Kā jūs, deputātu kungi,
zināt, parādu kopsumma, kas tika dzēsta ar 18. marta likumu, par lauku īpašumiem vien, rēķinot Latvijas rubļos, ir apmēram kādi 15 miljardi un par
pilsētu īpašumiem — kādi 20 miljardi. Būtu gluži
dabīgi, ja karavīrus un brīvības cīnītājus, kuri nav
dabūjuši zemi un nevar to dabūt zemes trūkuma
dēļ, apbalvotu no līdzekļiem, ko valsts varētu ieņemt no tā sauktiem 18. marta bagātniekiem. Tāpēc
arī mūsu frakcija liek priekšā budžeta kommisijas
iesniegtā pārejas formulā grozīt uzrādīto ienākuma
avotu par tabakas akcīzes paaugstināšanu un tā vietā likt ienākumus no 18. marta bagātnieku aplikšanas. (Saucieni pa kreisi: «Pareizi!»)
Tas ir viens grozījums.
Otrkārt budžeta kommisijas iesniegumā sacīts,
ka ienākumi, kurus 5 gadu laikā valsts uzņemtu budžetā no akcīzes paaugstināšanas, izlietojami nederīgas zemes kultivēšanai, un šī nederīgā zeme būtu'
pēc tam piešķirama brīvības cīnītājiem. Sociāldemokrātu frakcija atrod, ka brīvības cīnītājiem zemi
vajadzētu un varētu piešķirt, bet tādu zemi, kas būtu apstrādājama un lietojama; bet nekādā ziņā nebūtu pieļaujams, ka brīvības cīnītājiem ierāda purvājus, kas nebūtu pietiekoši kultivēti un apstrādāti
un tāpēc nederīgi saimniekošanai. Kā mums budžeta kommisijā ziņoja attiecīgās valdības iestādes,
tādas zemes, kas būtu noderīga sadalīšanai tūlīt,
valstij nav. Būtu gan iespējams kultivēt kādus
50.000 ha purvu, bet ir skaidrs, ka šo purvu kultivēšanai vispirms vajadzīgs ļoti daudz līdzekļu un, otrkārt, vajadzīgs arī laiks. Bez tam ir arī jautājums,
līdz kādai stadijai un stāvoklim šī zeme tiktu kultivēta, kad to gribētu'piešķirt karavīriem. Aiz visiem
šiem motīviem mēs nevaram balsot par šī priekšlikuma otro daļu, tāpēc ka tā izslēdz katru citu iespēju
nākt pretim karavīriem viņu prasību apmierināša-

nai un paredz tikai nekultivēto zemju piešķiršanu.
Mēs liekam priekšā neizšķirties šī jautājuma otrā
daļā kategoriski par zemi, bet vienkārši sacīt, ka šie
līdzekļi uzņemami budžetā brīvības cīnītāju prasību
apmierināšanai. Tad nebūs izslēgta iespēja piešķirt
karavīriem kultivētu zemi, ja tāda būs, tāpat nebūs
izslēgta iespēja kultivēt nekultivētās zemes un pie-
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šķirt tās karavīriem; un beidzot nebūs izslēgta arī
iespēja, ja būs zemes trūkums — un tāds neapšaubāmi būs, jo visus karavīrus ar zemi apgādāt nevarēs —, nākt pretim karavīriem citādi, kas varētu
būt vai nu naudas balvas izsniegšana, vai arī kāda
cita pretimnākšana kādā saimnieciskā laukā, un
protams, ar to līdzekļu palīdzību, kas būs uzņemti
budžetā.
Aiz šiem motīviem sociāldemokrātu frakcija
liek priekšā budžeta kommisijas iesniegto pārejas
formulu noraidīt un tās vietā pieņemt sekojošo:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt
Saeimai likumprojektu par visu to pilsoņu aplikšanu
ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušies no 18. marta

1920. gada likuma. Ienākumi no šī nodokļa 20—30
miljonu latu apmērā uzņemami 5 gadu laikā valsts
budžetā karavīru un brīvības cīnītāju prasības apmierināšanai.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds referentam
Gulbim.
Referents V. Gulbis: Godājamie deputātu kungi! Apspriežot likumu par balvas izsniegšanu brīvības cīnītājiem, budžeta kommisijā vispirms vienojās izšķirt jautājumu par līdzekļiem, kur tos ņemt
un cik to būtu sagādājams karavīru prasību apmierināšanai. Blakus tam izvirzījās otrs jautājums:
kādā veidā izlietot sagādātos līdzekļus. Budžeta
kommisijas vairākums domāja, ka, izsniedzot balvu
naudā, kaut vai arī 2000 latu ik personai, nebūtu
daudz līdzēts, jo ar 2000 latiem neviens cilvēks tomēr nav nodrošināts. Turpretim būtu lietderīgāk
tiem karavīriem, kas vēl nav dabūjuši zemi, piešķirt
šo zemi. Tāpēc budžeta kommisijā vienojās par
tādu priekšlikumu, ka vispirms būtu jāsagādā attiecīgi līdzekļi un tad šie līdzekļi jāizlieto zemes meliorešanai, lainotāda kārtā kultivētās zemes piešķirtu
brīvības cīnītajiem jaunsaimniecības.
Budžeta kommisijā apsprieda arī tagadējo Bastjāņa kunga _ priekšlikumu par nodokļa uzlikšanu
tiem, kas būtu ko guvuši no 18. marta likuma, bet
budžeta kommisijā šo priekšlikumu noraidīja.
Apspriežot līdzekļu jautājumu, noskaidrojās, ka
būtu iespējams paaugstināt tabakas akcīzi, kas gada dotu apmēram 3.000.000 latu. Tālāk par I zemi
noskaidrojas, ka tādas zemes, kas būtu noderīga
kultivēšanai, mums ir apmēram 50.000 ha. Visu
mušu purvu kopplatība ir 288.000 ha, bet lielākā dal īto ir suņu purvi, kas kultivēšanai nav piemēroti.
Tādu purvu, kas būtu piemēroti lauksaimniecībai un
padotos kultivēšanai, ir apmēram 50.000 ha. Ja pieņemam, ka šinīs purvos varētu iedalīt apmēram 10
ha lielas saimniecības, tad varētu ierīkot no jauna
5000 saimniecību. Katras saimniecības zemes gabala nosusināšana un savešana tādā stāvoklī, lai
tur varētu ierīkot saimniecību, prasītu apmēram
3000 latu izdevumu. Visu 50.000 ha kultivēšanai
būtu vajadzīgi pavisam 15.000.000 latu. Šis darbs
būtu veicams 5 gados, kultivējot tādā kārtā katru
gadu 10.000 ha._ Tapec budžeta kommisijā
ar balsu
vairākumu pieņēma šādu pārejas formulu: «Saeima
nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai
likumprojektu par akcīzes nodokļa paaugstināšanu
uz tabaku un tabakas izstrādājumiem, lai tas gadā
dotu ne mazāk ka 3.000.000 latu. Šī summa uzņemama valsts budžeta 5 gadu laikā nederīgas zemes
^
kultivēšanai
Latvijas brīvības cīnītāju vajadzībām.»
Budžeta kommisijas vārda es atbalstu šo pārejas
formulu un lūdzu Augsto namu to pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts V. Bastjānis iesniedzis priekšlikumu:
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«Saeima nolēmi} uzdot valdībai izstrādāt
un. iesniegt Saeimai likumprojektu par visu to pilsoņu aplikšanu
ar sevišķu nodokli, kas iedzīvojušies no 18. marta 1920. gada
likuma. Ienākumi no ši nodokļa 20—30 miljonu latu apmēra
uzņemami 5 gadu laikā valsts budžetā karavīru
un brīvības
cīnītāju prasības apmierināšanai.»

Tas saistās ar budžeta kommisijas priekšlikumu, bet uzskatāms arī par patstāvīgu priekšlikumu.
Prezidijs liek priekšā šo abu priekšlikumu apspriešanu apvienot, lai nebūtu, varbūt, nākošā sēdē jāatkārto tās runas, ko norunās šodien. Iebildumu nav?
Pieņemts abu priekšlikumu apspriešanu
Vārds deputātam Jankum.

apvienot.

O. Jankus (strādnieku un zemnieku

frakcija):

Tagadējās Celmiņa valdības finanču politika ir spraudusi savā programmā veselu rindu muitas un'akcīzes paaugstināšanu. Tas nenozīmē neko citu, kā
palielināt to netiešo nodokļu slogu, zem kura jau
tā smok Latvijas darba ļaudis, jo tiešie un netiešie
nodokļi — dažādas muitas un akcīzes dod lielāko
daļu budžeta ienākumu. Kāpēc pašreizējā buržuāzijas valdība ir uzņēmusi savā programmā šos muitas un akcīzes paaugstinājumu punktus? To darīt
viņu spiež tā dziļā saimnieciskā krize, ko pārdzīvo
kapitālisms visā pasaulē un arī Latvijā. Buržuāzija,
gribēdama uzvelt krizes nastas uz darba ļaužu pleciem, meklē izeju dažādos paņēmienos, ar kuriem
tikai varētu apgrūtināt darba ļaudis. Tā blakus algu nosišanai, blakus sociālās apdrošināšanas sašaurināšanai un tiešo nodokļu uzlikšanai ir radies šis
priekšlikums, kas grib pievilkt netiešo nodokļu skrūvi ciešāk. Protams, buržuāzija saviem gājieniem
šinī netiešo nodokļu paaugstināšanas virzienā meklē
attaisnojumu un populārus motīvus. Tāpēc arī šodien mēs redzam, ka Latvijas buržuāzija patlaban,
nodarbojoties ar šo akcīžu un muitas likmju paaugstināšanas polītiku, saista šinī gadījumā tabakas akcīzes paaugstināšanu ar atlīdzības jautājumu atvaļinātiem karavīriem. Valdošā koalīcija, zinādama,
ka atvaļināto karavīru masās šis atlīdzības jautājums ir ļoti aktuāls, tagad mēģina ķerties pie viņa
atrisināšanasun nu saista šo lietu ar netiešo nodokļu paaugstināšanas polītiku. Ja šoreiz, atvaļināto
karavīru prasības apmierinot, tāda akcīzes paaugstināšana patiešām notiks, tad līdz ar to būs ierauts
ceļš turpmākiem muitas un akcīžu paaugstinājumiem. Nav nemaz izslēgts, ka valdošā buržuāzija
šo pašu tabakas akcīzes paaugstināšanu izlietos pavisam citām vajadzībām un nevis atvaļināto karavīru vajadzībām. Te mūsu priekšā ir tikai tāds demagoģisks manevris, lai atvieglotu ceļu netiešo nodokļu skrūves piegriešanai. Strādniekiem, visai
strādājošai šķirai jāprotestē pret nolūku tādā veidā
gādāt līdzekļus atlīdzībai atvaļinātiem karavīriem.
Strādnieku un zemnieku frakcija nav pret atlīdzības
izsniegšanu atvaļinātiem karavīriem. Strādnieku un
zemnieku frakcija arvien ir uzstājusies arī par šo
jautājumu, bet arvienu ir nostādījusi jautājumu tā,
ka līdzekļi jāņem tikai no mantīgās šķiras, no buržuāzijas. Pieņemot tādu atlīdzības veidu, kāds pašreiz te paredzēts, nebūs panākts nekas cits, kā vienīgi tas, ka paši atvaļinātie karavīri būs spiesti samaksāt lielu daļu šīs akcīzes. Tas nozīmē ņemt no
vienas kabatas un pārlikt otrā. Pie tam, kā es teicu,
nav izslēgts, ka buržuāzija drīz vien šo akcīzi izlietos citām savas šķiras vajadzībām, grozot attiecīgi likumu.
Strādnieku un zemnieku frakcija noteikti uzstājas pret buržuāzijas gatavoto netiešo nodokļu paaugstināšanu, kā pret katru mēģinājumu pārvelt
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saimnieciskas krizes grūtības uz darba ļaužu masām. Tapecarī šinī gadījumā mēs esam kategoriski pret akcīzes paaugstināšanu, bet atbalstīsim

priekšlikumu, kas grib atlīdzību atvaļinātiem karavīriem dot no līdzekļiem, kurus sagādātu mantīgā
šķira.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Bļodniekam.

A. Bļodnieks (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Godātie deputātu kungi! Likums par naudas balvu brīvības cīnītājiem un karavīriem, ko ierosinājuma veidā jau vairāk gadu atpakaļ iesniedza
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija, ir, var sacīt, gandrīz tikpat vecs, cik veca ir Latvijas valsts,
Šķiet, nav noticis neviens brīvības cīnītāju, karavīru, invalidu kongress vai apspriede, kur nebūtu cilāts jautājums par balvu naudā vai graudā. Daudziemvel ir atmiņā solījumi, ko deva tad, kad aicināja cīņas par mūsu dzimtenes neatkarību un brīvību,_ kas nepārprotami tika formulēti tā: «Ejiet droši
cīņas par _savu tēvu zemi! To, ko jūs būsit izcīnījuši, kad būs iegūta neatkarīga Latvija, jūs iegūsit
dzimtas zemes veidā!» Tagad mēs vērojam, ka, sākot valsts pastāvēšanas trīspadsmito gadu šie solījumi vēl nav izpildīti un daudz un dažādas atvaļināto karavīru organizācijas vēl joprojām velti griežas
pie Saeimas frakcijām, lūdz pretimnākšanu un solījumu pildīšanu. Uz mūsu ierosinājumu attiecīgs likumprojekts ir nonācis Saeimā un pēdējā laikā apspriests vairāk Saeimas kommisijas.
Saprotama lieta, svarīgākā loma šī likumprojekta apspriešanā un realizēšanā, ja tam būs lemts ieraudzīt dienas gaismu — par ko mēs arī nešaubāmies —, piekrīt budžeta kommisijai, kurai būs jāatrod līdzekļi tā realizēšanai. Te jāsaka, ka līdzekļu
jautājums ir ļoti sarežģīts. Var iziet no daudz
un
dažādiem viedokļiem, ka skatīties uz līdzekļu sagādāšanu, t. i. ja runā par to frakciju viedokļiem, kas
vispār atzīst brīvības cīnītāju balvas piešķiršanas
lietu oar kārtojamu. Man liekas, te jānostājas uz tā
viedokļa, ka līdzekļi mums jāatrod, jāatrod avoti, kas
varētu reāli apmierināt brīvības cīnītājus balvas
izmaksas jautājumā.
Viens no projektiem, ko jau sen cilā, ir nodoms
aplikt visus tos, kas ar 1920. gada 18. marta likumu
būtu nepelnīti iedzīvojušies, t. i. ar likumu, kas deva
tiesības ar 66V2 kapeikām toreizējā valūtā nomaksāt vienu zelta rubli. Šis likums deva iespēju nekustamu īpašumu turētājiem nolīdzināt, izpirkt vecās
Krievijas, pirmskara laika saistības. Šis avots nebūtu slikts, to varētu atzīt gandrīz vai ar pilnu krūti _ Bet tagad kopš šī likuma izdošanas laika ir pagājuši ilgi gadi, tas jau sen atpakaļ ir stājies spēkā,
nekustamu īpašumu īpašnieki ir to plaši izmantojuši,
un tāpēc te daudz kas nokavēts. Ievācot ziņas attiecīgās iestādēs, noskaidrojās, ka ļoti daudz toreizējo nekustamo īpašumu torētāju ir paspējuši nodrošināt savus īpašumus pret visām varbūtībām, proti
— viņi tos ir pārdevuši jau otrās un trešās rokās,
un, saprotama lieta, būtu nevietā uzlikt nodokli tagadējiem šo nekustamu īpašumu turētājiem; tas
būtu netaisni, un to, es domāju, neviens arī neaizstāvēs. Tie, kas šodien iesniedza šo priekšlikumu,
kad mēs budžeta kommisijā apspriedām šo jautājumu, atzina, ka šie īpašumi tiešām tagad pārgājuši
otrās un trešās rokās. Šiem īpašumu ieguvējiem
uzlikt kādu nodokli būtu netaisni.
Kā
jau
lielā
mērā
teicu, pārliecinoties, vai un cik
šāda tālāk pārdošana un pirkšana ir norisi-
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par
80 %
ka
vairāk
izrādījās,
no šiem īpašumiem, ir tādi kas uz 18. marta likuma
pamata uz atvieglotiem noteikumiem tikuši vaļā no
parādiem. Tāpēc liekas, ka šis 18. marta likums nekā liela nevarēs dot. Ja 80% apšaubītu un pieņemtu
mazāku procentu, piemēram, 50% arī tad šis aprēķins, kas te uzstādīts, ir ļoti apšaubāms, un summa,
kas varētu ienākt, ir stipri problemātiska.

nājusies,

Ja gribam dot karavīriem un brīvības cīnītājiem
kādu balvu, tad jārod tādi avoti, kas patiešām ir ne-

apšaubāmi un kas tiešām ko varētu dot. Tāds ir
mūsu ierosinājums par akcīzes paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem. Arī šo varbūtējo ienākuma
avotu apšaubīja un uzdeva Einanču ministrijai tuvāk
noskaidrot, cik jaunu līdzekļu šis jaunais tabakas
izstrādājumu aplikšanas projekts varētu dot. Šodien finanču ministra kunga paskaidrojumos noskaidrojās, ka, uzliekot augstāko šķirņu tabakas izstrādājumiem ne visai pārspīlēti lielu akcīzes nodokli
resp. to paaugstinot, ienākumi varētu grozīties ap
3,5—4 miljoniem latu gadā. (Sauciens no vietas:
«Par cik procentiem būtu paaugstinājums?») — Apmēram par 20%. — Tas jauir reāls ienākumu avots,
ar kuru brīvības cīnītāji — karavīri droši var rēķināties. (Ar.Balodis no vietas: «Pat puse neienāks!
Tikai finanču nepratējs var tā teikt!») Profesora
kungs, Jūs šaubāties un sakāt, ka neienāks pat puse,
bet budžeta kommisijā, noklausījusies netiešo nodokļu departamenta direktora paskaidrojumus, ir atzinusi, ka šī summa ienāks. Mums par to nebija nekādu šaubu, tāpēc es šo skaitli izlietoju par pamatu
tālākam kalkulācijām, par kurām es te gribu runāt.
Kā paredzēts, 5 gados varētu ieņemt 18—20 miljonus
latu.
Mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka vajaga dot
zemi, vajaga paplašināt valsts zemes fondu, vajaga
rast iespēju kultivēt arī _ purvus, arī nederīgu zemi,
meža pļavu gabalus, tādus, kas mežu audzēšanai
ta ka ta nav lietojami, kas tā kā tā bez meliorēšanas, bez drenēšanas par kultivētiem un apstrādājamiem zemes gabaliem, par aramu zemi nav padarāmi, savākt visus nepiešķirtos zemes gabalus, tā
paplašinot valsts zemes fondu, un dot bijušiem brīvības cīnītajiem karavīriem zemi. Bet šodien Saeimas budžeta kommisijā kultūrtechniskās daļas vadītājs paskaidroja, ka pie labākās gribas, ja arī mēs
pieņemtu budžeta kommisijas lēmumu, ka visi līdzekļi, kas ienāks no tabakas izstrādājumu paaugstinātās akcīzes un kas dos 18—20 miljonu latu, nododami zemes meliorēšanai, lai rastu jaunus zemes gabalus un dotu tos karavīriem-brīvības cīnītājiem,
arī tad par visu šo naudu varētu kultivēt tikai tik
daudz zemes, ka iznāktu ne vairāk par 5000—6000
objektiem, kurus tad varētu piešķirt karavīriembrīvības cīnītājiem.
Ja nu ir skaidrs, ka, rēķinot to visšaurāko kontingentu, kam pēc tiesas un taisnības zeme pienākas,
un pieņemot, ka zeme būs jāpiešķir 15.000 karavīriem-brīvības cīnītājiem, kāds skaits karavīru, kas
zemi vēl nav dabūjuši un kam visiem ir tiesības to
dabūt, ir reģistrēts pagastos, ja nu ņemam šo šaurāko
kontingentu, arī tad, pēc kultūrtechniskās daļas vadītāja oficiālā apliecinājuma, izlietojot visu minēto summu, varēs iedalīt tikai apmēram % no vajadzīgā
daudzuma jaunsaimniecību vai arī sīksaimniecību.
Tādā gadījumā, man liekas, budžeta kommisijas vairākums, kas šodien šo lēmumu ir pieņēmis, ir rīkojies nepareizi, nav pietiekoši apsvēris visus apstākļus.
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Viens no diviem: vai nu mēs nopietni un noteikti gribam brīvības cīnītājiem — bijušiem karavīriem dot balvu — vai nu naudā, vai graudā —, vai
arī nē. Ja gribam to darīt, tad mums jāpieiet pie šī
jautājuma izšķiršanas reāli un jāpieņem tādi projekti un priekšlikumi, kas patiešām viņiem varētu kaut
ko dot. Šinī gadījumā, man liekas, Bastjāņa kunga
iesniegums ir pieņemams un pareizs, jo tas paredz
kā zemes došanu, tā arī otru iespēju — ka daļu līdzekļu, kas ienāks no paaugstinātas akcīzes, var izlietot zemes meliorēšanai, uzlabošanai un kultivēšanai. Kad visa zeme būs izlietota, tad tiem atlikušiem 10.000karavīriem, kuriem tās nepietiks pat pie
vislabākās gribas, lai mēs censtos kā cenzdamies
zemes fondu paplašināt, būs jādod naudas balva, ja
mēs vispārīgi šo likumu atzīstam. Tas saskan arī
ar to ierosinājumu, ko mūsu frakcija savā laikā iesniedza un kura pamatdoma, ka jādod zemi, bet, ja
zemes nepietiek, tad jādod naudas balva. Tāpēc
mēs atbalstīsim to tekstu, kas ietērpts otrā pārejas

formulā.'

Tāpat mēs balsosim arī par priekšlikumu, kas
attiecas uz 18. marta likumu, lai gan es saku, ka ir
ļoti problemātiski, cik tur varēs iemantot. Mēs balsosim par to tāpēc, lai attiecīgās kommisijas varētu
ar šo jautājumu nodarboties un to izšķirt, lai uz šī
pamata turpmāk vairs nevarētu nodarboties ar dēmagoģiju, ko tagad dara no 18. marta likuma cietušo biedrība, kas ļoti plaši izmanto ļaužu lētticību,
ikvienam' sakot, lai tik viņš iet kopā ar viņiem, tad
iegūs atpakaļ zelta naudā visu to, kas savā laikā zaudēts. Viņi saka, ka visu to, ko vēlas un ko neviens
vairs necer atgūt, visu to, kas zudis, vēl var iegūt,
ja tikai iet līdz šīs biedrības solījumiem. Lai ņemtu iespēju iet pie lauku neapzinīgiem ļaudīm un nodarbojoties ar demogoģiju, mēs balsosim par šo iesniegumu, lai reiz par visām reizēm varētu to tuvāk apskatīt un tuvāk izšķirt; tad mēs redzēsim, cik konkrēta un reāla tas varētu dot. Mēs balsosim par to
formulu, ko ir iesniedzis Bastjāņa kungs.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstais
nams! Jautājums par goda balvu brīvības cīnītājiem ir ļoti daudz cilāts, un es gribētu teikt, ka tas ir
ļoti daudz cilāts ne tāpēc, ka patiesi brīvības cīnītājiem gribēts kaut ko dot, bet gan ar zināmu nolūku — lai gūtu piekrišanu pie mūsu brīvības cīnītājiem. Es gribētu jautāt mūsu brīvības cīnītājiem
un arī pārējiem, kas par mūsu brīvības cīnītājiem
tik daudz solās gādāt: vai toreiz, kad bija jāiet nāvei pretim, šie brīvības cīnītāji gāja tāpēc, lai viņiem par to atlīdzinātu ar kādiem materiāliem labumiem? Es domāju, ja tā vērtē mūsu brīvības cīnītājus, tad tā ir pilnīga viņu nepazīšana. Es domāju,
ka 1905. gadā, kad šīs cīņas sākās, tāpat ari Latvijas tapšanas gados, brīvības cīnītāji cīnījās nevis
tādēļ, lai gūtu kādu pašlabumu, bet tāpēc, ka turēja
to par savu pienākumu un zināja, ka tagad ir pienācis tas moments, kad jāizšķiras, vai Latvijas tautai
būt, vai nebūt. Tāda ir bijusi mūsu brīvības cīnītāju vislielākā vairākuma doma un es domāju, to neviens nevarēs apšaubīt.
Bet ir arī jautājums, vai pēc tam, kad Latvija
jau izcīnīta, brīvības cīnītājiem arī turpmāk vajaga
palikt tiem, kam jānes uz saviem pleciem tikai nastas, vai arī viņiem būtu tiesības ko prasīt no mūsu
jaunās republikas. Te es gribu sacīt, ka mūsu brīvības cīnītājiem bija tiesība prasīt, tikai jau pašā
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sakuma jautājumu nostādīja nepareizi, sajaucot agrāro reformu ar brīvības cīnītāju balvu.
Jau Satversmes Sapulcē es no šīs pašas vietas
aizrādīju, ka zemi nevar padarīt par tirgošanās objektu. Toreiz es mazinieku frakcijas vārdā iesniedzu priekšlikumu, ka nevienam, kas zemi ieguvis,
nav tiesība 10 gadu laikā to pārdot. Tikai pēc 10
gadiem varēs Izrādīties, vai saņēmējs grib zemi apstrādāt, vai negrib. Diemžēl, mūsu priekšlikums neguva šeit Augstajā namā vairākumu. Šī priekšlikuma iesniegšanas dēļ karavīri toreiz zemi tik daudz
arī neprasīja; viņi sacīja: ja mēs zemi nevaram pār-

dot, tad mums to nav kur likt. Tāpēc arī mums tagad ir tik daudz karavīru, kas zemi nav dabūjuši, un
nevis tāpēc, ka viņi to nebūtu varējuši dabūt, bet
vienkārši tāpēc, ka viņi zemi nemaz nekāroja. Es
varu droši teikt, ka no tagadējiem brīvības cīnītājiem būs arī tikai kāda ceturtā daļa, kas vēlas zemi
apstrādāt. Brīvības cīnītāju lielākā daļa nav zemkopji. Viņi nevēlas zemi, viņi vēlas balvu.
_ Šī prasība pēc naudas balvas mūsu brīvības cīnītajiem nav bijusi uzreiz kā noteikta prasība. Tā
ir gājusi uz priekšu soli pa solim, kļuvusi no dienas
uz dienu jo krasāka; un tā vispār ir cilvēciska un
visiem saprotama prasība. Ja mēs katru dienu redzam, ka dažas iedzīvotāju šķiras cenšas no valsts
iegūt sev visādus labumus, ja redzam, ka beidzamos
divos gados esam nonākuši tik tālu, ka mūsu valsti
sak izdalīt, ka mēs mētājamies ar naudu, tad saprotama arī brīvības cīnītāju prasība, ka viņi ir pirmie.
Tanī ziņā es jūtu līdz brīvības cīnītājiem. Ja mēs
esam nonākuši tik tālu, tad Augstā nama pienākums,
kas visur rod līdzekļus, ir rast tos arī šinī lietā. Ja
jūs teiksit, ka līdzekļus nevar rast, tad jūs metīsit
izaicinājumu brīvības cīnītājiem. Ja šodien Augstais nams vēlreiz nodos šo likumu budžeta kommi-

sijai vai valdībai, tad es gribu redzēt, vai budžeta
kommisijai vai valdībai vēlreiz būs drosme uzstāties pret brīvības cīnītājiem. Es esmu pārliecināts,
ka tādas drosmes vairs nebūs. Ja turpretim tā būs,
tad mūsu karavīri pratīs to novērtēt un zinās, kas
viņus noliek apsmieklā.
Ievērojot sacīto, progresīvā apvienība

balsos

par,šī likumprojekta nodošanu vēlreiz budžeta kommisijai vai valdībai.
Te iesniegts vairāk priekšlikumu. Mūsu vēlēšanās ir, lai budžeta kommisijā vēlreiz apskata šo
likumprojektu, jo viņa redzēs, ka Augstais nams
grib nākt pretim mūsu brīvības cīnītājiem. Es esmu
pārliecināts, ka budžeta kommisijai nav noslēpums,
ka visi brīvības cīnītāji zemi nevēlas, varbūt tik 1U,
tāpēc nevar būt viens lēmums. Tas jāizstrādā kommisijai. Zeme jādod tiem, kas to vēlas apstrādāt.
Zemi var dabūt arī bez purviem. Ir kauns mūsu
karavīrus vēlreiz dzīt purvos, kurus viņi jau reiz ir
izbridusi. Mums ir vēl diezgan daudz zemes, piemēram muižas, kuras var likvidēt. Bez tam katru dienu vairāk nāk tirgū privātas zemes. Ja līdzekļi būs,
tad zemi dabūs, tad varēs dot brīvības cīnītājiem
kultivētu zemi. Ja viņi savā laikā ar savām asinīm
ir radījuši mūsu valsti, tad otrreiz dzīt viņus purvos,
ir kauns.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Vinteram.
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Augstais nams! Ir pilnīgi skaidrs,
ka ar tādu rīcību un gribu, kāda Augstajam namam

ir acumirklī, mēs zemes fondu nepaplašināsim un zemi karavīriem nesagādāsim.
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purvos vai arī nederīgos smilšu klajumos nekādā
gadījuma nevar; tur neviens nebūs ar mieru iet.
Ja nevar atrast derīgu zemi, kas, saprotams, bez agrāras reformas revīzijas nav izdarāms, tad cits nekas
neatliks, ka gadat par naudas balvas izsniegšanu bi-

jušiemkaravīriem.
Ja runājam par naudas balvas izsniegšanu bijušiem karavīriem, _ tad tiešām ir brīnišķīga tā mīņāšanas uz vietas, kāda novērojama budžeta kommisijā
un ari šeit Augstajā namā; ir brīnišķīgi tie veidi un
paņēmieni, ar kādiem Augstais nams grib sagādāt
līdzekļus naudas balvas izsniegšanai. Mūsu budžetā ir daži posteņi, ko izdod pilnīgi nelietderīgām
vajadzībām; pie tam, ja gribētu rast jaunus ienākumu avotus, tad tos varētu rast tur, kur līdz šim peļņu saņēma privātie starpnieki.
Kas zīmējas uz vienu priekšlikumu, t. i. tabakas
akcīzes _ paaugstināšanu, tad, man šķiet, šādā
ceļa mes neiegūtu tik daudz līdzekļus, kā saņemtu tad, ja valsts ievestu tabakas monopolu, ja
valsts pārņemtu visu šo nozari savās rokās. Te ir

vēl viens sociāldemokrātu priekšlikums,

proti —

uzlikt nodokli pilsoņiem, kas iedzīvojušies ar 1920.
gada 18. marta likumu. Šinī gadījumā man noteikti
jāprotestē pret šo ienākumu avotu. (Starpsaucieni.)
Ja, pareizi, Mēs nevaram pielaist tādu stāvokli,
kāds ir bijis līdz šim. Ja jūs — sociāldemokrāti—būtu
gribējuši aplikt ar nodokli 18. marta bagātniekus,
tad jus 1927. gadā, tad, kad bija jūsu valdība, to arī
būtu izdarījuši. Bet jums, acīmredzot, tādas vēlē-

šanas toreiz nebija.
Ko jūs gribat darīt?

Vai tad tā nauda pieder

18. marta bagātniekiem? Jūs taču ļoti labi zināt, ka
viņiir iedzīvojušies ar to, ka nav atmaksājuši tiem
cilvēkiem, no kuriem ir aizņēmušies naudu, kārtojot obligācijas uz 1920. gada 18.jnarta likuma pamata, nav atdevuši naudu aizdevējiem, nav atmaksājuši bankām, bankas savukārt nav atmaksājušas
noguldītajiem. Kas tad nu ir tie, kuriem jūs gribat
šo naudu atņemt? Tie ir tie taupīgie naudas krājēji,
naudas aizdevēji, un tiem jūs gribat tagad ņemt šo
naudu nost un dot citiem; īsi sakot — jūs gribat aplaupīt tos, kuriem jau tagad nav sava maizes kumosa. Mums nav nekādas morāliskas, ne arī kādas
citas tiesības ņemt šiem cilvēkiem nost to, kas viņiem pieder. Es brīnos, kāpēc jūs nākat karavīru
priekša ar šo demagoģisko priekšlikumu, kāpēc jūs
nenācāt ar priekšlikumu aplikt 18: marta bagātniekus un dot šo naudu tieši tiem, kuriem tā pienākas?
Es domāju, ka neviens karavīrs nebūs apmierināts
ar tiem_ netaisnības grašiem, kas ir iegūti ar citu
vaimanām, citu sviedriem un asarām. Tagad nu
viņiem nometīs šos grašus.
Jūsu projekts paredz aplikšanu ļoti niecīgos apmēros. Bastjāņa kungs ir aprēķinājis šo aplikšanu
tikai uz 30 miljoniem latu, bet vai tad 18. marta bagātnieki tikai šos 30 miljonus latu ir ieguvuši! Atņemt šiem bagātniekiem visu to, ko viņi ir piesavinājušies no noguldītājiem, jūs negribat. Jūs gribat
piedzīt tikai ļoti niecīgu daļu. (A. Veckalns no vietas: «Palīdziet vairāk izspiest!») Jūs jau gribat
spiest, bet nevis tur, kur vajadzīgs spiest, bet pavisam uz otru pusi. Šinī gadījumā mēs nevaram pielaist vienu jaunu netaisnību. No 18. marta likuma
cietušie neapmierināsies ar to, ka viņi vēl līdz šim
nav atdabūjuši savus ietaupījumus; nekādā ziņā nepaies ilgs laiks, kad 18. marta likumu būs jārevidē
taisni viņu labā un nevis kādām citām vajadzībām.
Man šķiet, ka naudas līdzekļus iespējams atrast ari
citur, no citiem avotiem.
Krājumā Saeimas
birojā

Rīgā,
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Es brīnos par Bļodnieka kungu, ka viņš kā pilsonis arī uzstājas un aizstāv konfiskāciju; arī viņš
atzīst noguldītāju ietaupījumu konfiscēšanu un atdošanu citām vajadzībām. Man jāsaka, ka Bļodnieka
kunga viedoklis ir stipri ātri un krasi mainījies.
1925. gadā Bļodnieka kungs solījās aizstāvēt no 18.
marta likuma cietušos noguldītājus un gribēja viņiem atdot _atpakaļ viņu ietaupījumus. Bet no tā
laika, kamer _ Bļodnieka kungs ir iedzīvojies lielā
6-stavu nama, viņa viedoklis ir grozījies; arī viņš
tagad ir par noguldītāju ietaupījumu atņemšanu,
konfiscēšanu, gan labi zinādams, ka karavīri tā maz
ko mantos. Neskatoties uz to, Bļodnieka kungs tagad maļuz sociāldemokrātu dzirnavām un arī aizstāv privātīpašuma konfiscēšanu. (A. Biodnieka
starpsaucieni. — Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.)
Ja Jus, Bļodnieka kungs, visus tos 300.000 noguldītāju, kuri ir radījuši saimnieciskas vērtības, likuši
saimniecisko, pamatu valstij, un, pateicoties kuriem,
Jus esat tikuši pie sava lielā 6-štāvu nama, ja Jūs
tos nosaucat par negodīgiem, tad tiešām ir brīnums,
kas tad_ Jums ir godīgs. (A. Eglītis no vietas: «Parāda!^ grāmatiņu, cik Jūs esat noguldījuši!» — Priekšsēdētājs P- Kalniņš zvanī.) — Jums man tā nav jārada! — (A. Esļlisa starpsaucieni. — Priekšsēdētājs
P. Kalniņš zvanī.) — Čekistu kalps, čekistu dienestā
esat bijuši — ko tur lai dara! —
Šinī gadījumā Bļodnieka kunga pozīciju nepavisam nevar izprast. Mes atceramies tos laikus,
kad brīvības cīnītāji izcīnīja brīvo Latviju; tad
daudz to kungu, kas tagad te uzstājas, bija kaut kur
štābos, maizes ceptuves, vai arī sēdēja aizmugurē,
bet fronte viņus neredzējām. Bija arī daudz tādu
pilsoņu, kuri toreiz rūpējas, kad tik varētu paglābt
dzīvību, betmantas viņiem žel nebija. No tā laika
tagad ir pagājuši 12 gadi, un nu tā dzīvība ir gan paglābta, bet tagad ir žel mantas. Ir žēl pat tik daudz,
ka negrib dot balvu brīvības cīnītājiem. Man liekas, ka būtu ļoti izdevīgi uzlikt speciālu nodokli taisni tampersonam, tiem pilsētu un lauku īpašniekiem, ka ari fabriku un uzņēmumu īpašniekiem, kuri
paši personīgi, vai arī kuru tuvākie ģimenes locekļi
nav piedalījušies Latvijas brīvības cīņās. Tikai pēc
šīm Latvijas brīvības cīņām viņi ir ieguvuši savu
mantu, un tapec arī viņiem būtu kaut kas jāziedo šīs
valsts izcīmtaju laba.
Bez tam ir_ vēl viens ienākumu avots. Nav taču
nevienam noslēpums, ka ļoti daudz kungu ir ieguvuši labākos valsts zemju fonda objektus un pie tam
nevienu dienu nav piedalījušies brīvības cīņās. Tomēr viņi ir dabūjuši dzirnavas, rūpniecības uzņēmumus, muižu centrus, dārzsaimniecības u. t. t. Visas
šis personas ne
kā «aizmugures žurkas» brīvības izcīpirksta pielikušas. Tādēļ vien šīm
nīšana^ nav
personām arī kaut kas būtu jādod no iegūtā īpašuma
cilvēkiem, kas savas asinis lējuši un veselību likuši
uz spēles. Šiem kungiem nevajadzētu vis atdot objektus par to Ieto cenu, par kādu viņi noslēdz izpirkšanas_ līgumus ar valsti, bet gan prasīt viņiem samaksāt pilnu tirgus vērtību. Ienākumi varētu iet
fondā, no kura varētu izsniegt balvu brīvības cīnītajiem. Tā tad nebūt nav jāķeras pie tik netaisnīgiem un nepiemērotiem līdzekļiem, kā pie privātā
īpašuma konfiskācijas un ietaupījumu atņemšanas
agrākiem naudas noguldītājiem.
Kad Bastjāņa kungs iesniedza savu priekšlikumu, viņš taču ļoti labi zināja, ka ari viņa partijas
cilvēki, ļoti daudz strādnieku ir cietuši no 18. marta
likuma, un ka arī viņi grib dabūt atpakaļ savu naudu. Bet ja šo projektu izdabūs cauri, tad jūs būsit
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tie, kas šiem strādniekiem atņems iespēju savu naudu atdabūt, jo ar tiem niecīgiem 30.000.000 latu jūs
noslēgsit durvis uz visiem laikiem un nekāda kārta
vairs nevarēs tikt klāt 18. marta bagātniekiem. Tāpēc šāds projekts kategoriski noraidāms. Līdzekļi
ir jārod, bet tie jārod no citiem avotiem, kurus, ja
nopietni gribētu par šo lietu domāt, varētu atrast.
Bet es domāju, te nav tik daudz nopietnas gribas, kā
vienkārši dēmagoģija.
Bļodnieka kungs te teica, ka 18. marta likuma
cietušo biedrība nodarbojoties ar dēmagoģiju. Bet
taisni jūs esat tie, kas nodarbojaties ar dēmagoģiju
brīvības cīnītāju priekšā. Nopietni jūs viņus negribat aizstāvēt un nekad neesat aizstāvējuši; jūs viņus
aizstāvat tikai šodien no Saeimas tribīnes un «Jaunākās Ziņās». Saeimā pagājušo vasaru Jūs balsojāt kopā ar baroniem pret brīvības cīnītājiem. Viena
otra mērķa dēļ jūs nodarbojaties ar šo dēmagoģiju
un spēlējat šo komēdiju brīvības cīnītāju priekšā.
Bļodnieka kungs, Jūs esat valdībā, un ja Jūs varat
daudz citu lietu tīri personīgu un partejisku izdabūt
cauri, tad, ja Jūs nopietni gribētu, Jūs būtu jau izdabūjuši arī šo karavīru balvas likumu, kas jau 10 gadu guļ Saeimas portfeļos. Bet lieta ir tā, ka Jums
tā gribēšana uznāk tikai īsi pirms vēlēšanām un arī
tikai savu aprēķinu dēļ.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams! Par
to, ka budžeta kommisijā jau lietu pārrunājusi un
pieņēmusi zināmu lēmumu, es dabūju dzirdēt nupat
tikai pirmo reizi šeit Saeimā. Tas tikai ir vēlreiz
pierādījums, cik- nelietderīgi sastādītas mūsu kommisijas. Kommisijas var lemt, bet šos lēmumus nedabū zināt pat Saeimas deputāti. Tas notiek tāpēc,
ka kommisijas sastādītas nevis pēc lietderības atslēgas, bet pēc partiju procentuālām attiecībām, un
lietpratēji galvenā kārtā paliek ārpus kommisijām.
. Visu to, ko lemj kommisijas, vismaz vajadzēja protokolēt un padarīt pieietamu visiem Saeimas depu-

tātiem. Tad nebūtu tādu gadījumu, kāds ir nupat,
kad mēs Augstajā namā nezinām, kādā virzienā un
ko lēmusi Saeimas budžeta kommisijā.
Nupat Gulbja kungs paskaidroja, kā jautājums
domāts. Vajagot uzlikt papildu akcīzi un ar ienākumiem meliorēt kādus 50.000 ha purvu. Tikai no
Bļodnieka kunga dabūju zināt, kāda šī papildu akcīze domāta. Viņš domā par 20%, bet laikam gan
būs 25%, jo citādi no Finanču ministrijas aprēķiniem
gan nekas nevar iznākt un būtu jādomā, ka aprēķinu
sastādītāji neprot pat vienreizviena. Mūsu tabakas
akcīze patlaban dod 12 miljoni latu. 20% būtu tikai
2,4 miljoni un nevis 3,5 miljoni latu. Ja pieņemam
25%, arī tad iznāk tikai 3 miljoni latu. Tomēr viena
lieta man jāsaka tiem kungiem, kas šos priekšlikumus ir izstrādājuši un tos aizstāvējuši: ja akcīzi paaugstina par 25%, kā tad var dabūt 3,4 miljoni latu
ienākuma? Viņi nezin finanču zinātnes ābeci un
katrā eksāmenā pie katra profesora izkritīs cauri!
Katram, kas nodarbojas ar finanču zinātni, jāzin, un
katrā mācības grāmatā jūs varat lasīt, ka, paaugstinot zināmu netiešo nodokli par attiecīgiem procentiem, ienākums nekad nepavairojas par tik pat
daudz procentiem, bet sašaurinoties patēriņam, arvien iznāk stipri mazāks — dažkārt pat tikai puse
no tā, cik rēķināts papildu ienākuma. Pavisam cita
lieta būtu, ja proponētu tabakas monopolu. Tas gan
varētu dot 5—6 miljoni latu vairāk, jo tad lielo starpniecības peļņu gūtu valsts. Akcīzes uzlicēju iedo-
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mas, ka ar 25% lielāku akcīzi ienāks 25% vairāk,
liecina tikai par galīgu finanču zinātnes nepazīšanu.
Pieņemsim, ka tiešām ienāktu 3.000.000 latu un
tiktu meliorēti tie 5000 ha purva. Es nezinu, kur
Gulbja kungs kā agronoms dabūjis tādu gudrību,
ka par 300 latiem var meliorēt vienu hektāru purva.
Novadgrāvjus, varbūt, gan par šo naudu varētu izrakt, bet pārvērst purvu tādā stāvoklī, lai tur būtu
iespējams ražot, ar 300 latiem nav iespējams. Purvs
pats par sevi nemaz nav tik slikta lieta, kā te attēloja daži kungi. Purvu daudz zemkopju uzskata par
zeltu, jo tur ir 1%—2% slāpekļa, turpretim labā
aramā zemē tā ir tikai XA%. Nelaime tikai tā, ka
purvā humuss ir skābs, tāds, kas nedarbojas. Lai
padarītu to tādu, kas darbojas, vajaga bez novadgrāvjiem ierīkot apakšzemes drenāžu ar caurulēm.
Kad tas izdarīts, tad vēl pamatīgi jākaļķo, lai neutrālizētu kaitīgās skābes; pēc tam jāuzar, jāapsēj ar
derīgām zālēm — un tad tikai purvs kļūst lietojams.

Vācijā pirms kara purva meliorēšanas izdevumi sasniedza 600—800 marku par ha, t. i. 1000 latu. Pieņemsim, ka Latvijā tā izmaksās lētāk, touiēr, ja to
grib izdarīt pamatīgi, tad zem 600 latu nekas neiznāks. Tas izmaksās vismaz divtik kā Bļodnieka
kungs rēķina.
Tas ir viens. Tad — otrs! Ir zināms, ka jaunsaimniekiem, kam esam devuši zemi, būs vēl jādod
klāt mežs un arī aizdevumi, lai viņi varētu apbūvēties. Redziet mežs, ko viņiem deva, bija caurmērā
8000 kubikpēdas uz vidēju jaunsaimniecību ar 10—
18 ha platību, vai arī 250 kubikmetri. Cenu rēķina
8—10 latu par kubikmetru. Tā tad vienai jaunsaimniecībai iznāktu 2000—2500 latu. Es rēķināju 8
latus par kubikmetru — varbūt Kiršteina kungs te
varētu mani korriģēt. Tā tad, kā jau teicu, arī tiem
nākošiem jaunsaimniekiem vajadzētu dot apbūvei,
vai nu mežu graudā, vai naudu, ar vārdu sakot —
tik_ daudz,_ lai viņi varētu apbūvēties, jo ko lai viņi
citādi iesāk. Uz kaila zemes gabala taču nevar
dzīvot
Tad
atkal
vajadzēs
naudu.

Te
vajadzētu
vismaz
1500
līdz
2000
latu.
10 ha purva kultivēšanai izietu 500—600
latu par ha. To jūs atradīsit katrā vācu mācības grāmata un žurnālos, kur ir runa par purvu
kultivēšanu. Vācijā iznāk pat vesels žurnāls, veltīts
tikai purvu kultivēšanai. Tā tad, kā jau teicu, mazāk par 5000 1ī d z_ 6000 1a t u 10 h a saimniecībai
nevares.im paredzēt
Tikdaudz maksās purva meliorēšana 10 ha lielai jaunsaimniecībai. Šī summa jāaizdod, vai arī pa daļai
pat jāatdāvina; citādi nav iespējams, jo jaunsaimnieki taču dabūja mežu par 1/ 5 takses. Tad vēl jāparedz 3000—4000 latu pabalsta katrai jaunsaimniecīiznāktu
upurēt
9000—10.000
bai. Kopā
latu
katrai
jaunsaimniecībai.
Redziet, cik tagad iznāk! Varbūt, būs drusku mazāk,
bet liela Starpība nebūs. Karavīri, kas nebija dabūjuši zemi, 1926. gada kongresā prasīja 2000 latu. Tas
gan bija domāts skaidrā naudā.

Te jautā, kur ņemt līdzekļus. Tie mums katrā
ziņā jāsameklē. Ir tiešām kauna lieta! Drīz mēs
svētīsim valsts 12 gadu pastāvēšanas svētkus, bet
no tiem, kas brīvību izcīnīja ar savām asinīm, vēl
puse nav zemi dabūjusi, lai gan tā viņiem jausen solīta. Es domāju, tā ir tiešām kauna lieta! Kauns
arī tiem, kas varēja viņiem to dot un kas līdz šim to
ir nokavējuši; bet labāk jau vēlu nekā nekad. Es
domāju, ka šis tabakas projekts dotu pārāk maz. Ja
ievestu pilnīgu monopolu, tad es sacītu, ka tas va-
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retu ko dot. Arī purvu kultivēšana ieilgs 5 gadus
Tā tad karavīriem atkal būs jāgaida.
Otrs priekšlikums, ko te proponēja Bastjāņa
kungs, ir — uzlikt nodokli tiem, kas iedzīvojušies
1920. gada
uz 18. marta
likuma pamata. Es pilnīgi atzīstu, ka zināms
nodoklis vēl būtu bijis iespējams, un es nebaidītos
uzlikt šo nodokli arī tiem, kas namus ieguvuši otrās
un trešās rokās. Ir taču pazīstama lieta, ka tad, ja
kāds pērk laupītu mantu, viņš nav brīvs no soda.
Vācijā, cik es zinu, kad tur savā laikā izdarīja «Aut-

mes banka. Tiesa, viena daļa no tiem ir 2% un otra
daļa — 4% aizdevumu. Ja tos 2% aizdevumus pārvērstu 4% aizdevumos un saliktu kopā, tad vienmēr
varētu iznākt kādi 120.000.000 latu 4% ķīlu zīmes.
Es no savas puses būtu par to, ka tiklab Zemes bankas, kā arī Hipotēku bankas ķīlu zīmes izlietotu atlīdzībai tiem karavīriem, kas nav dabūjuši zemi, un
otrkārt cietušiem naudas noguldītājiem. Ja arī viņi
nevarētu dabūt pilnu zelta vērtību, tad tomēr pie
mazākiem ieguldījumiem to varētu ievērot. Bastjāņa kungs rēķināja, ka ieguldījumus līdz 1000 zelta

tieši pie īpašniekiem, kādēļ daudz bija jācieš tiem,
kuri paļaudamies, ka visi parādi samaksāti, dabūja
no jauna maksāt. Vācijā hipotēkas uzvērtētas par
25% no tās dienas zelta vērtības, kad šie īpašumi
pirkti, vai kad hipotēkas īpašumos ieguldītas.
Vintera kungs no savas puses teica, ka tiem,

bija debates jau pirms kāda gada, un es tagad turu
Bastjāņa kungu pie vārda, ka ne tikai karavīriem,
bet arī cietušiem naudas noguldītājiem jāsaņem atlīdzība. Tam nolūkam mums būtu jālaiž tautā šis
ķīlu zīmju fonds, kas kopā būtu kādi 120.000.000 latu _4% ķīlu zīmēs un kādi 40_300.000 latu 6% ķīlu zīmes. Tas nebūtu nekāds grēks, un arī tie zemkopji,
jaunsaimnieki, kas būtu dabūjuši šos aizdevumus,

' wertung», t. i. parādu uzvērtēšanu, neprasīja vis,
vai īpašumi ir otrās vai trešās rokās, bet. griezās

kas zaudējuši 18. marta likuma dēļ, esot priekštiesība, un karavīriem līdzekļi jāatrodot citur. Saprotama lieta, ka visiem kopā — i karavīriem, i cietušiem, nu gan daudz kas neiznāks, jo vienmēr jāatzīst un, šo uz 18. marta likuma pamata īpašumu ieguvēju jautājumu nokārtojot, jāievēro, ka karā galu
gala ir cietuši visi zemkopji; ne tikai kurzemnieki,
kuri bija padzīti un bija aizgājuši no savas zemes, ko
tie vēlāk atrada galīgi apaugušu krūmājiem un nederīgu, bet arī vidzemnieki un latgalieši ir stipri cietuši no kara sekām. Tā tad, ja zemkopjiem gribētu
uzlikt kādu nodokli par labu karavīriem vai arī cietušiem, tad būtu jāievēro arī tas, ka tur faktiski būtu ļoti maz, ko ņemt.
No otras puses jāievēro arī tas, ka pilsētu īpašumu ienākumi īres likuma dēļ ir samazinājušies par
37,5%, salīdzinot ar agrākiem ienākumiem. Ja arī
varētu but, ka viņi atsvabinājušies no parādiem, tad
tomēr viņu ienākumi nav tik lieli, kādi bija pirms
kara. Bet, protama lieta, tā kā zināmā mērā ir zaudējuši visi, tad kādu daļu zaudējumu varētu uzlikt
ari viņiem. Cik zināms, visi Rīgas pilsētas tagadējie nekustamie īpašumi nebūs daudz vairāk vērti par
300 miljoniem latu; pirms kara to vērtība bija 300
miljoni zelta rubļu. Par visām citām pilsētām kopa, man šķiet, nesanāktu vairāk par simts miljoniem
zelta rubļu. Tā tad sadabūt 30 miljonus latu, kā
Fiastjaņa kungs domā, varbūt būtu iespējams, ja
apietos diezgan saudzīgi. Piemēram, mazo namiņu
īpašniekus, kuru nami mazāk vērti par 10.000 latu,
varētu pavisam izslēgt, jo izmeklēšana un izpētīšana, varbūt, maksātu vairāk. Tā galu galā no viņiem
neka daudz nevarētu ieņemt.
Nelaime ir tā, ka uz kādreizējā finanču ministra
Ringolda Kalninga kunga prasību Saeima 1923. gadā
atcēla kara peļņas nodokli. Tas būtu bijis ļoti laba
lieta, un ja tas būtu pamatīgi realizēts, tad no tā būtu varēts daudz ko dabūt. Bet tagad tas nu ir atcelts.
Katrā ziņā es no savas puses pilnīgi piekrītu
tam, ka mums jāsadabū kopā viss tas, kas vēl ir dabūjams, un par visām lietām jānoskaidro, kas tur
īsti ir. Es domāju, ka cietušiem naudas noguldītājiem arī būtu jāpieliek, un šinī ziņā varētu balsot
par Bastjāņa kunga priekšlikumu.
Bet es domāju, ka ir arī vēl cita iespējamība, ir
kāds fonds, kas šimbrīžam nemaz nav aiztikts. Šis
fonds ir — visi tie līdzekļi, ko ir izdevusi Hipotēku
banka, t. i. pāri par 40.000.000 latu 6% aizdevumos,
un tie pāri par 150.000.000 latu, ko ir izdevusi Ze-

rubļu varētu atlīdzināt pilnā mērā.

Par to

mums

nevarētu taču ļaunoties, ka vienu daļu no šiem aizdevumiem, par kuriem viņiem tā kā tā jāmaksā procenti, dotu karavīriem un vienu daļu tiem, kas cietuši 1920. gada 18. marta likuma dēļ. Es domāju, ja
tā tiktu izdotas, tā sakot, izkroģētas ķīlu zīmes, tad
tautsaimnieciski tas noderētu tikai par apaugļojumu.
Tiesa, valsts tā zaudētu, sacīsim, kādus 6—7 miljonus latu gadā procentēs, bet toties tie, kas šīs proccntes dabūtu, pa labai daļai tās atkal patērētu, tā
ka tīrais zaudējums tomēr atkal nebūtu tīrs zaudējums, bet gan daļa šī zaudējuma izlīdzinātos netiešos nodokļos, kurus samaksātu tie, kas patērētu dažādus produktus, kas aplikti ar akcīzi un muitām.

Cik augstu varētu vērtēt lauku īpašumus? Varbūt uz 500 miljonu latu. Bet ņemt no tiem varētu
maz. Labi, ja pavisam no pilsētu un lauku īpašumiem sanāktu 30 miljonu latu.
Mazliet būtu jāapstājas pie strīdus starp Bļodnieka un Mīlberga kungu. Es arī esmu lasījis Tautas Padomes protokolus, kur redzams, ka Bļodnieka kungs savā laikā, 1920. gada 18. martā ir balsojis par likumu, ar kuru noguldītājiem tika atņemta
viņu nauda, ar kura palīdzību bija iespējams rubli
apmainīt pret grasi. Ja nu Bļodnieka kungs ir tagad tāds atgriezīgs grēcinieks, tad es priecājos par
to, jo debesīs arī priecājas par katru atgriezušos
grēcinieku; tikai tad viņam būtu atklāti jāpasaka: es
gan esmu grēkojis, bet tagad lūkošu to, ko esmu
grēkojis, labot.
Es balsošu par Bastjāņa kunga

priekšlikumu,
tomēr uzturu spēkā prasību, ka tie krājumi, ko Latvijas valsts ir uzkrājusi 10 gados, tie aizdevumi, ko
ir izdevušas Zemes banka un Hipotēku banka, arī
būtu jāizlieto — tie ir līdzekļi, pie kuriem var ķerties tūliņ. Zināms, daudz karavīru teiks, ka ar to
maz līdzēts, jo tā nav skaidra nauda. Te varētu izlīdzēties tā, ka uzdotu Latvijas bankai lombardēt
līdz 50% un summu — 2000 latu paaugstināt līdz
3000 un, varbūt, 4000 latu. Caurmērā taču jaunsaimniecības ir bijušas ap 5000 latu vērtas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam Al-

beringam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Es kā zemnieku frakcijas pārstāvis
gribu pateikt, ka zemnieku savienība, kā lielākā pilsoniskā frakcija, nevar ne pabalstīt, ne ierosināt tādus
priekšlikumus, par kuriem nav skaidrības, kā tos
varēs realizēt. Mēs varam balsot tikai par tādiem

ierosinājumiem, kas ir reāli.
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Pašreiz mūsu priekšā ir divi priekšlikumi. Viens,
ko iesniegusi budžeta kommisijā un kas paredz zināmus ienākumus, kurus matemātiski var izrēķināt,

sola dot zināmus līdzekļus, reālus ienākumus, un ar
šiem ienākumiem mēs varam padarīt divus lielus
darbus. Pirmkārt — mēs varam veicināt ar šiem
ienākumiem mūsu valsts zemes kultivēšanu, pie kāda darba mēs jau esam ķērušies un kas mums, bez
šaubām, vēl intensīvāk jāturpina, jo mēs esam palikuši piecpadsmitā vietā starp pārējām valstīm. Mūsu valsts tā tad nav priekšgalā, bet gan stāv tālu aiz
citām valstīm, un tas ir tāpēc, ka mums vēl ļoti
daudz nekultivētas zemes. Šinī ziņā mēs jau esam
mēģinājuši ko darīt. Jau agrāk mēs esam atvēlējuši prāvus līdzekļus zemes meliorācijas darbiem,
esam nodibinājuši pat meliorācijas fondu, esam meliorācijas līdzekļus paplašinājuši, bet viss tas vēl ir
par maz. Mūsu priekšā ir neapstrīdama prasība, ka
līdzekļi ir vajadzīgi vēl joprojām un daudz lielākos
apmēros. Mums atvēlētos līdzekļus vajadzētu pat
dubultot, vajadzētu vairākkārt palielināt meliorācijas darbus. Ar nekultivēto zemju pārvēršanu kultivētās zemēs mēs būsim veikuši lielu valstisku darbu. Mēs būsim Latviju pārvērtuši par kultūras valsti, par priekšzīmīgi izkoptu lauksaimniecības valsti. Un tas nav nekāds noslēpums, ka mums jāpieliek visi spēki, lai veicinātu savu lauksaimniecību.
Reizē ar šo darbu mēs būsim darījuši vēl otru
lietu: mēs būsim apmierinājuši brīvības cīnītāju
prasību, ko viņi ir uzstādījuši iedami brīvības cī-
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Ja, profesora kungs, Jums ir tādi ieskati par Latvijas republikas likumiem, tad man jāsaka: tiešām ir
kauns, ka Jūs te sēžat. (K. Bāloša starpsauciens.)
Nevar taču sacīt, ka kāda persona ir laupījusi, ja viņa to ir darījusi uz likuma pamata. Ja mēs tagad
uz likuma pamata realizējam savu agrāro reformu,
un ja kāds bijušais muižnieks iedrošinātos nākt un
teikt, ka tā ir laupīšana, tad mēs uz visstingrāko
protestētu un teiktu, ka tas ir likumīgi. Ja par tiem,
kas ieguvuši nekustamus īpašumus no tiem, kas savus parādus dzēsuši ar 18. marta likuma palīdzību,
jūs sakāt, ka tie ir laupījuši, tad taču beigu beigās
iznāk tā, ka pie tiem īpašumiem, kuru parādi dzēsti
ar 1920. gada 18. marta likuma palīdzību, neviens
vairs nedrīkst ķerties klāt. Tā ir bezkaunība! (K.
Bafņša starpsauciens.) Ar šādu dēmagoģiju nu gan
nevajadzētu nākt, bet gan ar reāliem priekšlikumiem.
Es saprotu budžeta kommisijas priekšlikumu.
Tā nāk un rāda, kur līdzekļi atrodami, proti — paaugstinot tabakas akcīzi. Budžeta kommisijā ir paredzējusi, ka tas valstij dotu ap 3.000.000 latu. Profesors Baloža kungs rēķināja, ka ienākšot tikai
2.000.000—2.500.000 latu. Lai nu būtu kā būdams;
es negribu te rēķināt uz priekšu, cik lieli būs ienākumi, bet te tomēr ir kaut kas reāls un ir paredzams,
ka brīvības cīnītāji, kas ir palikuši bez zemes, to visā drīzumā dabūs. Šis priekšlikums ir pieņemams
arī tāpēc, ka, pirmkārt, minētos līdzekļus izlietos
Latvijas zemes kultivēšanai un, otrkārt, kā jau teicu,
te ir gādāts par to, lai tie brīvības cīnītāji, kas nedabūs zemi, saņemtu atlīdzību naudā vai citādā veidā.

ņās, iedami cīnīties par savu zemi. Līdz šim mēs
esam gājuši šo ceļu, cik vien ir bijis iespējams. Piedaloties Saeimas vēlētiem pārstāvjiem, valdības, saMēs stāvēsim par to, lai neviens brīvības cīnītājs
biedrības un pašvaldību pārstāvjiem, mēs esam pienepaliktu tukšā. To ievērojot, man jāsaka, ka par
šķīruši brīvības cīnītājiem zemi iespējamos apmētukšiem demagoģiskiem priekšlikumiem mēs nebalros. Ja tomēr vēl daži zemi nav dabūjuši, tad jā- sosim, jo tie nav realizējami, bet balsosim par bumēģina panākt, lai brīvības cīnītāji, kas piedalījudžeta kommisijas priekšlikumu, kas runā par tabašies kaujās, kam lieli nopelni, tiktu pie sava kaktiņa, kas akcizes paaugstināšanu, kas paredz kultivēt
sava stūrīša zemes, pie kā ir tikuši jau citi. Nekad Latvijas nederīgo zemi, pārvērst to par lauksaimnedrīkst skatīties tā, ka mūsu brīvības cīnītāji pēr- . niecībai derīgu zemi un dod brīvības cīnītājiem iekami par naudu. To esmu teicis vairāk reižu. Tāspēju saņemt visdrīzākā laikā zemi vai atlīdzību.
pat mums nav iebildumu, ja tiem cīņu dalībniekiem, Pie skaitļiem neapstāšos, es zinu, cik tas izmaksās,
kas zemi negrib, izsniedz naudas balvu — nevis kā
bet tas ne tuvu nesaskan ar to, ko te teica profesors
atlīdzību, bet kā zināmu atzinības dāvanu.
Balodis.
Bet vispirms mums jāzin, vai mums ir līdzekļi.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depuFinanču kommisijā šis jautājums nav debatēts, bet
tātam Sanderam.
tas ir plaši pārrunāts budžeta kommisijā, kur komV. Sanders (nacionālais bloks): Cienījamie demisijas locekļi un dažādi pārstāvji ir aizrādījuši, ka
putāti!
Mēs zinām, ka daudz karavīru zemi nav sabrīvu līdzekļu valstij pašreiz nav un, lai tos rastu,
ņēmuši. Zemes fondā pašlaik trūkst vajadzīgo obsperami ārkārtēji soļi. Ja mums ir iespējams spert
jektu karavīru prasību apmierināšanai. Šī iemesla
ārkārtējus soļus, neapgrūtinot budžetu, neapgrūtidēļ savā laikā lauksaimniecības kommisijā bija iznot valsts pilsoņus, vienalga, vai zemniekus, vai pilstrādājusi likumu par balvas izsniegšanu karavīsētniekus, vai tirgotājus, vai rūpniekus, tad mums
riem, bet izrādījās, ka trūkst līdzekļu tādas balvas
nav iebildumu, ka brīvības cīnītājiem dod zemi. Es
izsniegšanai.
saku: ja rastos iespēja līdzekļus sagādāt.
ņemt
Te lika priekšā
līdzekļus no tiem pilsoŠodien mēs dzirdējām priekšlikumus, kādā kārņiem, kas it ka kļuvuši bagāti uz 1920. gada 18. martā varētu apmierināt karavīru prasības. Viens no
ta, likuma pamata. Es negribu runāt par to, cik batiem paredz aplikt ar nodokli visus tos, kas kaut kāgāts viens vai otrs no viņiem kļuvis, bet man šķiet, dā veidā iedzīvojušies uz 18. marta likuma pamata.
ka šispriekšlikums nav reāls. Par šo priekšlikumu
Ja apskatām šo priekšlikumu, tad mums jāizsakās
ir runāts vairāk gadu. Šodien arī no šīs katedras
pret to. Mēs neaizstāvam 18. marta likumu, mēs
dzirdējām, ka tas nekā nedod. Es esmu pārlieciuzskatām to par netaisnu; bet ja kļūdu, kas kādreiz
nāts, ka tie, kas šodien to liek priekšā, paši labi zin, izdarīta ar 18. marta likumu grib izlīdzināt tādā veika tas nekā nedos, ka brīvības cīnītāji nekā neiegūs, dā, tad jārunā ne tik vien par tiem, kas ar 18. marta
ka tā ir tikai aģitācija nākošām vēlēšanām. Liela
likumu ir iedzīvojušies, bet arī par tiem, kas 18.
daļa bijušo piešķirto zemju īpašnieku ir savus īpašumarta likuma dēļ ir cietuši. Būtu arī netaisni, ja
mus pārdevuši; tie ir pārgājuši otrās un trešās rosummas, kas ienāktu no nodokļa, kurš būtu uzlikts
kās. Es nesaprotu, kā cienījamais profesors Balodis
visiem tiem, kas iedzīvojušies ar 18. marta likumu,
varēja sacīt, ka šiem jaunajiem īpašniekiem viņu ieizlietotu karavīru vajadzībām. Man šķiet, ka, _ migūtā zeme jāatņem, jo viņi to esot it kā nolaupījuši. nēto priekšlikumu realizējot, maz kas tiks panākts,
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bet gan tas radīs chaosu visā valsts un sabiedriska
dzīvē. Aiz tā iemesla Bastjāņa priekšlikums nav
nopietni ņemams.
Otrs priekšlikums, kas nāk no budžeta kommisijas, ir reāls priekšlikums, t. i. paaugstināt tabakas
akcīzi. Tam mēs pilnīgi varam piekrist. Tādā veidā gūtos līdzekļus varēs izlietot zemes kultivēšanai.
Ar laiku zemes fondam rāsies jauni zemes _ objekti,
kurus varēs piešķirt brīvības cīnītājiem. Tāpēc nacionālais bloks balsos par Gulbja kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Šī svarīgā jautājuma atrisināšanai,
kas tiešām būtu atrisināms visdrīzākā laikā, iesniegti divi priekšlikumi. Budžeta kommisijā domā, ka
vajaga piespiest visus brīvības cīnītājus ņemt zemi
un šai vajadzībai rast līdzekļus, apliekot tabaku ar
jaunu akcīzi. Man liekas, ka šāda vienpusība nav
pareiza. Mums ir labi zināms, ka liela daļa brīvības
cīnītāju, kas tagad prasa atbalstu, nebūt nav lauksaimnieki, bet ir galvenā kārtā tādas personas, kas
nodarbojas citās ražošanas nozarēs; tāpēc piespiest
viņus visus ņemt zemi būtu nepareizi—tas būtu jauns
zemes spekulācijas radīšanas veids. Aiz šī motīva
šis vienīgais veids nav ieteicams. Tāds ir mūsu

uzskats.
No otras puses mums liekas, ka arī liela naudas
ieguldīšana pašulaik purvu kultivēšanā nav pareiza.
Mēs zinām, ka mums ir daudz tādas lauksaimniecības zemes, kas ir ļoti vāji kultivēta; mums nav līdzekļu pilnīgai kultivēto zemju ražības pacelšanai,
kur patiešām nauda atmaksātos visdrīzākā laikā.
Tādos apstākļos ieguldīt lielas naudas summas purvos būtu tautsaimnieciski nepareizi. Tādēļ es domāju, ja arī mēs šai budžeta kommisijas formulai
varētu pievienoties, tad jāliek priekšā, ka šie līdzekļi izlietojami pirmā kārtā privāto lauksaimniecības
zemju iepirkšanai, jo tādas mēs varam pašreiz uzpirkt. Katrā laikrakstā varam lasīt, ka pārdod veselu rindu vecsaimniecību un jaunsaimniecību. Tāpēc būtu lietišķi nopirkt valstij šīs saimniecības un
piešķirt brīvības cīnītājiem vispirms šo kultivēto
zemi. Tāpēc es iesniedzu priekšlikumu pie budžeta

kommisijas formulas, ka šie 3% miljoni latu izlietojami, vispirms, privāto lauksaimniecības zemju uzpirkšanai, bet ja tādu nebūtu, tad pa daļai labāko
purvu kultivēšanai. Ar to tad varētu apmierināt to
brīvības cīnītāju daļu, kas tiešām vēlas nodarboties
ar lauksaimniecību. Bet man liekas, ka tādu būs
ļoti maz, jo lauksaimniecība, kā zināms, pašlaik pārcieš krizi, un mēs novērojam taisni lielu bēgšanu no
laukiem pilsētās.

Tāpēc nezin vai daudz būs tādu

cīnītāju, kas ies no pilsētas laukā, sēdīsies purvājā
un sāks tur saimniekot. Bet tā kā brīvības cīnītājiem balva ir apsolīta un ir jādod, tad likumā jāparedz arī otrs veids, kā sagādāt līdzekļus, lai varētu
piešķirt naudas balvu tiem', kas zemi nevēlas. Tādēļ mēs arī atbalstām otro formulu par naudas balvas izsniegšanu, ko šeit ir iesniedzis Bastjāņa kungs.
Man liekas, ka, ejot šos abus divus ceļus, mes vislietderīgāk varēsim šo jautājumu atrisināt.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
putātam Kaļļistratovam.
M. Kaļļistratovs
ski)*.

Vārds de-

(vecticībnieks; runā

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Eglītim.

Vārds

deputātam

A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija). Godātie deputātu kungi! Apspriežot karavīru balvas jautājumu tika aizkustināts arī jautājums
par agrāro reformu. Minēja arī to, ka liela daļa
karavīru zemi nav dabūjusi. Patiesībā tas tā ari ir.
Bet reizā ar to arī jāuzsver, ka zemi ir dabūjuši laba daļa bezzemnieku, bijušo muižas kalpu un strādnieku. Šī parādība nav nosodāma, jo, līdzīgi karavīriem, arī tiem, kas, varbūt, vairāk dzimtas no vietas apstrādājuši muižas zemi, šo zemi pienācās saņemt. No savilkuma mēs redzam, ka līdz 1930. gada 1. jūnijam pavisam piešķirtas 53, 000 jaunsaimniecības. Ar 1. un 2. kategoriju piešķirts 21.507
jaunsaimniecības. Bet starpībā starp 53.000 un
21.000 ir viena daļa karavīru ar 3. kategoriju, t. i. tie,
kuri zemi saņēmuši kā ārpagastnieki. Tā mēs varam teikt, ka apmēram 60% no visas Latvijas valsts
fonda zemes tomēr ir ieguvuši karavīri un 40% —
pārējie bezzemnieki. Bez šaubām, ir bijusi viena

otra ļaunprātība, zemi ir saņēmuši, varbūt, tādi, kas
to neapstrādā, varbūt, taisni tās labākās jaunsaimniecības, bet tagad, runājot par jautājumu, vai karavīriem jādabū zeme, vai nauda, man šķiet, tam nav
nozīmes. Es gribu aizrādīt, ka vecu vecā prakse, ko
valstis ir lietojušas jau agrākos laikos, ir tāda, ka
karavīri pēc sekmīga kara ir apbalvoti ir ar zemi, ir
ar naudu. Arī mūsu kaimiņi — igauņi ir apbalvojuši
savus karavīrus ir ar zemi, ir ar naudu. Mēs zinām,
ka ir bijuši karapulki un vēl tagad ir armijas, kas

saņem cietu algu.
Ja tagad, runājot par šo karavīru apbalvošanas jautājumu, paceļas balsis, ka mūsu karavīri nav
par naudu pērkami, tad tas ir nepareizi; tādam saucienam mēs nedrīkstam ļaut atskanēt, jo vēsture
rāda, ka par katru veiksmīgu darbu ir bijusi zināma
atlīdzība. Zināms, ir lietai arī otra puse — ir pienākums pret valsti, ir arī morāliskais pienākums, bet
tomēr zināms gandarījums mantā katrreiz ir dots.
Tāpēc arī mums uz šo jautājumu jāskatās tā, ka karavīru atlīdzības jautājumu mēs varam virzīt pa 2
ceļiem: viens var būt atlīdzība ar zemi un otrs —
atlīdzība naudā, vēl jo vairāk tāpēc, ka mums ir zināms, ka mums nebūs tik daudz brīvas zemes, lai

varētu apmierināt visus karavīrus.

Mēs zinām arī,

ka ir daudz tādu karavīru, kuri zemi negrib, bet kuri ļoti konkrēti prasa zināmu atlīdzību naudā. Arī
dzīvē mēs redzam, ka daudzi no tiem, kas zemi ieguvuši, to pārdod tālāk bezzemniekiem- Kāpēc pielaist ar likumu šādu nevēlamu procesu ar zemes
pārdošanu, kāpēc nenokārtot to jautājumu vienkāršāk, dodot zemi tiem, kas to vēlas, bet visiem tiem,
kas zemi nevēlas maksāt naudu.
Par naudas sagādāšanu bija daudz un dažādi
uzskati. No iepriekšējiem runātājiem mēs daudz ko
dzirdējām un varējām sagaidīt arī priekšlikumus
par kādiem konkrētiem jauniem ienākumu avotiem,
bet tādi izpalika. Mūsu cienījamais profesora kungs
visādi mēģināja kritizēt mūsu priekšlikumu par tabakas akcīzes paaugstināšanu, bet neka labāka nepateica un beidzot arī palika pie uzskata, ka tabakas
akcīze jāpaugstina. Tāpat ir pārrunāti arī pārējie
principi, bet ir skaidrs, ka noteikta nekā ar viņiem
panākt nevar. Arī par otro principu — ņemt līdzekļus no 18. marta likuma tā saucamiem bagātniekiem
— nevienam skaidru priekšlikumu nebija, bet šī jautājuma pārrunāšana tikai sacēla tūdaļ kājās to vīru
Saeimā, kas it kā sakās aizstāvam 18. marta likumu
dēļ cietušos. Viņš tikai aizmirsa pateikt — kādā
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gadā cietušos. Skaidrības labā man būtu viens mazs
lūgums: lai šīs cauri kritušās biedrības pārstāvis
šeit nenāk tikai ar dažādiem solījumiem un nemēģina attiecināt tos arī uz karavīriem, bet lai viņš skaidri un gaiši pasaka, ka līdzekļus, kurus viņš domā
iegūt, nevar atvēlēt cietušiem karavīriem, bet tie
jāizlieto citām vajadzībām. Viņš te domā 18. marta
likuma dēļ cietušos, tikai nepateica gadu, kādā tie
cietuši. Tāpēc man būtu mazs lūgumiņš, lai skaidrības labā viņš pateiktu, kādā gadā cietušiem viņš

kuma dēļ, viņi cieš arī no jums. Lielākā daļa šo cilvēku atrodas nespējnieku namos, saņem tikai dažus

domā maksāt un kā viņš domā tiem izmaksāt. Mēs

traukt sarunas! (Starpsaucieni.)
A. Eglītis (turpina): Tagad cilvēki sāk jau uz-

no savas puses domājam, ka vispirms no tās naudas
būtu jāmaksā tiem 1920. gada 18. marta likuma
deļ cietušiem, kuriem visi īpašumi atņemti un konfiscēti. Mēs gan nedomājam, ka to vajadzētu attiecināt arī uz tiem, kas cietuši 1919. gadā no kommū-

nistu valdīšanas kommisāriem, kuri teica, ka konfiscēti ir visi īpašumi, visas krājkases. Vai tiem arī
jāmaksā?

Tālāk mani interesē, ka vienā tā laika oficiozā
lasām ar kāda Jāņa Vintera parakstu, kas ir Valmieras pārtikas produktu nodaļas vadītāja biedrs, ka
katram zemniekam jānodod spaidu kārtā divas mārciņas sviesta un 4 mārciņas biezpiena

no katras

govs.

Pēc kādiem mēnešiem bija jānodod 4 mārciņas sviesta. Tālāk lasām rīkojumus ar Vintera
parakstu, ka spaidu kārtā jānodod arī labība. Visus,
kas šiem rīkojumiem nepadošoties, nodošot revolucionāram tribunālam. (J Vinters no vietas: «Nepatiesība!») Vintera kungs, es apgalvoju, ka tas ir
taisnība! Izrādās, ka šis Jānis Vinters ir dzimis
Valmieras apriņķa Dikļu pagastā. Kā tagad izrādās, tad arī Saeimas deputāts Jānis Vinters ir dzimis Valmieras apriņķa Dikļu pagastā. Ja Jūs tagad
kliedzat, ka tas nav taisnība, tad es Jums varu parādīt attiecīgos dokumentus, kas vēl ir atrodami. Ja
Vintera kungs grib pārliecināties, tad viņš tos var
apskatīt. (/ Vmters no vietas: «Ko Jūs pats esat
darījis!») Vintera kungs, es nekad neesmu bijis kommūnists un varu to apliecināt!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Eglīt, visas tās lietas, varbūt, ir ļoti interesantas, bet
tam gan nav nekāda sakara ar apspriežamo jautājumu!

A. Eglītis (turpina): Lai sevi nomazgātu, Vintera kungs tagad pārmet mūsu frakcijai un mēģina
^
iestāstīt,
ka it kā nelaime ir tas, ka mūsu frakcijas
deputātam Bļodniekam ir nams. Jaunsaimnieku
frakcija nekad nav noliegusi prīvāto īpašumu un tāpēc nedomā, ka viņas biedriem nedrīkstētu būt nekustam^ īpašumu. Tagad Vintera kungs saka, ka
tapec mušu uzskati esot mainījušies. Ja Vintera
kungs še sacīja, ka deputātam Bļodniekam esot 6
stāvu nams, tad man, kam sava dzīvokļa nav, jālūdz,
lai viņš man dotu tur dzīvokli, jo, cik es zinu, deputātam Bļodniekam pieder tikai puse no 4 stāvu nama, pie kam tas pirkts 1929. gadā.
Ja nu runā par to, kas cietuši krājkasēs, un kāda kārtā _ nāktos līdzekļus iegūt un izlietot, tad, varbūt, varētu runāt tie, kas ir cietuši, kas varētu uzrādīt krājkašu un banku grāmatiņas, kam bijuši noguldījumi bankās vai krājkasēs. Man šķiet, ka neviens no 18. marta likuma dēļ cietušo partijas darbiniekiem nevarēs uzrādīt šādas grāmatiņas. Tas
ļaunākais tomēr ir tas — uz to varētu griezt arī
prokurora un iekšlietu ministra uzmanību —, ka jūs
no katra biedra, solīdami izmaksāt viņu noguldījumus zeltā, iekasējat 3 latus biedru naudas gadā. Neskatoties uz to, ka šie cilvēki ir cietuši 18. marta li-

latus mēnesī uzturam. Ja nu no Rīgas ierodas kāds
jauns cilvēks ar garu mandātu un sola, ka viņi saņems savus noguldījumus zeltā, tad viņiem, varbūt,
arī rodas cerība, viņi domā: nu — pamēģinās vēlreiz un samaksā tos 3 latus biedru naudas. Tā šie
cilvēki maksā vienu, otru un trešo gadu, bet savus
noguldījumus nesaņem. (J. Vin'iera, starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: (zvanī): Lūdzu pār-

traukties.

Mums ienākušas vairāk vēstules. Te ir
«Cik
ilgi mums vēl būs jāgaida? Biedru naudas maksājam kārtīgi, bet noguldījumus nevaram dabūt atpakaļ. Vai Jūs nevarat Vintera kungam uzprasīt? Bet
tas jau būtu velti.» Jūs, Vintera kungs, taču laikam
esat advokāta palīgs, bet kāpēc Jūsu sekretārs rak.sta Jūsu partijas biedriem tādas vēstules, kā, piemē-

kāda vēstule no Lejasciema, kur rakstīts tā:

ram, sekojošo: «Mēs, lūk, jums naudu dotu, bet
mums nav neviena advokāta, kas par 50% uzņemtos vest prāvu.» Vintera kungs! Lūdzu uzņemieties! Kāpēc Jūs neuzņemat!es? Jūs ar šādiem māņiem mēģināt izspiest no jau tā cietušiem pēdējo

artavu.
Apspriežot jautājumu, kur rast līdzekļus brīvības cīnītājiem, parasti ir daudz un dažādu tīkotāju.
Vieni saka, ka šie līdzekļi vajadzīgi vienām vajadzībām, otri saka, ka tie vajadzīgi citām vajadzībām, bet neviens neuzrāda nekādus ienākumu avotus. Man šķiet, ka tagad tam ir pienācis gals un ka
jānobalso par Bastjāņa kunga priekšlikumu, kurš
paredz rast ienākumus no tabakas akcīzes un no
tiem, kas iedzīvojušies ar 18. marta likumu. Šie līdzekļi jārada, un šo līdzekļu izlietošana būs lietderīga tad, ja ar tiem kultivēs zemi un izmaksās naudu
tiem, kas to veļas. Tā tad tie, kas vēlas zemi, lai
dabū zemi, un kas vēlas balvu saņemt naudā, lai saņem naudu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Annusam.
J. Annuss (nacionālais bloks): Augstais nams!

Pārrunājamais jautājums patiesi ir tik nopietns, ka
prasa visas Saeimas uzmanību. Par ļoti nopietnu
to uzskatīja arī budžeta kommisijā un apsprieda vairāk sēdēs. Visiem budžeta kommisijas locekļiem bija tikai viena vienīga vēlēšanās, proti — lai solījumi, ko devusi kādreiz armijas vadība — piešķirt
katram karavīram zemi, arī tiktu pildīti. Budžeta
kommisijā nepavisam negribēja smieties par brīvības cīnītājiem, kā sacīja Šterna kungs, un arī to nedarīja; bet budžeta kommisijā visu laiku meklēja līdzekļus, kā apmierināt karavīru prasības. Budžeta kommisijā bija gan domu starpības par to, vai

brīvības cīnītājus apmierināt tikai ar zemi, vai dot
arī naudas balvu. Solījums, kas dots karavīriem, ir
bijis dot zemi, nevis naudu. Tanī laikā, kad notika
brīvības cīņas, būtu bijis neiespējami, neglīti un nepielaižamirunāt par kādu naudas balvu. Dzimtā zeme
ir katram dārga, un katrs grib dabūt kādu gabalu
tās, jo latviešu vēlēšanās vienmēr bijusi tikt pie sava zemes stūrīša. Šī vēlēšanās ir jāpiepilda, un tāpēc arī budžeta kommisijā šodien pieņēma lēmumu,
ko iesniedza zemkopības ministra kungs kā budžeta kommisijas priekšsēdētājs.
Šis priekšlikums ir pilnīgi reāls; tas visā nopietnībā tika pārrunāts zemkopības un finanču ministru klātbūtnē. Tas dod arī iespēju pildīt solījumu, kas kādreiz dots brīvības cīnītājiem. Tāpēc arī
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nekāda labuma nebūs. Bet ja šo naudu_ izlietos nekultivētas zemes kultivēšanai, nederīgas zemes
iespējams, tas ir reāls priekšlikums un nav tāds, par pārvēršanai derīgā, lai tad to sadalītu brīvības cīnītājiem, tad tā būs patiesi cienīga balva, kas tautkādu to šeit apzīmēja profesors Baloža kungs, teikdams, ka šis priekšlikums esot nereāls. Šeit minēja saimnieciski atmaksāsies. No tautsaimnieciskā viedokļa izejot, šāds jautājuma atrisinājums ir vienīgi
arī skaitļus, ar tiem varētu tūlīt operēt, bet es to nedarīšu. Ir skaidrs, ka šis akcīzes paaugstinājums pareizais.
Varētu, varbūt, tikai sacīt, ka brīvības cīnīvarētu dot 3,5 miljoni latu. (Profesora K. Bāloša
tāji
nesaņems
šo balvu nākošā vai aiznākoša gada,
starpsauciens.) Man jāaizrāda, ka augstākās šķirvarbūt, būs jāgaida vēl daži gadi. Bet brīvības cīnes tabakai ņemti 15 lati pret 12,5 latiem. Tāds ir
nītāji, kas ir cīnījušies par Latviju, ir velējušies rešis paaugstinājums. (Profesora K. Bāloša starpsauciens.) Profesora kungs, tas ir aprēķināts, pilnīgi dzēt Latviju nevis kā tukšu, bet kā pilnu trauku.
Kad Latvija tapa patstāvīga, tad viņa nebija vis
izejot no tā, ko šī akcīze dod tagad. Bet tā kā papilns, bet iztukšots trauks; okupācijas vara bija to
cēlās doma, ka pārāk liela akcīze varētu strauji saiztukšojusi. Un kad rnūsu brīvības cīnītāji izcīnīja
mazināt tabakas patēriņu, tad vispārējo ienākumu
šo skaisto trauku, ko sauc par Latviju, tad viņi
no paaugstinātās akcīzes aprēķināja tikai uz 3 milgribēja, lai tas pildītos ar labu saturu, lai uzplaukjoniem latu, kādu summu šis paaugstinājums katrā
tu tautsaimnieciskas vērtības, lai tiem, kas dzīvo
ziņā varētu dot.
Latvijā, būtu vieglāka dzīve, lai būtu gaisa un maiUzpeldēja arī jautājums, kā šos 3 miljonu latu zes pietiekoši. Tāpēc brīvības cīnītāji nekad nevar vēlēties, lai tās vērtības, kas pa šiem 12 gaizlietot. Bija divas domas. Vieni domā, ka vajaTāpēc
diem sakrājušās, patērētu un izputinātu.
dzētu visus šos 3 miljonus latu izmaksāt brīvības cīnītājiem kā naudas balvu, otri — ka jāpiešķir zeme. arī, pārejot pie otra priekšlikuma, pie tā priekšliUzvarēja tomēr tā doma, ka katrā ziņā piešķirams kuma, par kuru šeit runāja Bastjāņa kungs, meklētas, kas bija solīts, proti — zeme. Nekādā ziņā ne jot līdzekļus arī no 1920. gada 18. marta likuma,
purvi, kā sacīja Šterna kungs.
Viņš teica, ka ir man pēc dziļākās pārliecības jāsaka, ka šis priekšlikums jānoraida. Jāpiekrīt Vintera kunga uzskanepielaižami brīvības cīnītājus vēlreiz dzīt purvā.
tam, ka tāds līdzekļu iegūšanas veids brīvības
Ja budžeta kommisijā būtu domājusi, ka jāsadala
cīnītājiem kategoriski jānoraida, kaut gan motīvi,
purvi, tad būtu ļoti viegli apmierināt brīvības cīnīkuru dēļ noraidīšanai jānotiek, ir dažādi.
tājus un tas būtu panākams bez kādas līdzekļu mekVintera kungs atrod, ka tie 30 miljoni latu, ko
lēšanas, jo mums, pēc Zemkopības ministrijas oficiālām ziņām, pavisam ir 320.000 ha purvu, no kuriem Bastjāņa kungs vēlas iegūt, esot par maz un tā228.000 ha ir jau izpētīti, un ir atrasts, ka 198.000 ha pēc vien nevajagot šo jautājumu celt gaismā. Es,
no tiem ir grūti kultivējami sūnu purvi; 44.000 ha ir turpretim, gribu sacīt, ka šī summa ir pārmērīgi
zāļu purvu, kas kultivējami, un 46.000 ha ir pārejas liela; bet tieši par šo jautājumu runāšu drusku vēlāk. Pilsētu nekustamas mantas īpašnieki un tāpat
purvu, kas arī ir vieglāk kultivējami. Šo purvu kularī lauku nekustamas mantas īpašnieki par ,sativēšanai tad arī domāti tie 3.000.000 latu, kas 5 gavām vērtībām — protams, ne visi —• tāpat ir sadu laikā būtu 15.000.000 latu.
maksājuši ar 18. marta likuma 66 kapeikām.
(Še Šterna kungs no vietas jautā, cik tāda kultiPar lauku nekustamas mantas īpašniekiem es
vēšana izmaksātu. Tāda kultivēšana izmaksātu līdz
pašreiz nerunāšu, bet apstāšos pie pilsētu nekusta500 latu par vienu hektāru. Speciālists Kuzes kungs, mas mantas īpašniekiem, kuri arī ir devuši Latvikas šo darbu vada, aizrādīja, ka viena hektāra nojai pūrā lielas vērtības. Visus tos nekustamos īpasusināšana maksātu 250 latus; celmāju un krūmu nošumus, kas atrodas pilsētās un bieži apdzīvotās,
tīrīšana, maksātu 100 latu, un 50—70 latu maksātu
vietās un kas sastāda mūsu tautas mantas ļoti ieviena hektāra uzaršana. Tik daudz izmaksātu vievērojamu daļu, pilsētu nekustamas mantas īpašniena hektāra kultivēšana, ja darbu izdarītu vissliktāki ir devuši Latvijai pūrā. Šīs vērtības visi nekukā purvā. Bet darbu vadītājs ari sacīja, ka, darot stamas mantas īpašnieki pēc kara nevarēja sašo darbu zāļu un pārejas purvos, pirmos 5—7 gados ņemt atpakaļ priekšzīmīgā
kārtībā.
Katrs
no
viena hektāra kultivēšana izmaksātu ne 500 latu, mums vēl šodien atminas, kādā stāvoklī bija nebet gan reducētos caurmērā uz 300 latiem. Ir apkustamie īpašumi pēc kara. Visi īpašumi kara lairēķināts, ka viena jaunsaimniecība, ko piešķirtu brīkā bija lielākā vai mazākā mērā bojāti, bija nolaisti, sašauti, bija cauriem, tekošiem jumtiem.
vības cīnītājiem,_ pilnīgi_ kultivētu un ar uzartu zeVisas agrāk ieguldītās vērtības bija lielākā vai mami, 10 ha lielumā maksātu 3000 latu.
zākā mērā samazinājušās, un vairāk kā 90% no
Ja nu brīvības cīnītājiem piešķir zemi plus pienekustamas mantas īpašniekiem nevarēja un neliktu darbu par 3000 latiem, tad nekādā ziņā nevar
var saņemt atpakaļ to, ko viņi ielikuši savos īparunāt Šterna kunga valodu un sacīt, ka brīvības cīšumos zeltā. Viņi nevar saņemt pat pusi. Kāpēc? Tānītāji vēl otro reizi tiek dzīti purvā. Nē, brīvības pēc, ka namu tagadējās tirgus cenas (pie šī jautājuma
cīnītājiem tiek piešķirta zeme, kur katras saimnieapstājās arī profesora kungs) ne tuvu nelīdzinās būcības vērtībā, bez zemes vērtības, ietilpst arī vēl
ves un remontu vērtībai, kas ielikti namos pēdējos 12 gados. To arī nekustamas mantas īpašnieks
darbs par 3000 latiem. Tā tad šai zemei ir jau kaut
nevar saņemt._ Kautgan tagad, namus ceļot, jaunkāda vērtība. Tā ir jau tāda balva zemes gribētājiem, no kuras neatsacīsies un par kuru nevar sacīt, celtne izmaksā apmēram 25%—35% un pat 40%
ka tā ir pārāk niecīga. Un tieši tie, kas nostājas par dārgāk nekā pirms kara, tomēr, pārdodot objektus, kas celti agrāk, par viņiem nevar saņemt vairs
zemes kultivēšanu, ir nostājušies par to, lai brīvīto materiālo vērtību, bet tikai tirgus vērtību, un tā
bas cīnītāji dabūtu cienīgu balvu.
labāka gadījumā ir tikai puse, bet visbiežāk, pārBez tam jāaizrāda, ka naudas balva, ko izdodot mazos namus, kuru ir nospiedošais vairums,
sniegtu 1000, 1500 vai pat 2000 latu apmērā, būs titikai 1/8, Visas provinces pilsētās var pirkt nakai dažiem apģērbiem un vienai otrai vieglai dienai, mus par % no viņos ieguldītās zelta vērtības. Ja
būs tikai patēriņam. Šo naudu varētu izlietot pat
tas tā, tad 2/3_ īpašnieki ir zaudējuši. Rīgā apstākļi
importa preču pirkšanai, un Latvijas valstij no tā
ir drusku labāki. Centrā, kur nami lieli, ir iespē-

pirmais priekšlikums, ko iesniedza budžeta kommisijā, proti — paaugstināt tabakas akcīzi, ir pilnīgi
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jams saņemt līdz pusei vērtības. Tā tad pusi no
zelta ieguldītas vērtības nekustamas mantas īpašnieks zaudē. Jautajam: kāpēc viņš zaudē? Tāpec_ ka _ katrs, kas tagad pērk namu, prot tāpat
aprēķināt, ka aprēķināja pirms kara, ka nekustamam īpašumam,_ lai _ to varētu uzturēt, jārentējas
ar 10% ieguldītas vērtības,. Tā tad pircējs vēlas,
lai nams dotu 10%. Pilsētu centros, kur piemīt
tas elements, ko var saukt par cerību — daži, varbūt, to sauc par spekulāciju ar namiem—, tagad
pērk ar 6_%—7% un 8% ienesīgumu, bet visur citur, piemēram, Rīgas nomales, prasa 10% ienesīgumu. —
Kas spiež nekustamu īpašumu cenas uz leju?

Galvena kārta īres likums. īres likums (iM. Rozentāla starpsauciens), Rozentāla kungs, pastāv
mušu valstī negrozīts jau 5 gadus. īres likums
pielīdzina vienu īres zelta rubli 80 santimiem, kaut
gan 1 zelta rublis līdzinās vairāk kā 260 santimiem.
Ta tad īres maksa ar likumu normēta vairāk kā 3
reiz zemāk neka ta bija pirms kara. Līdz ar to
tie nami, kas ienesa 10%, tagad neienes vairāk
par 3%. Ar 3% nekāda ziņa nepietiek nama apkopšanai, t. i. nama tekošiem un kapitāliem remontiem, amortizācijai un citiem darbiem, kas vajadzīgi, nemaz nerunājot par to, ka nekas neatliek
par ieguldīto kapitālu. Tā tad īres likums lielā
mēra ir nospiedis īres uz leju. Pirmos gados, kad
cieši_ pieturējās pie īres likuma, īres samazinājās
vairāk ka uz pusi.
Ja tagad apskatām, cik liela summa ienāk no
īrem visa Latvija, tad dabūjam ļoti lielu skaitli, jo
pilsētas namu nav nemaz tik maz. Šis postenis
dod pāri par 56.000.000 latu. īres likums ir nodzinis īres par 70% uz leju; tā tam pēc likuma faktiski vajadzētu but, jo ja ņem 80 santīmus 260 santīmu vieta, tad iznāk tikai 30%. Tā tad 70% namsaimnieki zaudē. Šie dati nesaskan ar profesora
Baloža kunga skaitļiem. Viņš teica, ka īres esot
tikai par 37_%_ zemākas. Netaisnību sajūt arī paši
īrnieki un tapec pie likuma tik cieši nepieturas. Ja
mes arī pieņemtu, ka īres ir tikai par 37% zemākas, tad tas, ko saimnieki katru gadu zaudē, tomēr
būtu pāri par 30.000.000 latu gadā. Tā kā mūsu
īres likums pastāv jau 5 gadus, tad namsaimnieki
pa šo laiku būtu zaudējuši 150.000.000 latu, t. i. viņi
būtu saņēmuši 150.000.000 latu mazāk nekā nekustamas mantas materiāla vērtība dod.
Tagad paceļas jautājums, vai namīpašnieki ir
aplikti arī ar citiem nodokļiem, ja viņi visu laiku
pieckartīgi pārmaksā ar īrem vien, kas gadā dod
30.000.000 latu, par ko te runāja Bastjāņa kungs.
Neskatoties uz to, ka īres likums ir nodoklis, kas
dzen nekustamas mantas vērtību straujā tempā uz
leju un kas rada tādu stāvokli, ka mūsu nami lielāka skaita nolietojas neka jauni nāk klāt, nekustamas mantas nodoklis tomēr straujā tempā pieaug.
1921. gada šis nodoklis bija 1.024.000 latu, 1922. gadā — 2.346.000 latu, 1923. gadā — 2.364.000 latu,
1924. gada — 3.341.000 latu, 1925. gadā — 3.542.000
latu, 1927. gada — straujš lēciens, tāpēc ka nodokli palielināja, uzreiz — 6.724.000 latu, 1928. gadā
— 6.529.000 latu, 1929. gadā — 6.770.000 latu un
1930. gadā — 6.832.000 latu. Tā tad nekustamas
mantas nodoklis, neskatoties uz īres likuma pastāvēšanu, ir visai smags un nāk vēl klāt smagai
namsaimnieka nastai.
Šodien mēs pārrunājām kommisijā un pārrunāsim velak arī šeit jautājumu par to, ka nav paaugstināma labības muita, kas ir pirmā patēriņa
produkts. Bet, kungi, paskataities, ar kādu straujumu ta Saeimas daļa, kura saka, ka muitas nevajaga, vai, ka muitas jāpamazina, kādā straujā
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viņi tās nosauc par

nodokli tam produktam, ko sauc par dzīvokli. Te
muitu uzliek ļoti strauji. Protams, tam jāatsaucas
uz iedzīvotajiem, kuriem šis produkts —? dzīvoklis
ir sevišķi svarīgs._ Vai maize ir drusku mīkstāka,
vai cietāka, vai tā melnāka, vai baltāka — tas tā
neatsaucas uz iedzīvotāja _ veselību; tāpat, vai
krekls smalkaks,_ vai rupjāks, tas neatsaucas uz
iedzīvotāju ta, kā dzīvoklis. Ja pieliekam īri. tas
tūlīt atsaucas uz iedzīvotājiem. Ja īri nepieliekam,
mums nav nekādas iespējas savus namus uzturēt
kartība. Ja īre to nedod, saimnieks nevar izdarīt
vajadzīgos remontus. Neviens nams nevar iztikt
bez krāsošanas, bez balsināšanas, bez tiem darbiem, kas vajadzīgi, lai dzīvokļi būtu kārtībā.
Neviens dzīvoklis nevar iztik bez kapitāliem remontiem; jāizdara arī tekošie kārtējie remonti, laiku pa laikam dzīvoklis jāatjauno. Ja jumts ir sabojājies, jāizdara, kapitālremonts, jāuzliek jauns
jumts, _ tāpat krāsnis par jaunu jāsalabo. Bieži
vien jāatjauno arī dažas sienas, un visi šie kapitālie remonti maksājami tām pašām īres naudām.
Bez tam neviens nams nepastāv mūžīgi. Arī pie
labas kopšanas vajadzīga dilšanas daļa, amortizācija, un ta ari jāņem no tās pašas īres naudas, jo
citur nekur nevar ņemt. (Starpsauciens pa kreisi:
«Tad Jus esat vairāk cietuši!») — Uzklausīsimies
un tad taisīsim slēdzienu, varbūt tad arī Jūs man
piekritīsit! _— Tā tad, kā jau teicu, dzīvokļos vajadzīgi kapitālremonti; tas jādara, lai dzīvokļi neaizietu boja.
Tāpat vajadzīga arī amortizācija; tas taču,
kungi, jums skaidrs. Viena nama mūžs nevar būt
ilgāks par 50 gadiem. (Starpsauciens pa kreisi:
«Nu, nu!») Kungi, neaizmirstiet, ka Latvijā 89%
ir koka namu. Ja gribam dzīvot kaut cik higiēniskos dzīvokļos, un ja ievērojam arī to, kādā
stāvoklī mes tos_ namus saņēmām, tad 50 gadu ir
vel ļoti daudz rēķināts. Ja runājam par nekustamas mantas īpašniekiem, tad sakait, kungi, cik
liels procents ir tādu namsaimnieku, kuriem x/b no
nekustamas mantas izbūves vērtības ir noguldīta
banka, lai varētu uzcelt jaunu namu, kad vecais
bus nolietojies._ Paies 10 gadi, vēl un vēl 10 gadi,
un kāds tad bus rezultāts? Tas būs tāds, ka jaunus namus_ šie īpašnieki nevarēs uzcelt. Bez tam
ir daudz tādu namsaimnieku — jāsaka, lielais vairums —, kuru ienākums ir tikai 21 lats mēnesī!
Tādu ir 65% no visiem namsaimniekiem. Kungi,
kas tie ir par namsaimniekiem, kuru ienākums ir
21 lats, un kuriem taču jāizdara tekošie remonti,
kapitālremonti, jāpieliek savs darbs, jāapliek žogi
un jātīra sētas un ielas?
Ja paskatāties, tad redzat, ka tādu namsaimnieku ir pavisam 31.100 jeb
65%, bet jus no šīs katedras sakāt, ka tie ir «mantīga šķira.» Jus skatāties tikai uz tiem nedaudziem
simtiem, apmēram 370 namiem, kas ir Rīgas centrā,
un to pašu mērauklu gribat piemērot visai plašai
apkārtnei, Kundziņsalai, M'īlgravim un provinces
pilsētām.

Vārdu sakot, Rozentāla kungs, ja pieejam
šim jautājumam no tautsaimniecības viedokļa, ja
jautajam, vai notās īres naudas, kas tagad namsaimniekiem ienāk, kaut kas atliek tekošiem un
kapitālremontiem, amortizācijai, darba algai, tad
vispirms jau jāatmet nost kapitāla procentes, jāatmet namsaimnieka darba vērtība, un arī tad pārējiem 3 faktoriem, pastāvot tagadējam īres likumam, nekas pāri nepaliek. Tāds ir faktiskais stāvoklis. Līdz _ ar to jākonstatē, ka nami nolietojas
un aiziet boja.
Bet traģiskākais ir tas, ka šis produkts, ko mēs
saucam par dzīvokli un kas sevišķi iedarbojas uz
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iedzīvotāju veselību, arī top sliktāks. Dzīvoklis
strādniekam ir vajadzīgs, lai naktī gūtu jaunus
speķus. Dzīvoklis ir ta vieta, kur aug jaunā paaudze. Mes zinām, kādos apstākļos dzīvo strādnieki savos dzīvokļos, kāds tur ir sabiezinājums,
līdz ar ko rodas dilonis un dažādas citas infekcijas
slimības. Ja nevar izdarīt tekošos un kapitālremontus, tad dzīvokļi nav pietiekoši sausi, bet mitra dzīvoklī katra ziņā aizies bojā dzīvais kapitāls,
t i. dzīvais speks-cilvēks. Tad sociālai apgādībai
bus jāizdod daudz vairāk nekā mēs saņemam no-

dokļus, - to augsto muitu, ko saucam par nekustamas mantas nodokli.
Saņemot visu kopā, jāteic, ka nekustamas
mantas turētāji pilsētās savā nospiedošā vairākuma — 95% nav tādi, par kuriem varētu sacīt, ka
viņi tagad no namiem kaut ko iegūtu. Augstie nodokļi no vienas puses un īres likums no otras puses spiež namu tirgus vērtību uz leju, spiež arī
īres uz leju, un namsaimnieks nebūt nevar dot īrniekiem šo produktu-dzīvokli tik labu, kā viņš vēlētos. Ja staigājam pa provinces pilsētām vai pa
Rīgas nomalēm un redzam kādu labāku namu, vai
varam domāt, ka šie nami remontēti no īres nau-

dām?

Kungi, tie remontēti uz krēdita.

Hipotēku

banka^ ienākošie pieprasījumi pēc remonta kredītiem, kurus var_ apmierināt tikai niecīgu daļu rāda,

kā no īres ienākumiem šos namus nevar remontēt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Annus, patlaban apspriežams priekšlikums par brīvības cīnītāju balvu.
J. Annuss (turpina): Jā, prezidenta kungs, pilnīgi pareizi! Mums ir priekšlikums par balvu brīvības cīnītājiem, un par šiem brīvības cīnītājiem ir
arī Bastjāņa kunga priekšlikums —• ņemt no ne-

kustamas mantas īpašniekiem 30.000.000 latu lielu
nodokli, ņemt no tiem, kuri jau tā ar nodokļiem aplikti. Par šo priekšlikumu es arī runāju.
Ja grib ņemt 30.000.000 latu no «18. marta bagātniekiem,» tad nevar šo lietu apgaismot citādi, ka
pieejot pie šī jautājuma tautsaimnieciski. Un tāpēc, pavelkot strīpu, man jāsaka, ka nekustamas
mantas īpašnieki, kādi 98%, nevar saņemt no nekustamiem īpašumiem to, ko viņi tanīs ir ieguldījuši. Trūcīgā statistika, kāda mums ir, rāda, ka
63% no namos ieguldītā kapitāla ir piederējuši
pašiem īpašniekiem. Tagad neviens nevar saņemt
63% no namā ieguldītās vērtības, labākā gadījumā
— 30%—50%. Tādā gadījumā jāsaka, ka namsaimnieks arī nevar saņemt to, ko ir ieguldījis zeltā, viņš zaudē pusi namā ieguldītās vērtības.
Nevar runāt, ka nekustamas mantas īpašnieki
iedzīvojušies uz citu rēķina. Ir taisnība, ka naudas
noguldītāji ir zaudējuši, bet tanī pat laikā nav jāaizmirst, ka namsaimnieki, kas savus kapitālus ir
ieguldījuši nekustamos īpašumos, nav tie, kuri
naudas noguldītājiem būtu viņu vērtības atņēmuši. Šīs vērtības ir atņēmis karš un revolūcija.
Karš un revolūcija ir atņēmis vērtības ari namsaimniekiem, atstājot viņiem tikai pusi viņu mantas.
Kad ir jau tik daudz ņemts kara laikā, kad ir
tagad ņemts atkal ar īres likumu, apmēram kādi
150 miljoni latu, kur tad nu vēl lai ņem šos 30 miljonus latu lielo nodokli no nekustamas mantas tanī
laikā, kad jau tā tiek ņemts liels nekustamas mantas nodoklis, nevis nodoklis no peļņas, bet gan tas
nodoklis, kas tiek teorētiski izrēķināts — uz papīra atrasts. Nekustamas mantas īpašnieki, kurus
. Bastjāņa kungs grib ar savu priekšlikumu tagad
aplikt ar jaunu 30 miljonu latu lielu nodokli kā revanšu par to, ko viņi it kā ieguvuši ar 18. marta
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likumu, jāsaka, jau sen visu ir atmaksājuši, tikai
citādā veidā. Nevar taču arī visos gadījumos visas
vajadzības apmierināt tikai ar vienu un to pašu

ienākumu.
Ir taisnība, ka 18. marta likuma dēļ naudas
noguldītāji ir cietuši. Bet tāpat jums ir jāatzīst
no otras puses, ka ar īres likuma izdošanu ir pielaista otra kļūda. Pilsētu nekustamas mantas īpašniekiem jūs nedodat tiesību savu mantu izvērtēt,

jūs viņiem uzliekat spaidus. Tāpēc tagad ņemt tik
daudz no tiem, kuriem jau atņemta puse viņu īpaššumu vērtības, būs neiespējami. Tāpat pilnīgi neiespējami ir ņemt vēl vairāk par 30 miljoniem, ko
vēlas darīt Vintera kungs,
Par visu to vajadzētu ļoti plaši un gari runāt, jo tas ir plašs tautsaimniecisks jautājums, kam
mēs nedrīkstam pieiet tik viegli un taisni šoreiz arī,
sakarā ar karavīru balvu, kā to dara Bastjāņa
kungs _ liekot priekšlikumu aplikt 18. marta likuma
ieguvējus ar jaunu nodokli. Ja to izdarītu, tad tas
nenāktu par labu mūsu tautsaimniecībai. Tas tukšotu to trauku, ko sauc par Latviju, ko mums
ir devuši brīvības cīnītāji, bet tas neveicinātu
Latvijas tautsaimniecības uzplaukšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzelzītim.
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Loti patīkami
dzirdēt, ka tagad frakciju līderi deklarē, ka viņi ļoti aizstāvot atlīdzību karavīriem un brīvības cīnītājiem. Te jāaizrāda, ka, izņemot sociāldemokrātus, neviena no pilsoniskām frakcijām negrib šo
jautājumu atrisināt par labu brīvības cīnītājiem ne
atlīdzības,_ ne zemes piešķiršanas ziņā. Ja viņas to
butu_ gribējušas, tad 10 gadu laikā, kamēr Latvija
pastāv, viņam būtu bijis iespējams solījumus pildīt.
Te Mīlberga kungs sacīja, ka viņa frakcija esot par
atlīdzības piešķiršanu karavīriem un brīvības cīnītajiem. un
Jūs to varējāt izdarīt, tikai neesat mēģitikai tagad, kad tuvojas Saeimas un cinājuši^
tas vēlēšanas, par šiem jautājumiem runā un kareivju prasības atbalsta. Kā jau teicu, sociāldemokrāti jau vairāk reižu ir iesnieguši reālus priekšlikumus _ kā šo jautājumu atrisināt, bet jūs tos esat
noraidījuši. Arī kreisās valdības laikā, kad sociāldemokrāti Jika priekšā atlīdzināt karavīriem un
brīvības cīnītājiem, ņemot līdzekļus no bagātniekiem un_ tiem, kas iedzīvojušies ar 18. marta likumu, jus tos neatbalstījāt. Tāpat, kad valdībā
piedalījās demokrātiskā centra un jaunsaimnieku
ļaudis, karavīri ļoti krasi uzstādīja šo prasību, gāja pat demonstrācijā ar mūziku pie jūsu prezidenta
durvīm, prasīdami savu prasību apmierināšanu, bet
jus to nedarījāt. Tagad jūs esat valdībā divus gadus, cienītie centra kungi, bet pa šiem gadiem neesat rūpējušies par karavīru un brīvības cīnītāju
prasību izpildīšanu. Tagad, kad tuvojās vēlēšanas, jus par tām runājat un sakāt, ka karavīriem,
brīvības cīnītajiem jāpiešķir zeme. Man šķiet, ka
ta ir tikai deklarācija, ka karavīri un brīvības cīnītāji atlīdzību nesaņems. Ja 10 gadu laikā, kur
karavirus _ un brīvības cīnītājus varēja apmierināt
ar kultivētu zemi, tas nav darīts, tad arī tagad to
nesagaidīsim. Mums ir piešķirti 176.000 objektu,
bet brīvības cīnītāju, kas bijuši armijā — bet ne visi
ir bijuši kauju dalībnieki — bija ap 80.000. Tā tad
bija iespēja visus apmierināt, bet tas nav darīts.
Vel liela daļa karavīru, pēc reģistrācijas pāri par
30.000, zemi nav saņēmusi. 16.000 ir invalidu, Lāč- ,
plešu un kauju dalībnieku, kas vēl nav apmierināti
ar zemi; pārējie ir tādi, kas ir piedalījušies brīvības
cīņas, betnav piedalījušies kaujās. Ja pilsoniskās
partijas būtu gribējušas šo jautājumu nokārtot, tad
viņas to būtu izdarījušas. Bet darbi rāda pilnīgi
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līt

Saeimas

Vil

pretējo. Taisni pilsoņi bija tie, kas_ izdeva tādu
likumu, ka trūcīgākie brīvības cīnītāji pie zemes
nevarēja tikt. Likumā bija noteikts_ ka zemi var
iegūt tikai tādi, kam ir kāds inventārs; pārējie to
nevarēja iegūt. Beigu beigas šo instrukciju grozīja, bet tad jau bija par vēlu, jo zemes vairāk nebija.
Tālāk man jāaizrāda, ka tagad te nu nāk un saka, ka karavīriem nevajagot maksāt atlīdzību naudā, bet vajagot dot zemi, jo par naudu neviens neesot gājis karot. Tas ir pareizi. Karavīri neprasīja naudu, bet prasa zemi. Bet, ka es jau aizrādīju, pilsoniskā valdība līdz šim vēl nav mēģinājusi
Viena daļa karaapmierināt karavīru prasības.
vīru —? turīgākie karavīri, kas varēja uzradīt inventāru, saņēma zemi un pārdeva piešķirtos objektus. Tagad nu jums jāapmierina arī trūcīgākie karavīri.
Labā spārna deputāti te teica, ka jākultīvējot
purvi, un tā jāpildot 1919. gadā dotie solījumi; esot
jādodot zeme un ne naudas balva. Ta neesot solīta. Nāciet, kungi, un uzrādait zemes avotus! No
labā spārna te nāca Annusa kungs un uzradīja dažus avotus, bet visus karavīrus no tiem nevar apmierināt. Ja mēs tagad kultivētu visus purvus, tad
varētu apmierināt 5000 zemes gribētāju, bet mums
ir 16.000 tādu karavīru, kuri nav zemi saņēmuši.
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nu. Ja ievēro vēl to, ka pašreiz piešķiramo zemes
objektu ir tikai 2000, ieskaitot _ arī apbūves gabalus, un ja karavīru, brīvības cīnītāju, kas nav saņēmuši vēl nekādu atlīdzību, ir pavisam 16.000, tad
kādus 14.000 karavīru nāktos apmierināt ar naudas
balvu. Minēto 30.000 latu pietiktu, lai varētu pildīt karavīru prasību. Nebūs an nekāda netaisnība,
ja šīs atlīdzības samaksu uzliks visiem tiem, kas
kara laikā iedzīvojušies.
Latvija nav vienīgā valsts, kas ietu _ šo ceļu.
Anglija un citas valstis arī ir uzlikušas zināmus nodokļus par labu kara invalidiem un sakropļotiem
visiem tiem, kas iedzīvojušies uz kara rēķina. Ta
tad ir pilnīgi dibināti, ja arī Latvijas valsts to dara.
Jāsaka, ka nacionālās frakcijas vienmēr ir ļoti
naidīgi noskaņotas pret brīvības cīnītāju interesēm. Kad Saeima apsprieda likumu par kara invalidu pensijām, tad nacionālais bloks deklarēja, ka
brīvības cīnītājiem, kuri izcīnījuši viņiem šīs siltās vietas, vajag atņemt balsstiesības. Kad aizpagājušā gadā ļoti spilgti izpaudās karavīru prasība
nedot Latvijas valsts ienaidniekiem, landesvēristiem
vienādas tiesības ar brīvības cīnītājiem, tad nacionālais bloks un mācītāji bija tie, kas balsoja kopā
ar vācu pārstāvjiem. Citi to neuzdrošinājās. Vispārīgi tās ir tās aprindas, kuras vienmēr ļoti naidīgi noskaņotas pret brīvības cīnītājiem.
Karavīru prasība ir taisnīga, un mēs prasām,
lai šī prasība reiz tiktu izpildīta. Karavīriem —
brīvības cīnītājiem izmaksājama atlīdzība naudā,
un līdzekļi ņemami no kara bagātniekiem, no lielajiem namsaimniekiem, kuri iedzīvojušies uz trūcīgo šķiru rēķina. Ja jūs šo karavīru prasību noraidīsit, tāpat arī šo sociāldemokrātu frakcijas iesniegumu, kas ir reāls un apmierina atvaļinātos
karavīrus .un brīvības cīnītājus, tad atvaļinātie karavīri būs spiesti spert citādus soļus. Viņi neies
vairs ar demonstrācijām un mūziku, kā gāja vēl
dažus gadus atpakaļ, bet viņiem būs jāsper krasāki
soļi, lai piespiestu reiz par visām reizēm izpildīt
karavīru prasības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Špoļanskim.
L. Špoļanskis (Latvijas pagastuun apriņķu pašvaldību krievu darbinieku savienība; runā krie-

Tā tad varētu apmierināt tikai VsTe teica, ka nav bijis nodoma dot karavīriem
Tīreļa purvu. Saprotama lieta, jums ir neērti teikt,
ka gribat piešķirt karavīriem Tīreļa purvu. Ka
tāds nodoms ir bijis, to pierāda skaitļi, tie 30.000
ha; starp tiem ir arī Tīreļa purvs. Ta tad ir bijis
nodoms piešķirt karavīriem arī šo Tīreļa purvu.
Ja jūs gribat dot karavīriem purvājus, tad, protama lieta, jūs varat apmierināt visus 16.000 karavīrus, bet ja šos purvus gribēs kultivēt, tas maksas
loti dārgi. Te jau minēja skaitļus: katra saimniecība ar 10 ha zemes maksātu 3000 Jātu, un paietu
ilgs laiks, kad arī tikai daļu varētu apmierināt.
Līdzšinējo 10 gadu laikā viena daļa karavīru, sevišķi invalidu — 10% ir jau nomiruši. Ja karavīriem būs jāgaida vēl 5 vai _ 10 gadi_ tad laba daļa
viņu var arī nekā nesagaidīt. Tāpēc šeit izvirzās
pilnīgi dabīga atvaļināto karavīru prasība, ka viņi
jāapmierina, izmaksājot atlīdzību nauda. Šo naudas atlīdzības izmaksas jautājumu karavīri ir plaši pārrunājuši savās organizācijās. Viņi neprasa, lai viski)*
atlīdzību maksātu trūcīgā darba tauta _ pla.šā patēPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
riņa produktu muitas vai akcīžu veida; tāpat viņi Kārlim Balodim.
neprasa ņemt šos līdzekļus valsts budžeta kartībā,
K- Balodis_ (darba savienība): Augstais nams!
bet no citiem blakus avotiem ārpus budžeta, no Žēl, ka man vēlreiz jāuzstājas, sevišķi par to, kur
kara bagātniekiem, no tiem, kas iedzīvojušies ar ņemt līdzekļus tiem karavīriem, kas nav dabūjuši
18. marta likumu.
zemi. Te stipri minēja tabakas akcīzes paaugstišeit Annusa kungs no labā spārna ļoti žēlonāšanu, ko tā dotu. Savā pirmā runā es varēju
ja namsaimniekus, ka tā esot vistrūcīgākā šķira aizrādīt tikai uz to, ko minēja Bļodnieka kungs,
Latvijā un ka namsaimniekiem neesot iespējams proti, ka tā varētu dot 20%—25% vairāk nekā tanekā dot karavīriem. Jāsaka, ka tā tas _ nebūt gad. Annusa kungs minēja pavisam ko citu, proti,
nav. Ja šie namsaimnieki tiešām ir tik trūcīgi, tad ka ienākumu samazināšanās, akcīzes paaugstinot,
jau labāk viņiem savus namus atdot valstij_ un sako es minēju, jau esot ievērota, un tā iznākot šie
ņemt pašiem no valsts sociālu pabalstu. Tādus iz3,5 miljoni latu. Te man atkal jāsaka, ka pie mums
teicienus karavīri nedzird pirmo reizi.
valda ārkārtīga necienība pret Saeimas plēnumu.
Annusa kungs teica, ja izmaksāšot karavīriem
Visās kultūras valstīs tādas lietas kā projekti viatlīdzību naudā, viņi to notērēšot vienā dienā, ar
siem parlamenta dalībniekiem tiek likti priekšā druvienu vārdu sakot — viņi to nodzeršot. Jūs, kungi, kātā veidā. Pie mums vien tas tā nav. Pie mums
neuzticaties brīvības cīnītājiem, tiem karavīriem,
iznāk, ka lielam vairumam nav jāzin, kas notiek.
kuri 10 gadus atpakaļ karoja, _ lai padzītu Latvijas Ja nu šī vairuma vidū ir arī lietpratēji, tad tomēr
lielākos ienaidniekus, landesvēristus u. t. t. Tagad
arī tiem nekas nav jāzin, un svarīgi likumi tiek piejūs sakāt, ka šiem karavīriem nevar uzticēt tos ņemti tā — «zem rokas». Bet ja tas arī tā būtu, un
2000 latu.
būtu pareizi rēķināts, tad pēc visām finanču ziJa paskatāmies minēto summu, tad jāsaka, ka
nātnes pareizām kalkulācijām iznāk, ka akcīzi vasociāldemokrātu priekšlikumā paredzētie 30.000 lajadzētu paaugstināt nevis par 20'% līdz 25%, bet
tu ir taisni tā norma, ar ko varētu apmierināt ka*) Runas atreferējums nav iesniegts.
ravīru prasību par pilnīgas atlīdzības izmaksāša-
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Interesanta bija Sandera kunga uzstāšanas,
kurš apgalvoja, ka 1920. gada 18. marta likums
bijis netaisns, bet ka tagad nekā nevarot dabūt. Te
daudz iznāktu. Es savā laikā esmu daudz ar likuir vietā pazīstamais latīņu izteiciens: «Scio meliora,
miem strādājis, un Vācijā esmu atrasts par cienīgu proboque, deteriora sequor» — es zinu, kas ir laizstrādāt priekšlikumus. Jūs par to smejaties, Dubāks, es tam piekrītu, bet daru to sliktāko, to ļaubina kungs, bet Jūs to nezināt; es esmu lasījis slanāko. Kā jūs, mācītāju kungi, ja jūs Dievam ticat,
venā Ādolfa Vāgnera vietā priekšlasījumus un tāvarēsit viņam atbildēt?
pēc domāju, ka financēs ko saprotu; vismaz lietAlberinga kungs ar ļoti lielu enerģiju uzstājās
pratēji to ir atzinuši. Bet te nu iznāk, ka mēs nepret mani, kā es varējis minēt tādu briesmīgu
ka nedabūjam zināt. Finanču ministrija liek ko lietu kā zināma likuma revidēšanu, it kā tas lipriekšā, budžeta kommisijā to pieņem, neprasot cikums būtu kāds laupīšanas likums. Augstais nams!
tus lietpratējus, vai šis priekšlikums ir tāds, kas izUz kādiem pamatiem pastāv mūsu Latvijas repubtur kritiku, vai nē. — Tas ir viens,
lika? Uz kādiem pamatiem ir pieņemts atsavināpar neBet pieņemsim, ka te būtu tas brīnums noticis šanas likums? Taču uz tiem, ka atzina
700
gadiem
attaisnu
to,
ka
pirms
latviešiem
zeme
un tie 3V-2, miljoni attaisnotos. Bet tad tas, ko te
minēja Annusa kungs un mācītājs Sandera kungs, ņemta, un nu aiz morāliski-ētiskiem principiem (sit
ar dūri uz katedras) prasīja atdot šo zemi viņas
ka 3000 latu pietikšot 10 ha purva gabala meliorēšanai, nu gan neiztur nekādas kritikas. Atkal man īstiem apstrādātājiem, tiem, kam tā kādreiz atņemta, pie kam neprasīja, vai tā pieder tam. kas
jāaizrāda, ka es gadiem esmu sekojis Vācijas žurkānāliem par purvu meliorēšanu un tādas summas viņu pirms 700 gadiem latviešiem atņēmis, vaiīpašdam
jaunam
Ir
tādi
zemes
īpašniekam!
pat
neesmu atradis. Tas prasa daudz vairāk līdzekļu.
nieki, kas pavisam to nav mantojuši no senčiem,
Saprotams, ja grib pavirši meliorēt, izrakt tikai dabet ar saviem darba sviedriem to ieguvuši. (V.
žus novadgrāvjus un teikt: «Nu, karavīriņ, nu tu
Firkss no vietas: «To Jūs skaitāt par pareizu!»)
vari tur apmesties!» — jā, tad zināms, varbūt, pieEs varu pat no juridiskā viedokļa ko aizrādīt.
tiktu ar 3000 latiem. Bet arī tad neiznāks maz, jo
pirms kara arī man bija _ gadījums, kur
Redziet,
jaunsaimniekiem mēs esam devuši kokus un tad vēl
aizdevumus. Tā tad arī tad, ja šādu zemes gabalu kādu kvotes māju piesolīja pārdošanā un kāds mans
varētu meliorēt par 3000 latu, arī tad kopsummā radinieks to gribēja pirkt. Mēs izgājāmies pie vaiizietu kādi 6000—7000 latu, t. i. trīsreiz tik daudz, rāk advokātiem, bet visi viņi mūs brīdināja to
cik karavīri prasīja 1926. gadā, proti — 2000 latu. pirkt, teikdami, ka vēl ir spēkā 1848. gada cara Nikolaja I ukazs, saskaņā ar kuru kvotes mājas pienāNevaru piekrist arī Šterna kunga izteiktām koties kalpiem. Tā tad Alberinga kunga enerģisko
domām, ka vajagot izdalīt pārpalikušās muižas. uzstāšanos var apšaubīt arī no juridiskā viedokļa.
Mēs jau visas muižas esam izdalījuši. Ir palikušās
Bet kā 18. marta likumu pieņēma Tautas Papāri tikai divas augstskolas fermas un 18 valsts dome? Tautas Padome nebija tautas vēlēta, tikai
muižas, kopplatībā apmēram 7000 ha. Bez tam vēl ir Satversmes Sapulce bija tautas vēlēta, vēlēta pēc
palikušas izrentētās valsts muižas — kopplatībā
visiem ētiskiem un juridiskiem principiem. Saapmēram 10.000 ha. Pavisam kopā valsts īpašu- tversmes Sapulcei vajadzēja šo likumu vēlreiz caurmā būs kādi 17.000 ha. Ja mēs pie šīs zemes grilūkot, vajadzēja to revidēt, vēl vairāk tāpēc, ka
bētu ķerties klāt, tad varētu apmierināt
šo likumu pieņēma tikai ar 37 pret 36 balsīm, kas
kādus
1000
jaunsaimniekus.
Ar
to
atļāva ar %, Latvijas rubļa samaksāt vienu cara
mēs nekā nebūtu panākuši, bet gan reizē ar šo rubli, jo toreiz tas bija 2/i% vērtības un līdz 1921.
darbu būtu likvidējuši sēklas saimniecību un lopgadam nokrita līdz Yi%. Ja Bļodnieka kungs tokopības parauga saimniecību ierīkošanas iespējareiz — tagad viņš uzstājas ar pilnu balsi — būtu
mību, jo sīkie saimnieki savās mazās saimniecībās uzstājies un balsojis otrā pusē, tad likumu nemaz
nespēj tās ierīkot. Tur zinātnei vajaga nākt panepieņemtu. Ja Satversmes Sapulce ir nokavējusi
līgā un taisni organizētās lielākās saimniecībās. Tā šī likuma revidēšanu, tad katra vēlākā Saeima to
tad šis Šterna kunga aizrādījums ir nevietā.
var izdarīt, jo katrai Saeimai ir tās pašas likumpārdodamām
Zināms, var vēl aizrādīt uz
mā- devējas tiesības kā pirmajai un katrā ziņā daudz
lielākas nekā Tautas Padomei, jo tā nebija taujām. Mēs varam pieņemt likumu, ka valstij būtu
tas vēlēta.
pirmtiesība nopirkt māju par tādu summu, kādu
pircēji ir solījuši, ja mājas nāk _ pārdošanā; tā noAnnusa kungs uzstājās par to, ka saimniekiem
pirktās mājas tad varētu izdalīt jaunsaimniekiem. esot piederējuši 63% no namu vērtības Tagad ar īres likumu to vērtība esot samazinājušās
Nu — atkal katrs, kas būs sekojis nekustamo īpašumu cenām, varēs pateikt, ka mājas jaunsaimnie- par 50%. Tā tad saimnieki ir paturējuši 50%.
cību lielumā, ar apmēram 15 ha_ zemes, zem_ 6000 Bet kreditori taču saņēma tikai Vz %!
Tā tad
latu tagad nebūs pērkamas. Tā būtu trīskārtīga skaidrs, ka te ir acīs krītoša netaisnība, kas katrā
summa, trīsreiz lielāka par to, ko karavīri paši ir
ziņā jāizlabo. Tas izlabojums, kā ir domājis Bastprasījuši. Mājas ar labāku zemi būs pat dārgā- jāņa kungs, ar 30.000.000 latu nekādā ziņā nebūs
tik briesmīgs, ka tā dēļ varētu visai stipri ciest tie,
kas.
kas ar šo likumu ir pelnījuši. Es labi zinu, ka tagad
Tā tad visas šīs lietas neiztur kritikas: ne mājas, ne purvu meliorācija, ne muižas. Jāpaliek pie Rīgā nami tiek pārmaksāti. Šīpārmaksāšana, acīmtā, ka nauda jālūko sagādāt kā citādi. Ja arī būtu redzot, dibinās uz to paļaušanos, ka tagadējais Saeimas vairākums atcels īres likumu un tā dos namiespējams, kā Gulbja kungs uzsvēra, 5000 karavīiespēju, tā sakot, divkāršot vai trīssaimniekiem
riem apgādāt zemi purvos, tad vēl paliek 11.000
kāršot
savus
ienākumus. Te es varētu piezīmēt,
Vai
gaidīs,
pamazām
neapmierinātu.
kamēr tie būs
ka kultūras zemēs tā nerīkojas. Vācijā gan ir atizmiruši? Zināms, 11 gados, kas pagājuši kopš kara beigām, vismaz 10%—15% bijušo karavīru ir celts īres likums, bet namsaimniekiem puse brutto
ienākumu jānodod valstij nodokļos. Tā tad var rīnomiruši. Ja gaidīsim vēl llgadus, tad, tā kā vikoties šā vai tā, vienmēr ir iespējams ko iegūt.
ņi kļūst arī vecāki, nomirs vēl kādi 25%. Tā vaEs gribētu atkārtot, ka visdrīzāk karavīri var
ram gaidīt ar atlīdzību tik ilgi, kamēr viņi visi nomirst.
ko dabūt, ja viņiem dod no tiem līdzekļiem,kas vaiapmēram par 50%, lai pie 12.000.000 latu tagadējās
akcīzes ieņēmumu nāktu klāt vēl apmēram 3,5
miljoni latu. Un pat tad var šaubīties, vai tik
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stij jau ir, t. i. no Hipotēku bankas un Zemes bankas ķīlu zīmēm, kuras atrodas valsts portfelī un
kuras var dabūt katru bridi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: . Vārds deputātam

Firksam.
V. Firkss

(vācu-baltiešu partija; runa vāDeputātu kungi! Vācu frakcija nevar
piekrist sociāldemokrātu priekšlikumam iegul līdzekļus brīvības cīnītāju apmierināšanai, apliekot
ar sevišķu nodokli tos,_kas koieguvušiar 18. marta
likumu. Ja jau jaruna par tādu paņēmienu, kura
izpildīšana vēl ir liels jautājums, tad ienākušos līdzekļus drīkstētu izlietot vienīgi, lai atlīdzinātu
tiem, kas tieši cietuši 18. marta likuma deļ.
Kas attiecas uz budžeta kommisijas likuma, ierosinājumu, tad man vācu frakcijas vārda jāpaskaidro, ka viņa nepiedalīsies_ ta nobalsošana, jo
vācu tautības brīvības cīnītajiem pastāvošie likumi nepiešķir priekšrocības zemes piešķiršana no
valsts zemes fonda, ko bauda citi Latvijas brīvības
ciski):")

cīnītāji.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam
Vinteram.
J. Vinters (Agrāko naudas noguldītāju un citu
cietušo partija): Runājot par karavīru apbalvošanu,
deputāts Dzelzītis izteica priekšlikumu, norādījumu,
ka nauda būtu jāsagādā no karalaika bagātniekiem,
turpretim sociāldemokrātu frakcijas līderis Bastjāņa kungs runāja par 18. marta likuma bagātniekiem.
Te ir liela starpība. 18. marta likuma bagātnieki
nekādā gadījumā nav kara laika bagātnieki, jo
1920. gadā šeit nekādas kara vētras neplosījās.
Nostādot jautājumu plašāk un runājot par kara
laika bagātniekiem, jasaka, _ ka tādu ir ļoti liels
skaits, citiem vārdiem, būtu jāatjauno agrākais
kara pelņas nodoklis un jāuzliek šis nodoklis ari
tām politisko partiju un citu aprindu personām, kuras pēdējā laikā ļoti lielā mēra ir iedzīvojušas. Tas
arī varētu maksāt šo peļņas nodokli, vai nodokli
brīvības cīnītājiem; tas viss naktu fonda, no kura
tad brīvības cīnītājus_ varētu apmierināt. Bet pie
šī jautājuma pakavējas tikaļ Dzelžīša kungs; pārējie runātāji sevišķi uzsvēra 18. marta likuma
bagātniekus. No 18. marta likuma bagātniekiem
varētu iekasēt, ja šo lietu ņemtu nopietni, ne tikai
30 miljonus latu, bet visu to summu, ar ko viņi ir iedzīvojušies un kļuvušļ bagātnieki — bagātnieki uz
Un tas būtu — 240
naudas noguldītāju rēķina.
miljoni latu.
Annusa kungs šeit raudāja par grūto namsaimnieku stāvokli. Pēc viņa vārdiem namsaimnieku
stāvoklis iznāca daudz grūtāks nekā to personu
stāvoklis, kurām nav nekādu īpašumu. Man ir
zināmi vairāki tādi nami, kas buvetljpec kara un
kur ar :iU īres ienākumu 10 gadu laika nodeldē visus parādus, kādi uz namu ir bijuši; pec 10 gadiem
šie nami ir pilnīgi brīvi no parādiem un dod saimniekam ienākumus.
Annusa kungs runāja no sava viedokļa. Viņš
teica, ka nami pastāvot tikai 50 gadus, ka namiem
jāpieliekot lieli remonti, ka jaieverojot arī amortizācija u. t. t. Tas, protams, nav visai pareizi.
Rīgas centrā tādu namu, kas pastāv tikai 50 gadus,
ir ļoti maz. Bez tam Annusa kungam ļoti labi ir
zināms, ka namsaimnieki netaisa remontus ar_ saviem līdzekļiem, bet to dara paši īrnieki. Tapec
arī nav nekāda iemesla uzskatīt, ka _ no 18. marta
likuma bagātniekiem nevarētu nekādus līdzekļus
^
savus agrākos parādus atpiedzīt, ka tie nevarētu
godīga
un taisnīga prasībaj citādi
maksāt. Tā ir
nemaz tiesiskā un civilizēta valstī nevar but. Tad
*)

Runātāja atreferējums.
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jau iznāks tā, ka namsaimnieki atkal sataisīs parādus uz saviem namiem, pēc kāda laika sadabūs vajadzīgo vairākumu un izdos likumu, kas dzēsīs viņu
parādus ar kādām 66 kapeikām rubļa vieta. Ta
jau ir nevis privātā īpašuma aizsardzība, bet gan
tīri kommūnistu konfiskācijas paņēmiens.
šinī gadījumā es brīnos par tam pilsoniskam
frakcijām, kuras tagad grib šo bagātnieku naudu, ko
viņi savā laikā piesavinājušies, atņemt un dot brīvības cīnītājiem, bet negrib dot to īstiem īpašniekiem, kam tā pienākas. Tā ir jauna netaisnība un
līdz ar to netaisnība pret brīvības cīnītājiem, jo arī
brīvības cīnītāju rindās ir daudz cilvēku noguldītāju, kas ir cietuši, izpostīti un pazaudējuši savu
mantu.

Te deputāts Eglītis teica, ka brīvības cīnīta-

jiem nauda jādodot tādēļ, ka viņi esot_ gājuši
karot par naudu. Viņš minēja vairāk piemēru, kur
arī citos gadījumos senāk esot maksāta atlīdzība,
esot dota nauda u. t. t. Tā tad. pēc Eglīša kunga
uzskata iznāk, ka vienalga, kāda valsts maksa
naudu: šodien maksā demokrātiskā valsts — var
iet par to karot, rīt maksās diktatūras valsts — arī
ies karot; parīt to maksās diktatūra no cita spārna
— un arī Eglītis ies ar saviem vīriem un karos, kad tik
maksās naudu. Tāds viedoklis nu pavisam nav pareizs. Tomēr zināma atzinības balva ir jādod. Līdzekļi nav vis jāatņem, nav vis jādara jauna laupīšana, nav jāseko lozungam «laupi salaupīto», nav
jālaupa no 18. marta likuma bagātniekiem, kas tos
savā laikā nolaupījuši noguldītājiem^ bet gan jāiet
pa citiem ceļiem un jāmeklē citi ienākumu avoti. _

Uzstāšanās ar 18. marta likumu šinī momenta,

man šķiet, dod iemeslu domāt, ka te ir radušies
citi nolūki. 18. marta cietušie un_ kara izpostītie,
lai nokārtotu savus sāpīgos jautājumus, jerosina
tautas nobalsošanu. Man liekas, te ir zināms sakars ar tiem projektiem, ar kuriem tagad nak un
pasaka, ka brīvības cīnītājiem vajaga ņemt naudu
no 18. marta bagātniekiem. Brīvības cīnītāji patiesībā nekā nedabūs. Šeit zināma loma ir bailēm
no tā, ka tikai paši cietušie — vairāk simtu tūkstošu
lielā skaitā nedod to īsto un pareizo likumu. Tāpēc nolūks te ir tāds: izņemsim viņiem to pamatu
zem kājām, un tad varēs teikt: redziet, -jums nav
ko balsot, mēs dosim to brīvības cīnītajiem. Tapec
man šķiet, ka frakcijas, kas proponē šo priekšlikumu, nopietni par šo balvu nedoma.
Sevišķi par to nedomā jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija, jonav sen atpakaļtas laiks, kad
šeit Saeimas sēdē šī frakcija atklāti uzstājaspret brīvības cīnītājiem. Tad šī frakcija uzstājās kopa ar
baronu Firksu un citām labā spārna frakcijām par
baronu priekšrocībām uz zemi un noteikti_ pret
brīvības cīnītājiem. Ja nu viņi tagad _ izradās tik
lieli brīvības cīnītāju aizstāvji un uzstājas par to,
lai viņiem dod naudas balvu, tad jājautā, kādas frontēs, kādās armijās viņi ir cīnījušies par Latvijas brīvību. Kādā vietā Eglīša kungs, Mīlberga kungs un
Bļodnieka kungs ir cīnījušies par Latvijas neatka-

rību?
Sevišķu uzmanību Eglīša kungs veltīja_ manai
personai un 18. marta cietušo biedrībai. Ta ka es
esmu tikai viens deputāts no manas grupas šeit Saeimā, tad es uzskatu par lielu pagodinājumu, ka
manai personai ir veltīta tik liela uzmanība. Lai
man būtu atļauts drusku atbildēt uz šo jautājumu._
Eglīša kungs gribēja iztaisīt sensāciju no ta,
ka Vinters esot bijis pārtikas nodaļas vadītajā
biedrs Valmierā 1918. vai 1919. gada un tad nu
ņēmis, un rekvizējis, un konfiscējis, kas tik gadījies priekšā. Eglīša kungs, ja Jus esat intelhgents
cilvēks, tad Jums vajadzēja saprast jēdzienus, kas
ir konfiscēt, un kas ir rekvizēt. Es domāju, ka
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Jums šie jēdzieni jūk.

'

Varbūt Jūs šādu konfiskāciju paši esat lietojuši savā praksē Padomju Krievijā un tāpēc, pieraduši pie tās, gribat to uzspiest
citiem. Ja Jūs runājat par mani personīgi, ka es
esot kalpojis pārtikas nodaļā, tad deputātu kungi
paši ļoti labi zinās, kas tā bija par iestādi. Un vienkārsi es biju spiests to darīt. Visi cilvēki, kuri lielinieku laikā šeit atradās, bija spiesti iet vai nu sarkanā _ armijā, vai ieņemt kādu amatu lielinieku iestādes.
Ja ,mi atļaujas man pārmest, tad Jus,
varbūt, varat apvaicāties pie sava tagadēja iekšlietu ministra Laimiņa kunga, ka ir bijis un kāda
lielinieku iestādē viņš kalpojis. Jūs varat griezties
arī pie Reinharda kunga un paprasīt, kur viņš bijis
lielinieku laikā. Tāpat Jūs varētu griezties pie
Grantskalna kunga, pie Annusa kunga, pie Jubuļa
kunga un citiem kungiem un paprasīt, kādos amatos viņi bijuši lielinieku laikā. Vai tad viņi visi
būs bijuši kommūnisti? Kāpēc Jūs mani par tādu
gribat pataisīt? Es kā technisks spēks esmu bijis
nnvisnm mn7n
nmntī
maza amata.
pavisam
Ja nu piegriežamies tieši Bļodnieka kunga jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijai, par kuru te
runāja Eglīša kungs, tad varbūt jus atminēsit vienu
nesen atpakaļ paceltu jautājumu, proti — jautājumu par pulkveža Brieža noslepkavošanu. Tur tika
minets čekista Erdmaņa vārds, kas esot bijis pulkvēža Brieža slepkava. Šo Erdmaņa vardu minēja
sakara ar Bļodnieka kungu, un proti, ka Bļodnieka
kungs bijis šī čekista Erdmaņa dienesta. Janu jus
salīdzinasit pārtikas nodaļas technisku speķu ar
lielinieku laika čekistu darbinieku, tad droši redzesit izšķirību.
Tālāk Eglīša kungs veltīja lielu uzmanību 18.
marta cietušo biedrībai un pārmeta: redziet, kas
viņi par cilvēkiem — viņi prasa biedru naudu u. 1.1.
Bet, Eglīša kungs, vai tad jūs no saviem zvejniekiem nekādas biedru naudas neprasāt? Mēs jums
nepārmetam, ka jūs prasāt biedru naudas no saviem zvejniekiem un jaunsaimniekiem. Mūs neinteresē, kā katra organizācija nokārto savas lietas,
bet mūs interesē valsts nauda, kas ieplūst jūsu partijas kasē. Varbūt jūs_ atceraties, kur palika tie 15
miljoni rubļu, ko saņēma Liepājas komercbankas
nodaļas likvidēšanai? Vai valsts kase tos dabūja
atpakaļ? Šai bankā piedalās arī Bļodnieka kungs,
Vai Eglīša kungs ir aizmirsis, ka_ pie jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku partijas nodibinājās kāda sīkgruntnieku veicināšanas biedrība, kura valsts naudu lietoja savas partijas aģitācijai un stiprināšanai? Tas
ir simtreiz sliktāk neka maksāt godīgisavu biedru
naudu, lai panāktu savu interešu aizstāvēšanu. Jus
10 gadu laikā esat savu vēlētāju intereses pardevuši un pārdodat vēl tagad.
-j
n, .
i
Es esot briesmīgi melojis, sacīdams ka B od
nieka kungam esot 6 stāvu nams - tas esot tikai
4:stāvu. Pans stāvu sur vai tur, es domāju, nav
tik svarīgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es domāju,
pietiks runāt par personīgam lietam!
J. Vinters (turpina): Es pakavējos pie šīm
personīgām lietām tāpēc, ka arī iepriekšējie runātāji to darīja. Es Augsto namu vairs neapgrūtināšu
ar tām bet atzīmēšu tikai vienu: ka visos šinīs
priekšlikumos nav nopietnas gribas. Te tiek spēlēta komēdija, vistiņu ķeršana tumsā, kur jūs gribat
atbrīvotājus piemuļķot. (A. Bļodnieks no vietas:
«To Jūs darāt!») Jūs esat bijuši visās valdībās. Kāpēc jūs atbrīvotājus neapmierinājāt 1928., 1929. gadā, bet gribat to 1930. gadā? Tagad jums vajaga
tās 15.000 balsis, tagad jūs zvejojat atbrīvotājus.
Bet tādā veidā jūs viņus nepiemuļķosit, ka līdz šim
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esat piemuļķojuši vienu daļu atbrīvotāju, kaut gan
jūs Saeimā balsojat kopa ar baroniem. Naudas
balvas likums šinī Saeima nedabūs vairākuma, par
to es esmu pārliecināts, jo tie kungi, kas_ te nak
un runā, lietu neņem nopietni. Ta ir vienkārša polītiska dēmagoģija un velētāju muļķošana,
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjānim.
v Bastjānis (sociāldemokrāts): Es, kungi, tikai
ibu atbildēt uz dažu deputātu iebildumiem, kas
celti
t manu priekšlikumu,
._ . ~0 „
... .
i.nQ
a„„„„ kunga
v,,™,, kas
pie Annusa
Vispirms
man Jāgriežas
_
sacua> ka ņemt no 18.ma
^\lļ^J^^
kadu nodokli būtu netaisni un
P^*- 1° nai""
kara un ari no nosaimnieki pasi esot cietuši no f
par visiem
dokļiem, ko Annusa kungs Ieminēja
^
nogadiem.
ka
katram
Es
domāju,
notecējušiem
dokļu maksātajam ir pat ķamak ja_ viņam nav
jāmaksā, un katrs maksātājs; mekļekādus motīvus
lai

tlk
_ _viņam nebūtu jāmaksā.

meRļ

Ari Annusa kungs

t dus motīvuSļ lai namsaimniekiem nebūtu ja-

maksā nodokļi. Bet, Annusa kungs, iziesim no
mūsu Latvijas valsts apstākļiem! Kādi tie nu ir?
Tie ir tādi, ka viena iedzīvotāju daļa ir gājusi brīVības cīņās, ir pārcietusi visas grūtības, pazaudejusi locekļus un dzīvību un atstājusi darba nespejīgas atraitnes un bērnus. Tā ir viena kategorija,
Q tra kategorija ir tā, kas ar procentiem var reķin ^_- v jna no savām vērtībām zaudējusi vai ieguvusi. ja mēs pieejam šim jautājumam no šī vie<ļokļa, tad man jāsaka, ka namsaimnieki nav tie cietē jj_ Tag:ac ļ jautājums ir nostādīts ta, ka mums jānāk pretim tiem brīvības cīnītājiem, kas nav dabūjuši zemi un nav dabūjuši tapec, ka vidu ir iespraudušies ļaudis ar dažādiem sakanemun labvelibam, kam ar! zeme piešķirta. Luk, tapec valsts
nevar atstāt brīvības cīnītājus bez zemes vai bez
naudas balvas. Luk, tapec mums jāiet pie namsaimniekiem, un man jāsaka, ka mes_ varam no
viņiem ņemt, pie tam nedarot viņiem pan.
Tālāk nāca Vintera kungs un jautajā, ko mes
gribot panākt ar savu priekšlikumu. Viņš teica, ka
mēs gribot aizbāzt bulti priekša, lai mazie cietēji,
kas zaudējuši savus noguldījumus, neka nesaņemtu
atpakaļ. Tā, Vintera kungs, _ nav. Es nevaru iedomāties jūsu pozīciju. Kad Jus 1927. gada dzirdējāt,
ka valdība taisās aplikt ar nodokli 18. marta liķU ma bagātniekus, lai dotu kadu atlīdzību karaviriem un cietušiem noguldītajiem, ko Jus tad_atbil.dejat? Jūs pateicāt: «Nē, mēs to negribam! |Mes _nekadus grašus neņemsim, mes ņemsim visu zelta, vai
neko!» — Patlaban, Vintera kungs, Jus organizējat
§o atpakaļdabūšanu ar tautas nobalsošanu. Man
šķiet, Jūs labi zināt, ka no Jūsu lietas nekas nevar
iznākt un arī neiznāks. U- Vinters no vietas:
^fm^Vdzēs?SVintera kungs, tur nekas ne°
var iznākt! ,pēc Jūsu aprēķina vajadzīgi 240.000.000
Jus nevarēsit
ļ^tambln. Ka Jūs 240 000.000 rubļu
ņemtpie-

solāt
taču jr skaidrs. Ja
šo
^^tas
neiespenamsaimniekiem,
tad
Jus
solāt
summu no
jamo; to Jūs nekad nevarēsit izpildīt. Šis Jūsu solījums ir līdzīgs tai Jūsu prasībai, ko Jūs vēlēšanu
laikā rakstījāt savā platforma, proti ka visi nami
jāizdala Kā tur ta lieta nevarēja iet cauri ta ari
tagad Jūs savu doto solījumu nevarēsit pildīt. Ja
Jūs būtu ar mieru ņemt tur kur var ņemt un visus
tos aplikt ar reāliem nodok lem tad būtu cita lieta,
bet uz to Jūs neieejat. Jus 18. marta bagatmekus neļaujat aplikt un šim ziņa Jus esat kopēja
frontē
ar Annusa kungu, kurs ari sarga sos lb.
marta likuma bagātniekus.
^ ar Jums kopa iet neŠeit, Vintera kungs, mes
ka
18.
marta likuma bagatvaram. Mes sakām,
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nieki ir jāapliek, bet Jūs tos gribat sargāt. Ja es
saku, ka viņus var aplikt ar 30.000.000 latu, tad Jūs
esat kājām, rokām tam pretim. Ir vēl liels jautājums, vai šodien mūsu priekšlikums šeit dabūs jūtamu balsu vairākumu, lai tas būtu pieņemts, jo
pret aplikšanu ir viss labais spārns un arī daļa
centra grupu, kuras līdz šim ir stāvējušas par to,
ka nevar aplikt.
Tā tad Jūsu pozīcija, Vintera
kungs, šinī gadījumā ir tāda pat, kā labajam spārnam. Vai Jūs to gribat, vai nē, bet šinī ziņā Jūs
sev tagad gribētu gūt popularitāti ar solījumiem dot
cilvēkiem to, ko Jūs nevarat dot.
Ja Jūs, Vintera kungs, par tiem, kas iesniedz
šo priekšlikumu, sakāt, ka tiem ir bailes no kaut kā,
no tādas vai citādas lietas, un ja otrām kārtām Jūs
runājat par to, ka viss tas ir sakarā taisni ar šo
momentu, kad esot vajadzīga viena kombinācija,
tad, Vintera kungs, Jūs paši itin labi zināt, ka es
personīgi šo lietu aizstāvēju jau 1927. gadā, kad
šīs kombinācijas nebija. Runājot par bailēm, Jūs
nedrīkstat šīs bailes uzspiest sociāldemokrātiem, bet
gan drīzāk piešķirat tās sev — bailes par savu kandidatūru nākošās vēlēšanās, ko Jūs tagad gribat
stiprināt.
Beidzot gribu teikt vēl dažus vārdus par aplikšanas reālo iespējamību. Pret aplikšanu cēla iebildumus. Tā Alberinga kungs teica, ka šī aplikšana neesot realizējama, jo visa šī lieta esot nereāla, nepareiza u. t. t. Tas tā nav. 1927. gadā,
kad es šo jautājumu ierosināju, nodokļu departaments izstrādāja ļoti sīku likumprojektu. Šī projekta tekstā nodokļu departaments, kas ļoti labi
bija pārdomājis šo lietu visos sīkumos, bija aprēķinājis, kādā veidā var un kādā veidā nevar aplikt. Varbūt būs viens otrs gadījums, kur nevarēsim nekā sasniegt. Varbūt nams būs pārdots, un
nama īpašnieks, varbūt, būs bez līdzekļiem kaut
kādā patversmē. Tur, protams, nekā nevarēs piedzīt; bet tādu namu būs ļoti maz, tie būs mazi izņēmumi. Bez tam ir aprēķināts, ka šo nodokli varēs iekasēt no maksātājiem arī ilgākā laika sprīdī,
lai visi tie, kas namus jau pārdevuši, bet kas taču
Latvijā no kaut kā eksistē, arī varētu maksāt minēto nodokli no saviem ienākumiem. Tie 20—30
miljoni latu nav nemaz tik briesmīgi liela summa;
dzēstie parādi ir nesalīdzināmi
lielāka
summa.
Tāpēc aizrādīt, ka šī lieta.ir nereāla iekasēšanas
ziņā, nav pamatoti.
Ja šeit neradīsies vairākums, lai šo lietu reiz

izpildītu, ja vairākums domās tā, kā Annnusa kungs,
— ka 18. marta bagātnieki, kuru parādi
dzēsti, ir tādi pat cietušie un ka ari viņi pielīdzi-

proti

s c s i j a s 8. s e d c 1930. gada 14. novembri,

380

sniedzām, un tad to pieņēma.

Sakarā ar to ari šodien šis jautājums ir ierosināts plenārsēdē; tāpēc
arī par to runā, ka pirmsākums tam likts 1927. gadā.
Tālāk man nav izprotams, kā, runājot par atlīdzības jautājumu, Vintera kungs _ var sacīt, ka
mes dodot karavīriem naudu, nostādot viņus tādā
stāvoklī, ka viņi varot pasacīt: mēs esam gatavi
karot par katru valdību. Tā mēs jautājumu neesam
nostādījuši, bet jūs ar šādu jautājumu nostādīšanu
gribat karavīriem pateikt, ka naudas balva nav vajadzīga. Es teicu, ka katru mūs zināmā mērā interesē materiālais moments, zeme vai nauda, bet
bez tam vēl ir pienākums pret valsti un visi pārējie pienākumi.
Tas nenozīmē, ka mēs tiešām
domātu, ka karavīri cīnītos tikai par naudu. Jums
tāds apgalvojums ir tikai izeja tagadējā stāvoklī,
lai varētu balsot pret šo projektu.
Tālāk Jūs aizrādījāt, it kā mēs būtu palīdzējuši
dabūt zemi tiem, kam tā nepienākas. Nav pareizi!
Šeit pat Saeimā nāca tautas nobalsošanā ierosinātais landesvēristu likums, kas tika pieņemts ar
mūsu balsīm.
Jūs to neesat darījuši. Jūsu pienākums ir tikai nākt ar stundas vai 2 stundu ilgu
nokavēšanos uz Saeimas sēdēm un saņemt algu.
Cita Jūs nekā neesat darījuši.
Jūs jautājāt par konfiscēšanām un rekvizīcijām
un nostādījāt sevi cietuša jēriņa lomā. Patiesi, šeit
Saeimā Jūs esat tāds jēriņš: kad Jūs sāk aizskart,
tad tur kreisajā stūrī auni sāk brēkt. Jums savā
laikā bija garīgs sakars ar kommūnistiem. Brīnums, kāpēc viņi patlaban vēl nebrēc, kad Jūs aizskar! Jūs minējāt vēl veselu rindu deputātu, kas
kommūnistu laikā bijuši viņu dienestā. Bet nosauciet Jūs, kas esat devis rīkojumus, ka jārekvizē
un jākonfiscē — ja nē, tad nodos tribunālam —,
miniet tādus! Jums nav tādu ko minēt, bet Jūs to
esat darījuši; pavēlēs tas vēl tagad redzams.
Beigās Jūs pieminējāt mūsu Bļodnieka kungu;
viņš esot bijis čekista Erdmaņa rīcībā. Vintera
kungs, Jūs neesat mazs zēns, ap 30 gadu Jums būs,
tāpēc droši vien atcerēsities gadījumu, kad šis
jautājums tika pacelts Saeimā. Kad šeit Saeimā bija
iecelta goda tiesa, starp Bļodnieka un Veckalna
kungu, iznākums bija tāds, ka Veckalna kungam
bija jāapvainojas. Tā tad par to lietu nav vairāk,
ko runāt.
Tālāk Jūs minējāt man vai, pareizāki, mūsu
frakcijai kādu sakarību ar Liepājas komercbanku un
runājāt par kādiem 300.000 latiem. Te man jāpa-

ziņo, ka es šodien pirmo reizi no Vintera kunga mutes dzirdu tādu lietu, ka jaunsaimnieku un sīkgrunt-

nāmi karavīriem —? brīvības cīnītājiem, ja rāsies
tāds vairākums, tad ir skaidrs, ka šo lietu nerealizēs. Un tad nekas neiznāks. Es tomēr domāju, ka
tagadējos apstākļos šis ir vienīgais avots, kas būtu
taisnīgs un no kura mēs varētu ņemt līdzekļus, lai
karavīru prasībām nāktu kaut daudzmaz pretim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Eglītim.
A. Eglītis (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Es esmu spiests ņemt vārdu, lai atbildētu
godātam runātājam, kas, varbūt, varētu teikt, ne
runāja, bet stūma mākoņus un tāpēc arī tautā ir
nosaukts par mākoņu stūmēju, jo solīšana vārdos,
labi apzinoties, ka solījumu nevarēs turēt, līdzinās

nieku partijai būtu bijusi kāda darīšana ar Liepājas komercbanku. Tā laikam būs gan Vintera kunga gudrība — šādas lietas izdomāt un iepīt tanīs
jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakciju. (Starpsaucieni.) Par lietām, ko jūs izdarāt, es taču nekā
nevaru zināt, un man tas arī nav jāzin. Mazākais,
mūsu partijai par to nekas nav zināms, un mūsu
partijai nav nekāda sakara ar kādiem tur 300.000 latiem. (Starpsaucieni.) — Kas to īlenu dūra? Vai
tur nebija tas, kas to striķi ziepēja?
Tālāk pārmeta, ka mūsu partija saņemot līdzekļus un izlietojot tos aģitācijai.
Ir taisnība, ka
mēs saņemam līdzekļus agronomiskās palīdzības

mākoņu stumšanai.
Te aizrādīja, it kā mūsu frakcija tikai ar 1930.

prasīsim arī turpmāk, jo mēs uzskatām par savu
pirmo pienākumu — palīdzēt tiem cilvēkiem, kas
dzīvo uz laukiem. Bet lai mums tomēr nevarētu
pārmest, ka mēs saņemtos līdzekļus izdodam aģitācijai, mēs neizlietojam vis paši, bet nododam tālāk pastāvošām centrālām savienībām, un Jūs nevarat noliegt, ka palīdzība lauciniekiem būtu liegta.

gadu sākusi interesēties un runāt par šo jautājumu.
Man jāatgādina, ka jau 1926. gada novembra mēnesī mūsu frakcija ar vēl citiem parakstiem iesniedza šo likumprojektu pirmo reizi, bet tad to
noraidīja. Otru reizi mēs to 1927. gada janvārī ie-

veicināšanai. Tādus mēs esam pieprasījuši un pie-
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Citā vietā mēs par to vēl runāsim un to kritizēsim,
apskatot jautājumu, vai pašreizējā agronomiska
palīdzība ir lietderīga un pienācīgi attaisnojas, bet
neviens nevar noliegt, ka tā ir vajadzīga. Tāpēc ir
pilnīgi lieki lūkot radīt mākslīgu segu un mēģināt
šī jautājuma ierosinātājus nostādīt neveiklā stā-

voklī.
Tālāk Vintera kungs atļāvās teikt, šis jautājums esot ierosināts, lai izjauktu palīdzību 18. marta
cietušiem; un ka arī sociāldemokrāti ar savu
priekšlikumu gribot šo lietu mums palīdzēt jaukt.
Te man jāsaka, ka Jūs ar savu_ tautas ierosinājumu
gan jaucat pēdas. Jūs to darāt ar nolūku. Kam
Jums vajadzēja tos parakstus _ Tautu savienībai?
Jūs paši zināt, ka Tautu savienība nepieņem nekāTalak, Vintera
das Jūsu sūdzības vai petīcijas.
kungs, Jūs, redzēdams, ka tās vajadzēs vest uz
krāmu tirgus pārdot, izdomājāt, ka tas listes
Jums nozagtas. Kam vajadzēja Jūsu nieka papīrus zagt? Bet Jums vajadzēja saviem velētajiem
rādīt, ka Jūs kaut ko esat gribējuši darīt, bet zagļi
to iznīcinājuši. Jūs labi zināt, ka arī Jūsu likumprojektu noraidīs.
Jūs esat izdarījuši lāča pakalpojumu tiem, kas ir izpostītiar 1920. gada 18. marta
likumu, jo tad, kad tauta Jūsu likumprojektu noraidījusi, arī Augstais nams šo lietu vairs nevarēs
revidēt. Jūs to darāt tāpēc, ka Jums deg papēži, jo
tuvojas vēlēšanas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Deputāta Gulbja budžeta kommisijas uzdevuma iesniegtais priekšlikums skan:
«Saeima nolemj uzdot valdībai Izstrādāt un iesniegt Sapar akcīzes nodokļa .paaugstināšanu uz
tabaku un tabakas izstrādājumiem, lai tas gada dotu ne mazāk
par 3.000.000 latu.
eimai likumprojektu

Šī summa uzņemama valsts budžetā 5 gadu laikā nederīgās zemes kultivēšanai Latvijas brīvības cīnītāju vajadzībām.»

Deputāts K. Kiršteins iesniedzis priekšlikumu —
budžeta kommisijas priekšlikumā pēc vārda «kultivēšanai»

iespraust vārdus: «un privāto lauksaimnieku zemju uzpirkša-

nai».

Deputāta Bastjāņa priekšlikums skan tā:
«Saeima nolemj uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par visu to pilsoņu aplikšanu ar sevišķu
nodokli, kas iedzīvojušies no 18. marta 1920. gada likuma.
Ienākumi no šī nodokļa 20—30 miljonu latu apmēra uzņemami
5 gadu laikā valsts budžetā karavīru un brīvības cīnītāju prasības apmierināšanai.»

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Kiršteina
iesniegto pārlabojumu budžeta kommisijas priekšlikumā, pēc tā — budžeta kommisijas priekšlikumu
vai nu pārlabotā veidā,_ vai kommisijas_ redakcijā.
Beidzot nāks nobalsošanā deputāta Bastjāņa priekšlikums, jo priekšlikumi viens otru neizslēdz. — Saksim balsot. Lieku uz balsošanu deputāta Kiršteina
iesniegto pārlabojumu budžeta kommisijas priekšlikumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. Pārlabojums pieņemts. — Nobalsošana nak budžeta
kommisijas priekšlikums pārlabota veida. Ludzu
pacelties tos, kas ir par budžeta kommisijas priekšlikuma pieņemšanu pārlabota veida. Acīmredzot
vairākums. Budžeta kommisijas priekšlikums pārlabotā veidā pieņemts. — Nobalsošana nak deputāta
Bastjāņa priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputāta Bastjāņa priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 36 bal-
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sis, atturējušos nav. Arī deputāta Bastjāņa priekšlikums pieņemts.
Deputāts M. Lazersons liek priekšā _ finanču
kommisijā deputāta A. Nuroka vieta ievelēt deputātu M. Nuroku. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Deputāts N. Maizelis lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ceļojumam uz ārzemēm līdz 1931. gada
1. janvārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu? Vai
Augstajam namam būtu kādi iebildumi? Iebildumu
nav. Atvaļinājums piešķirts.
Deputāti J. Balodis, O. Jankus, E. Miezis un
J. Zlaugotnis-Cukurs iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrim. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlietu
ministrim:
14. novembrī pīksit. 8-ņos no rBta _ spiestuvē «Latvju Kultūra» ieradās politiskās pārvaldes ierēdņi) un ar varu paņēma
laikraksta «Strādnieku Cīņas» trispadsmitā numura visus ieLaikrakstu atņemšana izdarīta pilnīgi
spiestos eksemplārus.
patvarīgā kārtā, pat neuzrādot attiecīgu prokurora rīkojumu
par minētā numura konfiskāciju.
1) Vai konfiskācija izdarīta, lai traucētu kreisās strādniecības aģitāciju slimo kasu vēlēšanās?
2) Vai ministris liek saviem ierēdņiem 1 attiecībā pret
strādnieku un zemnieku frakcijas avīzi neievērot vel pastāvošos likumus?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma
motivēšanai strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mēs esam piedzīvojuši dažādas policijas ierēdņu
konfiskācijas un strādnieku sapulču vajāšanas. Mes
esam piedzīvojuši arī citāda veida terrora lietošanu
pret strādnieku organizācijām. Pašreiz man jaruna
par gadījumu, kas noticis šodien. Gadījums īsuma ir
šāds:
Šorīt jau ap pīkst. 5 pie spiestuves «Latvju
Kultūra» Tērbatas ielā Nr. 15/17 bijušas dažaspersonas privātās drēbēs, kas aizturējušas cilvēkus,
kuri nākuši pēc mūsu izdevuma «Strādnieku Ciņa»
Nr. 13, un nogādājušas tos policijā. Pēc tam, kad
man ziņoja, ka tāds gadījums noticis, es ierados minētā vietā un atradu minētā spiestuve 3 personas
privātās drēbēs. Viņas bija sasējušas mušu izdevumu «Strādnieku Cīņa» Nr. 13 pakas un taisījās
spiestuvi atstāt. Jautāti, kas viņi tādi un lai paskaidro, kas šeit notiek, viņi atbildēja, ka man
neesot nekādas darīšanas — viņi paši zinot, kas viņiem jādarot. Neskatoties uz to, ka es atkārtoti
viņiem pieprasīju parādīt attiecīgus dokumentus, ka
viņiem ir tiesība kratīt vai atņemt minēto izdevumu, šie kungi nevarēja gandrīz neka paradīt. Beidzot parādīja gan kaut kādu orderi, ko 13. novembrī izdevis politiskās pārvaldes Rīgas rajons
un kas skan burtiski tā: «Iekšlietu ministrijas politiskās pārvaldes Rīgas rajons. Orders Nr. 5748.
Vec. uzr. Kelpe. Uz policijas iekārtas noteikumu
35. p. un likuma par centrālo kriminālpoliciju 8.
panta pamata uzdodu Jums nekavējoši izdarīt kratīšanu spiestuvē «Latvju Kultūra» Tērbatas iela
Nr. 15/17, meklējot pēc noziedzīga satura literatūras. Pamats: lēmums. 1930. gada 13. novembrī.»
Parakstījis politiskās pārvaldes Rīgas rajona priekšnieks. Es aizrādīju ierēdņiem, ka šeit absolūti
nekas nav minēts par minētā izdevuma konfiskāciju un ka šis ordris izdots jau 13. datumā, tā tad
vēl pirms mūsu avīzes iespiešanas. Es kategoriski
protestēju, ka tā rīkoties nevar un ka viņiem nav
absolūti nekādas tiesības šo laikrakstu paņemt. Neskatoties uz to, minētie ierēdņi pilnīgi patvarīgā
kārtā laikrakstus paņēma un aiznesa.
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Vēl jāatzīmē, starp citu, tas, ka šeit nebija ievērota pat tā formalitāte, ko likums prasa visām
kratīšanām, proti tā, ka vajaga būt klāt policijai, jo
bez policijas klātbūtnes nekādas kratīšanas nevar
izdarīt. Arī šo formalitāti ierēdņi nebija ievērojuši.
Te nu rodas jautājums, vai tiešām Iekšlietu
ministrija ar saviem ierēdņiem grib sistemātiski
terrorizēt kreisās strādnieku organizācijas, viņu
presi, lai dezorganizētu un vājinātu slimo kasu vēlēšanu kampaņu. Man jāatzīmē, ka minētais izdevums veltīts galvenā kārtā slimo kasu vēlēšanām,
un tādā kārtā var pieņemt, ka patiešām iekšlietu
ministris ar savas politiskās pārvaldes ierēdņiem
grib terrorizēt un neatļaut vēlēšanu aģitāciju.
Otrs jautājums, kas arī ir radies sakarā ar šo
rīcību, ir tāds: vai patiešām iekšlietu ministris pret
mūsu frakciju, pret mūsu frakcijas izdevumiem negrib ievērot pat vēl formāli pastāvošos likumus, jo
šinī gadījumā ir tik nejēdzīgā kārtā pārkāpti jūsu
pašu izdotie likumi. Visas šīs konfiskācijas un paņēmieni patiešām rāda to, ka tagadējais iekšlietu
ministris ar sev padoto aparātu absolūti nerēķinās
ar vēl pastāvošiem likumiem.
Iekšlietu ministris
' rēķinās vienīgi ar atklātu brutālu varu un visur
tur, kur jāuzstājas pret strādniecību, pret strādniecības tiesībām, vai tās būtu vēlēšanu vai aģitācijas tiesības, atzīst pret strādniekiem tikai vienu,
proti — brutālu varu. Tas pats notiek arī streika
gadījumos. Kad uzņēmēji nosit strādnieku darba
algas pat par 50% un vairāk, arī tad redzam, ka
iekšlietu ministris ar sev padoto policiju dara visu,
lai uzņēmēji varētu strādnieku darba algas nosist.
Mēs gribam dzirdēt iekšlietu ministra atbildi,
ko iekšlietu ministris ir domājis sasniegt ar šādu
brutālu uzstāšanos pret strādnieku organizācijām,
pret strādnieku preses izdevumiem.
Vēl jāatzīmē tāds gadījums, ka jau pirms 7.
novembra tika arestēta vesela rinda cilvēku ar kandidātu listēm, tādā kārtā traucējot šo listu iesniegšanu. Neskatoties uz to, strādniecība tomēr bija
tik organizēta, ka visās slimo kasēs iesniedza savus "sarakstus.
Tagad mēs redzam, ka iekšlietu
ministris terro.rizē vēlēšanu kampaņas aģitāciju.
Tas jo spilgtāk pierāda, ka visa slimo kasu reorganizācija ir kara gājiens pret strādniecību, kas pie
tam galvenā kārtā vērsts pret aktīvāko un revolucionāro strādniecības daļu, lai viņu sakautu un pēc
tam realizētu to strādniecības izģērbšanas polītiku,
ko ir spradusi par savu mērķi tagadējā koalīcija.
Tas ir darīts ne tik vien ar šādiem līdzekļiem un
ne tik vien šinī gadījumā, bet visur, kur vien buržuāzijai tas ir bijis iespējams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds iekšlietu
ministrim atbildei jautājumam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Ļoti godātie deputātu kungi! Uz tikko iesniegto jautājumu man ir
gods paziņot, ka politiskā pārvalde, konfiscējot minētā laikraksta «Strādnieku Cīņas» šīs dienas 13.
numuru, ir rīkojusies pilnīgi likumīgi, jo viņa ir saņēmusi šādu prokurora priekšrakstu: «Lūdzu apķīlāt laikraksta «Strādnieku Cīņa» 1930. gada 14.
novembra Nr. 13.
Minētais laikraksts iespiests
«Latvju Kultūras» spiestuvē, Rīgā, Tērbatas ielā
Nr. 15/17.—» Tā tad politiskā pārvalde šinī gadījumā ir tikai izpildījusi prokurora rīkojumu. Pie
policijas dienesta pienākumu izpildīšanas deputāti
Zlaugotnis-Cukurs un Balodis izrādījuši pretošanos,
par ko viņi saukti pie atbildības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
1. dienas kārtības
punkts izsmelts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības punktu — iekšlietu ministra atbildi uz deputāta J.
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Baloža u. c.
iesniegto jautājumu (par
policijas izturēšanos pret Latvijas koku akciju sabiedrības kastu fabrikas strādniekiem-streikotājiem
Kremeros).
Vārds iekšlietu ministrim Laimiņam
atbildei.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie deputātu kungi! 28. oktobrī iesniegtajam jautājumam
ir šāds saturs: «Latviešu koku akciju sabiedrības
kastīšu fabrikā Rīgā — Kremeros uzņēmējs nositis
strādnieku algas par 30—40% , kādēļ strādnieki uzsākuši streiku.
24. oktobrī fabrikā uz uzņēmēja pieprasījumu
atsūtīta policija, kura strādniekus no fabrikas izdzinusi un piedraudējusi apcietināt, nododot tiesai
kā dumpiniekus.
Kādēļ iekšlietu ministris ar viņam padoto policiju palīdz uzņēmējiem nosist strādnieku algas?» —
Uz to man gods Augstajam namam ziņot, ka ne
Iekšlietu ministrija, ne policija nekad nav domājusi
palīdzēt uzņēmējiem nosist strādnieku algas. Bet
lieta ir tāda, ka patiesi minētā koku apstrādāšanas
fabrikā Kremeros strādnieki uzsākuši streiku. Daļa
strādnieku streikotājiem nav pievienojusies un turpinājusi strādāt. (J- Balodis no vietas: «Melo!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt Balod, saucu-Jūs pie kārtības!
Iekšlietu ministris E. Laimiņš (turpina): Tas
nav paticis streikotājiem un tie piedraudējuši izrēķināties ar tiem, kas strādās, un tos piekaut.
(7. ? Balodis no vietas: «Vēl melo!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Balod, saucu Jūs pie kārtības vēl pēdējo reizi. Ja
to neievērosit, likšu priekšā Jūs izslēgt no sēdes.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš (turpina): Policija
ieradusies minētā fabrikā un atradusi tur sapulcējušos 50—60 cilvēku. Tā kā šāda sapulce nav bijusi pieteikta, tad policija uzaicinājusi minētos
strādniekus izklīst.
Tie arī paklausījuši un izklīduši bez mazākā incidenta. {/. Bāloša starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtības
punkts izsmelts.
Pārejam uz 3. dienas kārtības punktu — iekšlietu ministra atbildi uz deputāta L.
Jeršova u. c. iesniegto jautājumu (par
ārzemju pasu neizsniegšanu dažiem strādnieku ekskursijas dalībniekiem). Vārds iekšlietu ministrim
Laimiņam.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš:

Ļoti

godātie

deputātu kungi! Šinī jautājumā strādnieku un zemnieku frakcija sūdzas par to, ka nav izsniegtas ārzemju pases Latvijas arodbiedrību savienības sarīkotās strādnieku ekskursijas dalībniekiem uz Sociālistisko padomju republiku savienību. Man Augstajam namam jāziņo, ka tāds gadījums, kur kādai ekskursijai nebūtu izsniegtas ārzemju pases
man nav zināms. Pēdējā mēnesī nav pieteikta neviena ekskursija uz Padomju Krieviju. Kas attiecas uz jautājumā minētām personām, kurām it kā
ārzemju pases nav izsniegtas, tad man jāziņo, ka
tikai divas no šim personām — tās ir kāds Ducmanis un kāds Mendelsons — ir iesniegušas lūgumus
braukšanai uz Padomju republiku savienību un
ne kā ekskursijas dalībnieki, bet kā atsevišķas personas. Pārējās personas (starpsaucieni, troksnis)
lūgušas izsniegt pases nevis braukšanai uz Krieviju, bet gan norādījušas, ka viena brauc uz Ameriku, otra _— uz Šveici, trešā — uz citām valstīm
u. t. t. Tā tad nevar būt runas par kādu ekskursiju uz Padomju Krieviju un nevar šeit arī runāt par
pasu neizsniegšanu tādas ekskursijas dalībniekiem.
Ja tagad jautājuma iesniedzēji atklāj savu noslēpumu un pasaka, ka tie bijuši Latvijas arodbiedrību
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savienības organizētās ekskursijas dalībnieki, kuru
nolūks bijis iepazīties ar stāvokli Padomju Krievijā un informēt par to mūsu strādniekus, tad man
šķiet, ļoti godātie deputātu kungi, ka šīs personas,
kas minētas jautājumā, visu ko varēja no turienes
pārvest uz Latviju, bet tikai ne pareizu informāciju par stāvokli šinī valstī.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.

Iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.»

Parakstījuši deputāti J. Annus, J. Kullītis, L.
Ausējs u. c. Vārds deputātam Ulpem pret šo priekšlikumu.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Dienas kārtībā vēl
atliek noklausīties redakcijas kommisijas ziņojumu
un nobalsot par pilsētu pašvaldības likumu. Pilsētu pašvaldības likums Saeimā atrodas jau 9 gadus. Jūs viņu vienmēr vilcināt. Izšķiriet tā, vai
citādi, bet tomēr reiz izšķiriet, lai pašvaldības zin,
kā rīkoties, lai viņas zin, vai pārvēlēšanas atlikt uz
marta mēnesi, vai izdarīt tagad, kam tās tuvojas.
Man šķiet, ka pašvaldībām jādod atbilde. Augstais
nams darītu nepareizi, ja pilsētu pašvaldības atstātu
vēl pāris nedēļas nezināšanā. Es lieku priekšā šo
sēdi turpināt, kaut 5 vai 10 minūtes, lai pašvaldības likumu tā vai citādi izšķirtu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
deputāta Annusa u. c. iesniegto priekšlikumu —
sēdi slēgt.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Annusa u. c. iesniegto priekšlikumu — sēdi slēgt —
nodotas 34 balsis, pret — 45 balsis. Priekšlikums
noraidīts.
Nākošais dienas kārtības punkts — pilsētu
pašvaldības likums, redakcijas kommisijas
ziņojums un nobalsošana 3. lasījumā visuma. —?
Lūdzu redakcijas kommisijas referentu ziņot par
pārlabojumiem. Vārds referentam Briedim.
Redakcijas kommisiReferents A. Briedis:
jas uzdevumā man jāziņo par sekojošiem pārlabojumiem pilsētu pašvaldības likuma.
2. pantā

pirmajā rindiņā _ vārds

«kultūrēlās»

pārlabots uz «kulturālās»; šī panta 15. punkta
«kuri» pārlabots uz «kas». — 3. panta 1. rindiņa
tāds pat pārlabojums. Šādi pat pārlabojumi atkārtojas arī 5. panta priekšpēdēja rindiņa; tam pat panta
vārds «tiesas» pārlabots uz «tiesu». —Otras daļas

pirmās nodaļas virsrakstā vārds «visparejie»_ pārlabots uz «vispārīgie». — 13. panta 2. rindiņa vārds
«tie» pārlabots uz «viņi»; otrā rindkopa likta pēdiņās. — 19. panta 3. rindiņā pēc vārda «priekšsēdētājs» ?
strīpots kommats; tāpat kommats strīpots šī panta 4. rindiņā pēc vārda «dienām» un panta beigas
vārda «šīs» vietā likts «šās». — 21. panta piezīmes 3. rindiņā pēc vārda «pilntiesīgas» likts kommats un strīpota strīpiņa; pašā panta pec vārda
«kārtējās» likts «sēdes»; panta piezīme strīpots
«viņās» un likts «tajās». — 25. panta_ 2. piezīmes
priekšpēdējā rindiņā «vispārējā» vieta likts «vispārīgā» . — 27. panta 2. rindiņa vārds «kurš» pārlabots uz «kas»; 5. punkta priekšpēdēja rindiņa
«kurus» pārlabots uz «ko» un pēdēja rindiņa «kuri» uz «kas»; 17. punktā «viņu» vieta likts «to»;
21. punktā vārdā «bibliotēkas» burts «e» apzīmēts
ar garuma zīmi; arī vārdā «konservatorija» likts
garuma apzīmējums uz «a» un vārda «muzejs»
garuma apzīmējums uz «u»; 27. punkta 4. rindiņā
strīpots «caur» un tā vieta likts «ar», pec vārda
Krājumā Saeimas
birojā

RIgS,

sesijas 8. sēde

1930. gada

14. novembrī.
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«kanalizāciju» strīpota strīpiņa, vārds «vispārēpārlabots uz «vispārīgiem»; 30. punktā pec

jiem»
vārda
vārds
zīmes

«tirgotavu» likts kommats; šī panta piezīmē
«šī» pārlabots uz «šā». —? 28. panta piepirmajā rindiņā vārds «kuri» pārlabots uz
«kas». —? 29. pantā vārda «locekļu» vieta likts
«locekļus»; vārda «vēlēšanas» vietā likts «vēlē»
un vārds «notiek» — strīpots. — 30. pantā pēc
vārds
vārda «ja» strīpots
kommats; 2. rindiņā
«nedabūn» pārlabots uz «nedabū»; tāds pat pārlabojums ir šinī pantā arī turpmāk. — 31. panta
vārdā «jāapstiprina» uz pirmā «a» likta garuma
zīme. — 32. panta 6. rindiņā vārds «lemjošas»
pārlabots uz «lēmēja». — 36. pantā pēc vārda
«pilsētā» strīpots kommats; vārdā «aizskartas»
strīpots burts «s»; tāds pat pārlabojums arī turpmāk; vārda «vispārēja» vietā likts «vispārīga». —
37. panta 1. rindiņā vārda «kuri» vietā likts «kas»;
nākošā rindiņā vārda «sekošās» vietā likts «sekojošās»; 1. punktā vārds «kuras» pārlabots uz
«kas»; 3. punktā vārds «naktsapsardzības» jāraksta divi vārdos;
13. punkta priekšpēdējā rindiņā
vārds «staļļos» pārlabots uz «kūtīs». (Sauciens
no vietas: «Vai vēl daudz pārlabojumu?») —
Diezgan daudz! Vēl nav puse! — 20. punktā
vārds «kas» pārlabots uz «kuri». —? 38. pantā
strīpots vārds «protestu» un tā vietā likts «iebildumu»; tas darīts tāpēc, ka 34. pantā, uz ko šis
pants atsaucas, ir šāds termiņš, un vajadzīgs, lai
būtu saskaņa. — 40. pantā vārds «vispārēja» pārlabots uz «vispārīgā». —• 43. panta piezīmes 1.
rindiņā vārds «kuri» pārlabots uz «kas». — 47.
pantā bija pieņemts vairāk jaunu priekšlikumu;
redakcijas kommisijai tie bija jāsaskaņo, ta ka
pants ir iznācis šāds: «Ja pilsētas galva, tā
biedrs vai kāds cits no valdes locekļiem nomirst,
atteicas, zaudē vēlēšanu tiesības (72. un 73. p.)>
vai atcelts no amata ar tiesas lēmumu,_ vai iesaukts obligātoriskā kara dienestā, kā arī ja tam
izteikta neuzticība (44. p. piezīme), tad viņa vietā
nāk nākošais kandidāts no tā paša saraksta uz to
laiku, kāds vēl biia atlicies attiecīgai amatpersonai. Bet ja attiecīgā sarakstā kandidāta nav, tad
dome ievēl ļaunu pilsētas valdes locekli uz to pašu laiku. Pilsētas galva ievēlams no jauna.» —
54. panta 2. rindiņā pēc vārda «galva» strīpots
kommats. — 56. panta pirmaiā rindiņā vārda «vispārēiā» vietā likts «vispārīgā»; panta 2. rindiņā
«kurš» pārlabots uz «kas». — 59. panta priekšpēdējā rindiņā vārda «šinīs» vietā likts «šaiās». —
78. panta pēdējā rindiņā vārds «viņu» pārlabots uz
«to». — 83. panta 3. rindiņā vārds «kurš» pārlabots uz «kas»; tāds pats pārlaboiumsir arī šj
panta 6. rindiņā. — 84. panta piezīmē pirmajā
rindiņā vārds «kurš» pārlabots uz «kas»_ Tālāk
grozīta pantu numerācija: 84. pants pārveidots
par 85. pantu, 842 . pants — par 86. pantu, 85.
pants — par 87. pantu, 86. pants — par 88. pantu, 87.
pants — par 89. pantu, 88. pants — par 90. pantu,
un šī panta priekšpēdējā rindiņā vārds «kurš» pārlabots uz «kas»; 89. pants pārveidots par 91. pantu, 90. pants — par 92. pantu, 91. pants — par 93.
pantu, 92. pants — par 94. pantu, 93. pants — par
95. pantu, 94. pants — par 96! pantu, 95. pants —
par 97. pantu, 96. pants — par 98. pantu, 97. pants
— par 99. pantu, 98. pants — par 100. pantu_ 99.
pants ?— par 101. pantu, un šī panta 3. rindiņā no
beigām vārda «viņu» vietā likts «to»; 100. pants
pārveidots par 102. pantu, 101. pants —? par 103.
pantu, 102. pants — par 104. pantu, un šī panta
piezīmē vārds «balsstiesības» rakstīts dalīti; 103.
pants pārveidots par 105. pantu, 104. pants —
par 106. pantu, 105. pants — par 107. pantu, 106.
pants — par 108. pantu, un šinī pantā strīpots
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vārds «viņu» un tā vietā likts «to»;

108. pants

pārveidots par 110. pantu, 109. pants — par 111.
pantu, un šī panta 3. rindiņā vārda «šinī» vietā
likts «šajā»; 110. pants pārveidots par 112. pan-

tu, 111. pants — par 113. pantu.
Tie ir visi pārlabojumi šinī likumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai referents vē-

las vārdu? Referents vārdu nevēlas. — Vai būtu
kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas priekšā
likto pārlabojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav.
Pārlabojumi apstiprināti. — Stājamies pie likuma
nobalsošanas 3. lasījumā
visumā. — Iesniegts

priekšlikums:

«Liekam priekšā
aizklāti.»

pilsētu

pašvaldības likumu nobalsot

Parakstījuši deputāti V. Bastjānis, J. Višņa,
N. Kalniņš u. c. Likumu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes. Balsošanas kārtība: tie, kas
balso par likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā,
lai atstāj uz zīmītēm vārdiņu «par»; kas balso
pret, lai atstāj uz zīmītēm «pret», kas atturas,
lai atstāj «atturas». — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes?
Vai visi ir izpildījuši zīmītes?
Lūdzu salasīt zīmītes. — Vai visi ir nodevuši zīmītes?
Jaunas zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes. — Balsošanas rezultāts: pavisam izsniegtas 79 zīmītes, tikpat daudz saņemts atpakaļ; par likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā nodotas 54 balsis, pret tā
pieņemšanu nodots 19 balsu, atturējušies 5, viena zīmīte nodota nederīga. Likums 3. lasījumā visuma pieņemts. — Deputāts J. Kullītis nacionāla bloka vārdā iesniedzis paziņojumu par bal-

sošanas motīviem. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

«Nacionālais bloks balsoja pret pilsētu pašvaldības likumu tamdēļ, ka vairāki viņa nosacījumi blokam i* principiēli
nepieņemami.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu deputātam Kullītim.
(nacionālais bloks):
Man jāpaJ. Kullītis
skaidro Augstajam namam, ka nacionālajam blokam tāds pašvaldības likums, kāds ir šis, nav pieņemams aiz sekojošiem principiāliem motīviem.
Vispirms šis likums izslēdz no balsošanas lielāko daļu karavīru. Karavīrs atrodas tanī vietā,
kur viņš izpilda savu dienestu, nevis aiz paša gribas, bet viņu ir iesaukusi augstākā valsts vara,
lai viņš izpildītu savu svētāko pienākumu. Tāpēc viņa tiesības nedrīkst ne tikai ierobežot, bet
vajaga viņam dot pat priekšrocības pret citiem.
Šis _ likums _ faktiski karavīru lielāko daļu no vēlēšanām izslēdz, jo viņus iesauc februārī un vēlēšanas ir martā; tā tad 2 mēnešus viņi jaunajā vietā
vel nebūs nodzīvojuši. Aiz šī motīva vien mēs
nevaram šim likumam piekrist. (Saucieni pa
kreisi.)
Otrs motīvs ir tas, ka mums tagad radīsies
darba nespējīgas domes;
mums jau ir radušies
jauni sociālisti, kurirīko obstrukcijas pilsētu domes, runādami vairāk stundu, kā tas ir, piemēram, Jelgavā, un jninistrijai nav nekādas iespējas šīs_ darba nespējīgās domes atlaist. Tādēļ šeit
vajadzētu noteikumu ...
(saucieni pa kreisi) —
nevis kommisāru, bet, kā tas ir āri ārzemēs, ka
tad, ja pilsētas dome ir darba nespējīga, valdība
var to atlaist un izsludināt jaunas vēlēšanas. Valdību vajadzētu pilnvarot pateikt: vai nu jūs strādājiet, vai ejiet uz māju un ļaujiet citiem strādāt.
Šie divi ir tie motīvi, kuru dēļ mums šis li-

kums nav pieņemams,
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl iesniedzis rakstītu paziņojumu par balsošanas motīviem deputāts
E. Radziņš. Lūdzu to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Uz kārtības ruļļa 129. panta pamata pagodinos paziņot,
ka balsoju par pilsētu pašvaldības likuma pieņemšanu tālab,
ka
šis likums zināmā mērā regulē pašvaldības darbību, lai
gan daži šī likuma panti nav pieņemami.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu deputātam Radziņam.
E. Radziņš
(sociāldemokrāts):
Šo likumu
pieņemot Saeimā, tanī ietilpināts vairāk pantu,
kuri mūsu frakcijai un arī pilsētu savienībai absolūti nav pieņemami. Piemēram trešā lasījumā
ar 38 pret 37 balsīm — tā tad tikai ar vienas nejaušas balss_ vairākumu — ir pieņemts noteikums,
ka arī pilsētu budžeti jāapstiprina Iekšlietu ministrijai. Līdz ar to pilsētu pašvaldības nodotas
administrācijas
aizbildniecībā. Tādos apstākļos,
Reinharda kungs, vairs nevar būt runa par patstāvīgu saimniekošanu. Bet trešā lasījumā ir pieņemti an vairāki mūsu frakcijas iesniegtie pārlabojumi, kas zināmā mērā nokārto pašvaldību darbību;
starp citu_ pieņemts, ka vēlēšanas notiek marta
mēneša pedejā sestdienā un svētdienā, un likums
neizslēdz an karavīrus. (G. Reinhards no vietas:
«Izslēdz _ izslēdz!») Karavīriem atstātas tādas pašas velēšanu tiesības, kādas pieder katram pilntiesīgam pilsonim. (G. Reinhards no vietas: «Nav!
Nav taisnība!») Labais spārns gan iesniedza treša lasījuma priekšlikumu noteikt 12 mēnešu nodzīvošanas cenzu, bet tas tika noraidīts. Beidzot,
ievērojot, ka projekts, kas likts šī likuma pamatos,
pieņemts jau_ 1924. gada 27. martā, ka pie šī likuma ir strādājušas divu Saeimu pašvaldības kommisijas, likumdošanas iestādes cieņa prasa, lai
šis likums reiz tiktu pieņemts. Ja likumā ir kādas
pretrunas, tad tas var jabot, izdodot pārlabojumus.
Aiz šiem motīviem mušu frakcija balsoja par likuma pieņemšanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vēl deputāts Bruno Kalniņš iesniedzis rakstītu paziņojumu par balsošanas motīviem:

«Balsoju par likumu,
žotas.»

jo karavīru

tiesības

nav ierobe-

Vārds pie šī paziņojuma deputātam Bruno
Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputāts Kul-

lītis, runādams nacionāla bloka vārdā, aizrādīja,
ka viņi aizklātā balsošanā balsojuši pret šo likumu tapec, ka .lielākā daļa karavīru esot palikuši
bez balsstiesībām. Man jāpaziņo, ka šis apgalvojums nesaietas ar patiesību, tāpēc ka karavīru
iesaukšanas termiņš ar likumu nav noteikts. Protama lieta, ka kara resors tikpat labi, kā tagad
iesaukšanu izdara februāra mēnesī, var to izdarīt kura katrā citā gada laikā. Bez tam gribu aizrādīt deputātu kungiem, ka, sakarā ar to, ka nākoša gada mes pārejam uz saīsinātu kara dienesta
laiku, paredzētas divas iesaukšanas gadā, tā tad
dažādi termiņi. Ja mūsu kara resora vadība gribēs, lai visi karavīri baudītu vēlēšanu tiesības, tad
viņai_ bus iespējams šo lietu nokārtot. Tagad likuma iesaukšana paredzēta februāra mēnesī; cenzs
paredzēts tikai 2 mēneši,_ bet mūsu karavīri dienēs
veselus 12 mēnešus — ta tad viņi balsot varēs.
Vēl mūs, balsojot par šo likumu, pārsteidza,
ka te_ protestēja ta bloka deputāts, kas atbalstīja
12 mēnešu cenzu, kas nozīmēja, ka visiem karavīriem _ balsstiesības būtu atņemamas. (Troksnis.
Priekšsēdētājs zvanī.) To lika priekšā viena jums
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sesijas 9. (svinīga) sēde 1930. gada 18. novembrī.

tuvu stāvoša frakcija, un jus to atbalstījāt. (Troksnis.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu deputātu kungus atļaut runātājam norunāt 5 minūtes.
Br. Kalniņš
(turpina): Tāpēc, deputātu kungi, tas, ko te nacionālā bloka vārdā paziņoja, ir
liekulība. Nevar taču no vienas puses atbalstīt
vācu frakcijas priekšlikumu par 12 mēnešu cenzu
un no otras puses paziņot, ka aizstāv karavīru
intereses.

)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
bas punkts izsmelts.

390

Šis dienas kartī-

Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā
slēgt. Iebildumu nav? Tas pieņemts.

sēdi

Nākošā — svinīgā Saeimas sēde būs otrdien,
18. novembrī, pīkst. 12 dienā. Nākošā darba sēde
būs piektdien, 21. novembrī, pīkst. 5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 10.25 vakarā.)

VII

sesijas

9. — svinīga — sēde

1930.

gada

18. novembrī.
(Atklāta pīkst. 12 dienā.1

Saturs.
1. Saeimas priekšsēdētāja svinīga runa
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2.

394

Sēdes slēgšana

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
sēde atklāta.

Saeimas svinīgā

Augsti godājamais Prezidenta kungs, augsti
godājamie Tautas Padomes locekļi, augsti godājamie deputāti! Divpadsmit gadi pagājuši, kopš
proklamēta Latvijas valsts.
Arvien tālāk mēs
attālināmies no lielā sajūsmu un varonīgo cīņu
laikmeta un pirmajiem grūtajiem saimnieciskās
dzīves atjaunošanas gadiem, kad latvju karavīrs ar plikām rokām stājās pretim saviem ienaidniekiem un tos uzvarēja, kad latvju zemnieks dzina pirmo vagu nezālēm aizaugušā tīrumā un latvju strādnieks atgriezās miera darbā un sāka atkal cilāt kaltu un veseri.
Skats tagadējā Latvijas zemnieka un rūpnieka sētā un mūsu tirdzniecības bilance liecina
vislabāk, ka arī Latvijas darba rūķa sajūsmā
veiktais darbs ir nesis simtkārtīgus augļus, kaut
arī šie darba augļi ne visur un ne arvien palikuši pašu ražotāju rokās.

Neliekuļotas rūpes par tautas labklājību un
griba redzēt latvju tautu arvien brīvu un kā
pilntiesīgu saimnieku savā zemē bija tas, kas
vadīja mūsu pirmo tautas vēlēto likumu devēju
domu un spalvu, rakstot mūsu demokrātisko
satversmi un radikālo agrārās reformas likumu.
Kā jums, godājamie deputātu kungi, zināms, tad
taisni šoruden paiet desmit gadu, kopš stājušās
spēkā mūsu agrārās reformas likuma svarīgākās
daļas. Lai tāpēc man būtu atļauts šodien savu

runu veltīt mūsu agrārās reformas likuma attīstības gaitai.
Mēnesi pēc pirmo tautas vēlēto pārstāvju
sanākšanas Satversmes Sapulce pieņēma Latvinoteikumus, kuru 2.
jas satversmes pagaidu
pants noteic, ka: «Satversmes Sapulces uzdevums ir izstrādāt un izdot valsts pamata un
agrārās reformas likumus.>
Pēdējo likumu Satversmes Sapulce uzdeva
izstrādāt savai agrāro lietu kommisijai, kurai
savā darbā nācās izšķirt nevien ļoti svarīgus
principiālus politiskas, sociālas un saimnieciskas
dabas jautājumus, bet iet arī gluži jaunus patstāvīgus ceļns.
Ja mūsu konstitūcijas projekta
izstrādātāji varēja pieturēties pie citu valstu
paraugiem, tad agrāro lietu kommisijas darbiniekiem tādu paraugu tikpat kā nebija. Un ja
agrārās reformas likuma svarīgākās daļas Satversmes Sapulce tomēr varēja pieņemt jau savā
pirmajā darbības gadā, tad tas liecina, ka Satversmes Samilcē un viņas agrāro lietu kommisijā ir darbojušies mūsu agrāro lietu labākie
pazinēji.
Izstrādājot agrārās reformas likuma pirmo
daļu, kurā ir runa par valsts zemes fonda nodibināšanu un juridisko attiecību nokārtošanu,
k
. ommisijā pacēlās jautājums, vai zemes fonds
vispārīgi ir nepieciešams un vai nepietiktu ar
jaunsaimniecībām vajadzībās zemes reģistrāciju
un atsavināšanu pēc vajadzības. Bet kommisijas vairākums, cenšoties panākt reformas plānveidīgu izvešanu, atmeta domu par zemju rezemes
ģistrāciju un nolēma nodibināt valsts
fondu.
Lielas domstarpības pastāvēja
Satversmes
Sapulces locekļos jautājumā par neatsavināmās
daļas atstāšanu agrākiem īpašniekiem. Kommisijas vairākums izsacījās pret šādas daļas atstāšanu, bet Satversmes Sapulces plenārsēde otrā lasījumā pieņēma ar 79 pret 65 balsīm pārlabojumu, ar kuru bijušiem zemes īpašniekiem
tika atstāta zemes dala. kas lrd^ittājs neatsavināTrešā lasī- .
mo vidējo saimniecību platībai.
jumā šis pārlabojums

tika

vēl papildināts ar
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nosacījumu, ka agrākiem īpašniekiem atstājamo
daļu ierāda valdība un ka tā nav saistāma
lielsaimniecības centru.

ar

Jautājumā par atlīdzību
bijušiem
zemju
īpašniekiem par atsavinātām zemēm kommisijā
vienošanos nepanāca, un šinī jautājumā plenārsēdē Satversmes Sapulces locekļiem vajadzēja
izšķirties starp 4 variantiem. Pirmais variants
paredzēja, ka varbūtēju atlīdzību par atsavināto
zemi un ēkām nosaka ar sevišķu likumu. Otrs
variants paredzēja, ka šī varbūtējā atlīdzība
maksājama par zemi un ēkām, kas iegūtas atlīdzības ceļā pēdējos 25 gados. Trešais variants
paredzēja, ka atlīdzība maksājama par zemi,
kas atlīdzības ceļā iegūta pēdējos 25 gados, bet
par ēkām, ja līdzšinējie īpašnieki tās cēluši
resp. atlīdzības ceļā ieguvuši pēc 1861. gada.
Ceturtais variants beidzot paredzēja, ka valsts
zemes fondā atsavinātās zemes līdz ar piederumiem pāriet valsts īpašumā bez jebkādas atlīdzības viņu bijušiem īpašniekiem.
Par strīdīgiem jautājumiem gandrīz visu
frakciju pārstāvji deklarēja savu viedokli, un
vispārējās debates aizņēma vairāk sēžu. Likuma
I daļu pieņēma ar 81 balsi, vienam atturoties, pie
kam jautājumu par atlīdzību neizšķīra, bet paredzēja to izšķirt ar sevišķu likumu.
Galīgi
šo jautājumu izšķīra 1924. gada pavasarī I Saeima, nolemjot par atsavināto zemi neatlīdzināt.
Agrārās reformas likuma II daļā bija paredzēts
nokārtot valsts zemes fonda sadalīšanu un fonda zemju piešķiršanu.
Neskatoties uz to, ka
tika izteiktas šaubas, vai mazsaimniecības būs
lietderīgas un dzīves spējīgas, Satversmes Sapulce nolēma lielsaimniecību
vietā
nodibināt
saimniecības, kurās racionāli un intensīvi varētu saimniekot viena ģimene. Šo saimniecību
platību noteica 22 ha.
Domstarpības vēl pastāvēja par jaundibināto saimniecību piešķiršanas veidu — vai nodot tās dzimtsnomā, vai dzimtsīpašumā.
Satversmes Sapulce izšķīra šo jautājumu tādi, ka
zemes pieprasītājam tika dotas tiesības pašam
izvēlēties, kādā veidā viņš vēlas zemi saņemt.
Šo daļu Satversmes Sapulce pieņēma 1920. gada
21. decembra plenārsēdē.

Agrārās reformas likuma III daļa, kurā ir
runa par agrārās iekārtas nostiprināšanu, saHir
aizliegumus apvienot turpmāk vienās rokās vairāk par 50 ha zemes un sadalīt jauniedalītos vai
pastāvošos lauku zemes īpašumus zem 10 ha.
Agrārās reformas likuma III daļu Satversmes
Sapulce pieņēma 1922. gada 3. maija plenārsēdē,
Vismazāk debates izsauca agrārās reformas
likuma IV daļa — par zemes ierīcības komitejām. Domu starpības pastāvēja vienīgi jautājumā par
centrālās zemes ierīcības komitejas sastāvu. Šo likuma daļu Satversmes Sapulce
pieņēma tūlīt pēc pirmās, un centrālās zemes
ierīcības komitejas vadībā un tai kontrolējot vi-

sus šos 10 gadus ir noritējusi agrāras reformas
likuma izvešana dzīvē.
Tikai, likumu dzīvē izvedot, izrādījās, ka
vajadzīga vēl vesela virkne papildu likumu un
pārlabojumu. Tas noskaidrojās jau pēc pirmās
galvenās likuma daļas pieņemšanas, kad Satversmes Sapulce ar pārejas formulu uzdeva savai agrārlietu kommisijai izstrādāt likumu par
to muižu un zemju atsavināšanu un izlietošanu,
kuras ietilpst pilsētu patrimoniālapgabala robežās. Vēlāk pirmā un otrā Saeimā tika pieņemti šādi ar agrārās reformas likumu visciešākā sakarā esoši likumi:
likums par privāto
un piešķirto valsts fonda zemju atsavināšanu, likums par nekustamu īpašumu koroborēšanu, likums par valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un pārdošanu dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimtsnomā, likums par
valsts zemes fondā ieskaitīto zemju hipotēkarisko parādu nolīdzināšanu un dzēšanu, likums
par atlīdzības nokārtošanu un pilsētu zemju likums.
Pēdējais likums, kas kārto pilsētu pašvaldību un nomnieku attiecības, pieņemts Saeimā
tikai 1928. gadā. Tas liecina, ka agrārās reformas likuma dzīvē izvešana vēl turpinās.
To rāda arī centrālās zemes ierīcības komitejas skaitļi. Sadalāmā zemes fonda platība par
Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali kopā bija
1.633.515 ha. Līdz š. g. 1. novembrim bija sadalīti un centrālā zemes ierīcības komitejā ap-

stiprināti 1.587.248 ha, kas sadalīti 165.269 vienībās.
Vēl nesadalīti ir 46.267 ha, no kuriem
20.500 ha skaitās kulturālo centru vajadzībām.
Zemes vērtēšanas darbi paveikti 131.577 vienībās ar ēku kopskaitu
tību 1.562.320 ha.

132.650 un zemes koppla-

Arī sādžu sadalīšana Latgalē ir gājusi sekmīgi uz priekšu. Līdz šim sadalītas un centrālā zemes ierīcības komitejā apstiprinātas 2908
sādžas 50.343 viensētās. Vēl nesadalītas paliek
1058 sādžas ar apmēram 55.500 ha lielu zemes
platību.
Uz pusmiljona ha aramzemes, kas pirms 10
gadiem gulēja atmatā kara postījumu un darba
spēka trūkuma dēļ, zaļo atkal labība. Savas iz-

postītās ēkas atjaunojuši ne tikai vecsaimnieki,
bet pa lielākai daļai (65%) apbūvējušās arī uz
agrārās reformas pamata jaunierīkotās saimniecības. Un tikai tagad šiem jaunsaimniekiem būs
iespēja piegriezt lielāku vērību savas ražas pacelšanai.
Bet jau tagad lauksaimniecības statistika
uzrāda sējumu un lielo mājlopu pieaugumu. Arī
tīrumu ražība jau sasniegusi priekškara līmeni,
un noteikti jau iespējams apgalvot, ka agrārā
reforma labvēlīgi iespaido zemes racionālu izmantošanu. Aramzemes procents Latvijā, salīdzinot ar priekškara stāvokli, pieaudzis no 28%
uz 31%.
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Līdz ar jauno lauksaimniecību apbūvi un
nostiprināšanos pieaugs, bez šaubām, arī iedzīvotāju biezums uz laukiem, un uzplauks vēl
lielākā mērā
ar
lauksaimniecības ražojumu
pārstrādāšanu
saistītās
rūpniecības
nozares.
Pareģojumi, ka liela daļa jauno saimniecību būs
spiestas izputēt — nav piepildījušies.

košiem 10 gadiem būs vēl daudz labvēlīgāka
mūsu agrārai reformai.
Bet par visām lietām mēs nedrīkstam aizmirst, kā radikālā agrārā reforma bija visas
latviešu tautas seno ilgu piepildījums, politiskas
Tāpat
un saimnieciskas nepieciešamības akts.
kā Latvijas valsts, arī mūsu agrārā reforma
demokrātiskai
dzima cīņu
ugunīs, un, tikai

Nav noliedzams, ka daļa
jaunsaimniecību
pārdzīvo lielas grūtības, jo pēdējie gadi vispārīgi nav bijuši lauksaimniecībai labvēlīgi un ir
traucējuši lielā nīērā arī jaunsaimniecību apbūvi un nostiprināšanos.

valsts iekārtai pastāvot, turēsies uz drošiem pamatiem agrārā reforma; tai pašā laikā šī reforma būs viens no spēcīgākiem mūsu demokrātiskās republikas balstiem.
Izsacīdams no šīs vietas pateicību visiem,
kas piedalījušies lielajā agrārās reformas darbā, es novēlu visiem, un vispirms jaunajiem zemes rūķiem šodien justies kā īstos darba un uzvaras svētkos!
Dievs svētī
Latviju.
(Klātesošie pieceļas

Bet kādas grūtības arī nebūtu vēl nākotnē
jau mums
jākonstatē, ka nav piepildījušies arī agrārās reformas likuma pretinieku pareģojumi, ka tik
radikāla agrārā reforma novedīs lauksaimniecību pie sabrukuma.
Jau tagad skaitļi liecina
pretējo. Es paredzu, ka skaitļu valoda pēc nā-

jāpārvar jaunsaimniecībām, tagad

un nodzied valsts himnu).
Svinīgā

sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.20 dienā.)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pec tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kartība, papildināta ar likumu par Jelgavas, Kuldīgas, Valkas
un Jaunlatgales apriņķu robežu grozīšanu, pārgrozījumiem likumā par ievedlēsēm, pārgrozījumiem
muitas tarifos un papildinājumu muitas tarifos.

VII sesijas 10. sēde 1930. gada 21. novembrī.

Pie dienas kārtības
priekšā:

(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas)

Saturs.
1.
2.

Dienas kārtības grozīšana:
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
Priekšsēdētāja paziņojums par apsveikumiem

3.

valsts proklamēšanas svētkiem
Pārmaiņa kommisijas sastāvā

394
sakarā ar
395

4. Likumprojekta nodošana kommisijām
5. Deputāta J Višņas u c iesniegtais likumprojekts
sabiedrisko darbu krēditiem (nodod kommisijai) :

395
395
par

6.

395
J. Višņa (sociāldemokrāts)
jautājums
tautas
Baloža
u.
c.
iesniegtais
Deputāta J.
labklājības ministrim par bezdarbnieku stāvokli:

7.

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . .
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (pieņem steidza-

396

mību) :
L. Šēlers, referents .
R. Dukurs, referents
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
J. Višņa (sociāldemokrāts)

. 399, 417, 429

400, 417
402

403, 416, 424

J. Šterns (progresīvā apvienība)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
tija)
J. Breikšs ' demokrātiskais centrs)
M. Rozentāls (sociā demokrāts)

414
415
420, 428

421
421, 42r>
A. Kurcijs-Kuršinskis t neatkarīgais sociālists) . . . 422
430
Nākošā sēde
L. Šēlers i vācu-baltiešu partija»
G. Reinhards (nacionālais bloks

8.

413
par-

P.

deputāts

«27. dienas kārtJbas punktu pacelt
cauri kā 4. dienas kārtības punktu.»

uz

Lejiņš

augšu

liek

Un skatīt

Pie šī priekšlikuma vārds deputātam Lejiņatn.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Attiecībā uz personas nodokļa atlaišanu laukstrādniekiem un amatniekiem jau 2 gadus atpakaļ _ bija
panākta vienošanās — neprasīt viņiem pierādījumus, ka viņi būtu cietuši no plūdiem un neražas, ko
vajaga prasīt no zemes īpašniekiem. Es domāju, ka
pret šo manu priekšlikumu, pacelt šo dienas kārtības punktu, kur minētais tiek pastiprināts, dienas
kārtībā uz augšu, nebūs iebildumu. Pagājušā sēdē
labais spārns un centra grupas par to nebalsoja, bet
man liekas, ka tas bija aiz pārpratuma. Kommisijā
bija vienprātība, un man liekas, ka likuma pieņemšanu nevar vilcināt, tāpēc ka pašvaldībām jāsastāda
budžeti. Ja pašvaldības nezinās, vai viņām šie zaudējumi būs jāsedz, vai nē, tas var novilcināt budžetu sastādīšanu. Tāpēc es domāju, ka arī centra
grupas ar Mīlberga kungu un Eglīša kungu atbalstīs šo manu priekšlikumu — pacelt šo punktu dienas kārtībā uz augšu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret šo priekšlikumu neviens nevēlas izsacīties? Lieku uz balsošanu
deputāta Lejiņa priekšlikumu —
7. dienas kārtības punktu likt 4 vietā.
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Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Lejiņa
priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Šis priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu iebildumu pret
dienas kārtību nav? Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija
ziņojumiem.
Man jāziņo Augstajam namam, ka sakarā ar
valsts proklamēšanas svētkiem saņemts vairāk apsveikuirrtL starp citu
arī no Igaunijas riigikogu
priekšsēdētāja. Priekšsēdētājs savā un Saeimas
vārda visiem apsveicējiem pateicies.
Deputāts V. Bastjānis liek priekšā lauksaimniecības kommisijā deputāta J. Opvncana vietā ievēlēt deputātu V. Piguļevski. Iebildumu nav? Tas

pieņemts.
Mmistru prezidents piesūtījis prezidijam likum-

projektu par spirta piejaukšanu degvielām. Prezidijs liek priekša nodot šo likumprojektu tirdzniecības un rūpniecības un budžeta kommisijām. Iebildumu nav? Tas nodots minētām komimisiijām.
Deputāti J. Višņa, A. Veckalns u. c. iesnieguši
likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidiļjam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo likumprojektu:
Likums par sabiedrisko darbu kredītiem.
_ 1. Sabiedri'sko darbu sarīkošanai
1930./31. gada ziemā
atvēlami pašvald bām Ls 3.000000.—.
2. Pirmā pantā minētie krēditi ņemami no 1929./30. gada budžeta atlikuma.
3. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
J. Višna, A. Vecka'ns, M. Rozentā's, F. Menderis,
A, Petrevies, P. Zeibolts, V. Bastjānis, R. Dukurs,
F. Cielēns, K. Būmeisters, Ed. Dzelzītis, A. Rudevics, K. Lorencs.»

1930. gada

21 novembrī.
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lieto iepriekšēja gada sabiedrisko darbu izdevumu
segšanai; turpretī attlikušā daļa izdalīta dažādiem
valsts resoriem, un Tautas labklājības ministrijai
nav vairs līdzekļu sabiedriskiem darbiem. Lai rastu izeju no kritiskā stāvokļa, mēs liekam priekšā
atvēlēt 3.000.000 latu no budžeta atlikumiem sabiedriskiem darbiem. Mes domājam, ka pagaidām pie-

līp kamēr nāks jaunais budžets, no kura summām
varēs ņemt līdzekļus sabiedrisko darbu turpināšanai pavasarī. Šī summa būs daudzmaz pietiekoša,
lai veiktu sabiedriskos darbus tādos apmēros, kā
tos ir pieprasījušas pašvaldības un par kādiem aprēķini ir jau iesniegti Tautas labklājības ministrijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu budžeta kommisiiai. Iebildumu nav?
Tas nodots budžeta kommisijai. — Deputāti J. Višņa, M. Rozentāls u. c. liek priekšā:
«Uzdot budžeta kommisijai

skatīt

cauri likumprojektu

par kredītiem sabiedriskiem darbiem 10 dienu
laikā.»

Vai vēlas kāds _ vārdu pie šī priekšlikuma?
Vardu neviens neveļas. Lieku deputāta Višņas 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 Višņas u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 34 balsis, pret — 35
balsis, atturējušies 4/ Šis priekšlikums noraidīts.
Deputāti J. Balodis, J. Zlaugotnis-Cukurs u c
iesnieguši jautājumu tautas labklājības ministrim
Ludzu sekretāru to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Pr >ekšā Saeimai sekojošu jautājumu tautas

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī likum^celt
iabklanbas
mamstnm.
projekta deputātam Višņam.
Pēc pašas Tautas labklājības ministrijas ziņām
bezdarbJ. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu nieku skaits Latvijā pašlaik ir jau 10.774 cilvēki īstenībā šis
skaitlisir
daudz lielāks, un bezdarbnieku skaits turpina strauji
kungi! Bezdarbnieku nodarbināšanas jautājums šoNo visiem bezdarbniekiem nodarbināti ir tikai
gad izvēršas par vienu no kritskākiem, kāds mums palielināties
niecīgs daudzums — 1260 bezdarbnieku; pārēOie padoti pilbeidzamos gados ir bijis. Pilsētu darba apgādēs ir nīgam postam.
reģistrēts vairāk par 10.000 darba meklētāju, bet
Vai tautas labklājības ministris ir rūpējies, lai sagādātu
darbu un pienācīgu atalgojumu vai pabalstu visiem bezdarbā
tanī pat laika ne valsts ne pašvaldības nekādus sanonākušiem strādniekiem?»
biedriskus darbus vel nav sarīkojušas. Pašvaldības
aizbildinās, ka viņam neesot līdzekļu un tāpēc nee_ Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma mosot iespējams nodarbināt tik lielu bezdarbnieku
tivēšanai strādnieku un zemnieku frakcijas deputāskaitu. Pašvaldības ir griezušās pie valdības, pie
tam Balodim.
Finanču un_ Tautas labklājības ministrijām ar praJ. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
sību atvēlēt līdzekļus sabiedrisko darbu sarīkošaMes redzam, ka bezdarbs Latvijā vairojas dienu no
nai; bet līdz šim valdība gandrīz visus pašvaldību
dienas, vairojas ļoti strauji, salīdzinot šī gada bezierosmājumus ir noraidījusi. Tie nelielie pabalsti, darbnieku armiju
ar pagājušā gada skaitu. Pašreiz
ko Ministru kabinets ir izsniedzis šonedēļ, ir tik
reģistretā_ bezdarbnieku armija iir par 100% lielāka
niecīgi un mizerabli, ka praktiski par tiem nemaz
neka _pagajuša gada šinī pat laikā. Oficiālos Tautas
^
nav vērts
runāt, jo piešķirt vienai pašvaldībai, kur labklājības ministrijas datos redzam,
reģistrēti 2000 bezdarbnieku, 5000 latu sabiedrisko bezdarbnieku skaits pašreiz ir 10.774 ka reģistrēto
personas. No
darbu rīkošanai, ir vienkārši ironija. Praktiski jā^ ir reģistrējušies 2091, Liepājā —
šī skaita Rīgā
rēķinās ar to, ka šie pabalsti absolūti nekā nedos.
1591, Daugavpilī — 1051, Jelgavā — 804, Ventspilī
Šo summu nepietiek pat sabiedrisko darbu sagata— 619, Rēzekne — 382, Cēsīs — 277, Grīvā — 248,
vošana.!, nerunajotnemaz par šo darbu uzsākšanu. Tukuma —
290, Krustpili — 177, Jēkabpilī — 150 un
Lielākas pašvaldības, ka Rīgā, Liepājā, Daugavpilī,
Valka — 127. Šie oficiālie dati ir savākti tikai par
Ventspilī, apstākļi pašreiz ir tik slikti, kā nav bijuši lielākam pilsētām,
_ bet šai skaitā nav minētas mazānekad, jo bezdarbnieku skaits ir apmēram tikpat kas pilsētiņas, kuras
bezdarbnieku ir diezgan daudz.
liels, ka kritiskajā 1928. gadā, turpretī sabiedrisko
Neskatoties uz tik lielu bezdarbnieku skaitu, mēs
darbu absolūti nav. Ja tagad valdība nedos līdzek- redzam, ka nodarbināti bija 15. novembrī visā
Latļus, tad jāsaka, ka šogad darba meklētāju stāvoklis
vija, tikai 1260 personas. No šī skaita Rīgā nodarbus pilnīgi neiespējams.
binātas apmēram 350, Daugavpilī — tikai 30—35
Kā tad nu ir ar līdzekļiem? Ievācot ziņas Taupersonas. Līdzīgs stāvoklis ir arī citās pilsētās.
tas labklājības ministrija, izrādījās, ka pagājušā gaSabiedriskos darbos patiesībā ir nodarbināti apmēdā piešķirtaisl.000.000 latu Ir jau iztērēts. Daļa šīs ram tikai 11% darba biržā reģistrēto bezdarbnieku.
summas iztērēta jau pagājušā gadā — tā bijusi jāiz- Bet oficiālie dati ne tuvu nerāda bezdarba frontes
, ..
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faktisko stāvokli. Vispirms darba apgādēs reģistrējas tikai tie, kam patiešām nav iespējams ilgāk iz-

tikt un kam nav nekādu cerību atrast darbu.

Otr-

kārt, kā jau minēju, šinīs oficiālos datos nav ievietota vesela rinda skaitļu. Cik bezdarbnieku ir reģistrējušies mazākās pilsētās? Droši var apgalvot,
ka bezdarbnieku skaits ir nevis 10.000, bet gan trīs
reiz lielāks, proti — apmēram 30.000 cilvēku. Ka
tas tā, to pierāda vesela rinda faktu. No ostas strādniekiem, kuru Rīgā ir apmēram 3000, pašlaik nodarbināti ostā ne vairāk par 300—400 cilvēku. Tomēr
darba biržā reģistrējušies tikai kādi 10 cilvēki. Tā

tad jau uz ostas strādnieku rēķina vien bezdarbnieku armijai var pieskaitīt ap 2500 cilvēku. Tas ir tikai Rīgā vien.
Skaitļi rāda nepārprotamu ainu. Tie rāda, ka
stāvoklis ir ļoti kritisks: no vienas puses bezdarbnieku armija ļoti strauji aug, bet no otras puses —
nodarbināto skaits pašlaik ir ārkārtīgi mazs. Bez
tam vēl jāievēro, ka Tautas labklājības ministrija
pilsētu pašvaldībām līdz šim nav izsniegusi gandrīz
nekādus līdzekļus sabiedrisko darbu
sarīkošanai.
Es domāju, neviens sapratīgs cilvēks neatzīs, ka ar
tiem apmēram 25.000 latu, ko Tautas labklājības ministrija ir piešķīrusi Rīgas pašvaldībai, kaut cik jūtami varētu mazināt lielo bezdarbnieku armiju. Pašreizējais faktiskais stāvoklis ir tāds, ka ja arī nenodarbinātu vairāk kā minētās 1260 personas, ko tagad nodarbina, tad ar pašreizējiem trūcīgiem līdzekļiem bezdarbniekus varētu nodarbināt, ilgākais, vienu nedēļu. Tā tad, ja stāvoklis negrozīsies, pēc

vienas nedēļas apstākļi būs tādi, ka sabiedriskos
darbos nebūs nodarbināts neviens bezdarbnieks.
Šogad bezdarbnieku stāvoklis ir kļuvis vēl ļaunāks, tāpēc ka jau tā niecīgos sabiedriskos darbus
atsevišķās vietās uzsāka divas nedēļas un pat mēnesi vēlāk nekā iepriekšējos gados. Tādā kārtā, kā
jau teicu, bezdarbnieku stāvoklis ir kļuvis
daudz
ļaunāks nekā iepriekšējos gados. Neskatoties uz to,
Tautas labklājības ministrija tikpat kā nekā nedara
bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanā. Kad jau tā ļoti
aprobežotam un neapmierinošam sociāldemokrātu
iesniegtam likumprojektam vajadzēja noteikt zināmu apspriešanas termiņu, tad pilsonība turēja par
vajadzīgu termiņu noraidīt. Citiem vārdiem runā-

jot, pilsonība negrib interesēties par bezdarbniekiem, negrib nekā darīt bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanai.
Arī citā virzienā, pārējos strādnieku dzīves
jautājumos, visos tanīs jautājumos, kur tiešām varētu mazināt bezdarbnieku armiju, mēs redzam, ka
buržuāzija negrib mazināt bezdarba postu. Gluži
pretēji, viņa pat lieto dažādus līdzekļus un paņēmienus bezdarbnieku armijas palielināšanai. Vispirms te gribu minēt tā saucamo Senāta tulkojumu,
ar kuru Senāts patiesībā atcēla 8 stundu darba laiku. Kad šis jautājums nonāca Saeimas sociālās likumdošanas kommisijā, tad arī pilsoņi uzstājās par
to, lai Senāta lēmums paliktu spēkā un pilsoņiem
būtu iespējams attiecīgos uzņēmumos pagarināt
darba laiku, cik viņiem iegribas. Ar šī lēmuma realizēšanu bezdarbnieku armija vēl vairāk turpinās
pieaugt. Tādā kārtā valdība ar Senāta palīdzību
taisni rūpējas, lai bezdarbnieku armija augtu un lai
daļa strādnieku nonāktu tādā stāvoklī, ka viņi būtu
spiesti strādāt par katru cenu.
Taisni tanī laikā, kad šī bezdarbnieku armija
aug, uzņēmēji izmanto stāvokli un nosit strādnieku
darba algas. Ar policijas palīdzību vim vervē streiklaužus, lai visos gadījumos, kur strādnieki cīnās
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kaut par līdzšinējo darba algu paturēšanu, varētu
izbeigt strādnieku cīņu un tādā kārtā nosist strādnieku darba algas vēl zemāk nekā tās ir tagad.
Bezdarba jautājums pašreiz ir ļoti svarīgs; tas
tiešām ir tik nopietns, ka par to nevar vairs nerunāt,
pat pilsoņi nevar vairs atsevišķos gadījumos klusēt.
Es gribētu minēt dažus faktus, kur tieši pilsoņi ir bijuši spiesti lūgt valdību rūpēties par bezdarbnieku
stāvokļa uzlabošanu. Man jāatgādina 18. novembris, tā diena, kad pilsoņi apdāvināja viens otru dažādiem ordeņiem, dažādiem komplimentiem. 18.
novembrī Daugavpils pilsētas valde ir nosūtījusi telegrammu Saeimas prezidijam, valdībai, atcerēties
18. novembrī arī bezdarba postā nonākušos strādniekus. Bet vai kaut daļa pilsom'skās preses, vai
kaut viens no pilsoņu kungiem ir turējis par vajadzīgu šo gadījumu kaut atzīmēt? Par to vienkārši
klusē, lai neparādītu visai sabiedrībai stāvokli, kādā
atrodas viena ļoti liela strādniecības daļa. Tāpat

tanī pašā 18. novembrī Daugavpils bezdarbnieki ir
griezušies pie tām pašām iestādēm ar atgādinājumu
un lūgumu patiešām kaut ko darīt stāvokļa mīkstināšanai, bet līdz šim mēs vēl nekā neredzam. Dažas
nedēļas atpakaļ Ventspilī bijuši pat tādi gadījumi, ka
strādnieki pie darba biržas, darba apgādes vienkārši
pakritusi uz ielas; vēlāk pilsētas sanitārā valde viņus uzlasījusi un nogādājusi slimnīcā. Tas raksturo stāvokli uz vietām, tomēr valdība nekā nedara,
lai stāvokli labotu.
Mēs zinām, ka bezdarbu ir izsaukusi tieši kapitālistiskā iekārta. Tādā kārtā strādniecībai pilnīgi
dabīgi jāprasa šīs kapitālistiskās iekārtas saimniekiem gādāt darbu strādniekiem, kuri palikuši bez
darba, pateicoties taisni šai kapitālistiskai saimnie-

košanai.

No otras puses mēs redzam, ka arī pilsētu pašvaldības nedara gandrīz tikpat kā nekā, lai krizi
mīkstinātu. Nekā nedara arī sociāldemokrāti, kas
bieži vien viena otrā pilsētas pašvaldībā ir noteicēji.
Ta tas ir ar Rīgas pilsētas pašvaldību, kura pirmā
vieta ir likusi dažādus citus jautājumus, ir atbalstījusi dažādus rautus un dažādas organizācijas, kurām
nav nekāda sakara ar strādnieku stāvokļa uzlabošanu. Viņi nedara nekā, lai tiešām uzlabotu bez darba palikušo strādnieku stāvokli.
Mēs nevaram piekrist arī tam projektam, ko
šodien šeit iesniedza sociāldemokrāti, jo mēs zinām,
ka šo 3.000.000 latu, kas projektā paredzēti, nepietiek, ka ar tiem visā Latvijā nekādus nopietnus sabiedriskus darbus nevar sarīkot. Pašreiz darba biržas ir reģistrējušies pāri par 10.000 bezdarbnieku.
Ja nu izdalām 3.000.000 latu uz šo skaitli, tad iznāk,
ka uz katru personu krīt nepilni 300 latu. Mēs zinām arī, ka šie 10.000 nav īstais bezdarbnieku
skaits. Bez tam vēl mēs nevaram piekrist uzskatam, ka tikai ar tādiem līdzekļiem stāvokli varēs
uzlabot. Mēs prasām no Tautas labklājības ministrijas, no valdības visu bez darba palikušo strādnieku vārdā, lai valdība, Tautas labklājības ministrija gādā, ka sabiedriskos darbus sagatavo tādos
apmēros, lai varētu nodarbināt visus bez darba esošos strādniekus un lai strādniekiem maksātu pienācīgu atalgojumu, jo pašreizējais atalgojums patiešām
ir tāds, ar ko neviens strādnieks nevar uzturēt ne
sevi, ne savus ģimenes locekļus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Jautājumu virzīs
tālāk saskaņā ar kārtības rulli. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pārgrozījumiem
un papildinājumiem
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likumā
par
apdrošināšanu nelaimes
un
arodu
slimibu
gadījumos.
Referenti L. Šēlers un R. Dukurs. Lūdzu referentus referēt. Vārds sociālās likumdošanas kommisijas referentam Šēleram.
_ Referents L. Šēlers: Algoto darb'nieku apdrošināšana nelaimes gadījumos ievesta Latvijas territorijā ar Krievijas 1903. gada likumu. Sākumā šis
likums attiecās vienīgi uz strādniekiem lielākos
rūpniecības uzņēmumos un darbiniekiem, kuriem bija jāstrādā fabrikās kopā ar strādniekiem. 1912. gada šo likumu stipri grozīja, un uzņēmumu kategorijas, uz kuram tas attiecās, tika pavairotas; bet princips netika grozīts — tāpat kā agrāk apdrošināti palika tikai strādnieki un darbinieki rūpniecības uzņēmumos.
Jaunais 1927. gada likums par algotu darbinieku
apdrošināšanu nelaimes un aroda slimību gadījumos
apdrošināšanas principu radikāli grozīja. Ar šo likumu tika apdrošināti pret nelaimes gadījumiem visi
algotie darbinieki Latvijā kā p'lsētās, tā arī uz laukiem. Līdz šim pastāvošās vienas apdrošināšanas
sabiedrības vieta tika nodibinātas divas sabiedrības;
pirmā sabļedrība — nodarbinātiem lauksaimniecībā,
tas nozares, lauku rūpniecība un iekšējo ūdeņu
zvejniecība, un otra sabiedrība — nodarbinātiem
tirdzniecība, rūpniecība, transportā, jūras zvejniecība un pārejas neuzskaitītās darba nozarēs. Valsts
iestāžu un uzņēmumu — to starpā arī autonomo —
darbinieku apdrošināšana palika Tautas labklājības
ministrijas pārziņa.
Samēra īsā laikā pēc jaunā likuma realizēšanas izradīja_s,_ ka tas neatbilst dzīves prasībām. Likumu izstrādājot par maz bija ievēroti praktiskie
jautājumi. Pirmo divu gadu piedzīvojumi pierādīja,
ka likums pārstrādājams — galvenā kārtā attiecībā
uz laucinieku apdrošināšanu. Arī attiecībā uz pilsētnieku apdrošināšanu izrādījās lieli trūkumi.

Galvenie 1927. gada likuma trūkumi ir sekojošie.

Vispirms uz laukiem apdrošināšanas organizācija prasa par daudz līdzekļu. Pirmā gadā pārvaldes izdevumu bija 1.346.000 latu, kamēr produktīviem izdevumiem, t. i. pensijām, pabalstiem, medicīniskai palīdzībal_ u. t. t. izdots tikai 1.528.000 latu.
Neproduķtīvo pārvaldes izdevumu pirmā gadā bija
vairāk par 40%. Otra gadā neproduktīvie izdevumi
samazinājās, bet tomēr bija apmēram 25%. Šielielie pārvaldes izdevumi mazākā mērā ir sliktas organizācijas sekas. Galvenā kārtā tie izskaidrojami ar
1927. gada likuma noteikumiem.
Tālāk izrādījās, ka arī nastas, ko jaunais likums
uzliek lauksaimniekiem, zvejniekiem un citām grupām, bija par grūtam. Daudziem nebija iespējams
samaksāt uzliktos apdrošināšanas maksājumus, un
viņiem nu draudēja viņu īpašumu pārdošana ūtrupē

un līdz ar to saimniecisks sabrukums. Bez tam izrādījās, ka daudz lauksaimnieku nespēja izpildīt vajadzīgas formalitātes, nespēja atb'ldēt uzstādītiem
jautājumiem. Galu gala izrādījās, ka jaunajā likumā
ir neskaidrības, kas jānovērš.
Runājot nar pilsētu darba vietām, jāsaka, ka
galvenais trūkums ir tas, ka zināmās grupās pārvaldes izdevumi ir apmēram tikpat lieli, kā izdevumi ārstēšanai, pabalstiem, pensijām, un kapitālizētam _ pensijām. Šīs grupas galvenā kārtā ir mājkalpotāji, kantoristi, biroju darbinieki, skolotāji, audzinātāji, ka ari sociāla rakstura iestāžu, teātru un vispār garīga darba darbinieki. 1928. gadā produktīvo
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izdevumu bija 42.885 šo kategoriju personām
Ls
85.671.— un neproduktīvu izdevumu — Ls 79.194.—.
Tā tad pārvaldes izdevumi, t. i. liekie izdevumi prasījuši gandrīz tikpat lielu summu, kā produktīvie iz-

devumi.

Pie tam jāievēro, ka še minētie izdevumi

ir tikai maza daļa faktisko lieko izdevumu. Vēl vairāk — liekie izdevumi rodas tāpēc, ka apmēram
14.000 darba devējiem jāizpilda neskaitāmas listes,
jasuta darbinieki iemaksu ievākšanai, vajadzīgi neskaitāmi pieprasījumi, atbildes u. t. t. Tāpēc sociālas likumdošanas kommisijā nolēma, ka būtu daudz
lietderīgāk un daudz vairāk būtu ievērota taupība,
ja valsts uzņemtos bez atlīdzības apdrošināt šīs
grupas, kurām ir tik lieli neproduktīvie, organizācijas izdevumi, t. i. galvenā kārtā apdrošināšanas
prēmiju izrēķināšana un naudas iekasēšana gandrīz
sasniedz vai pat pārsniedz produktīvos izdevumus.
Valdība, novērojusi šos trūkumus, 1929. gada
15. oktobrī satversmes 81. panta kārtībā izdeva likumu, ar ko gribēja tos novērst. Sociālās likumdošanas kommisijā, apspriežot šo likumu, atzina, ka
visi novērotie likumprojekta trūkumi novēršami un
1927. gada likums radikāli grozāms; tāpēc viņa iz-

strādāja šo jauno likumprojektu.
Galvenie grozījumi satversmes 81. panta kārtība izdotos noteikumos un 1927. gada likumā ir sekojošie. Pirmkārt Tautas labklājības ministrija apdrošina bez valsts iestāžu un uzņēmumu (to starpā
arī autonomo) darbiniekiem bez atlīdzības vēl lauksaimnieciska rakstura darba vietu darbiniekus, zvejniekus, kuri nodarbojas ar zvejniecību uz savu roku
— ar IV kategoriļas rūpniecības zīmēm, viņu zvejniecības nodarb'natos ģimenes locekļus, ja tie, saskaņa ar 1. un 2. pantu, nav apdrošināti kā algoti
darbinieki, ar VI kategorijas rūpniecības zīmēm un
bez tam amamiecības darba vietu īpašniekus un tanīs nodarbinātos viņu ģimenes locekļus, ja viņi, saskaņa ar 1. un_ 2. pantu, nav apdrošināti kā algoti
darbinieki. Talak vel apdrošina mājkalpotājus, kantoru un biroju personālu, skolotājus un audzinātājus, ka ari baznīcu, sociāla rakstura iestāžu, teātru
un vispār 2. pantā minēto garīga darba vietu darbiniekus.
Otrkārt — pirmā apdrošināšanas sabiedrība
nelaimes gadījumos likvidējama, un visa tās manta
un saistības pariet uz vispārējo apdrošināšanas sabiedrību nelaimes gadījumos un Tautas labklājības

ministriju proporcionāli tiem pensionāriem izmak-

sājamai gada pensijas summai, kuri pāriet šo iestāžu pensionēšanā.
Treškārt apdrošināšanas sabiedrības pilnā sapulce, valde un revīzijas kommisijā sūta savus pārstāvjus an apdrošinātie.
Bez minētiem galveniem grozījumiem sociālās
likumdošanas kommisijā ir izdarījusi
vēl veselu
rindu mazāk svarīgu grozījumu. —
Sociālās likumdošanas kommisijas vārdā lūdzu
steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Sociālās likumdošanas
kommisijas referents pakavējās tuvāk pie likuma
uzbūves. Man budžeta kommisijas uzdevumā pie
tas vairs nebūtu jākavējas. Budžeta kommisijā pārak ilgi pie šī likuma nepakavējās, bet centās tikai
noskaidrot jautājuma financiālo pusi.
Pēc Tautas labklājības ministrijas ziņām noskaidrojās, ka apdrošināšanas pārņemšana valsts
rokas ir valstij izdevīgāka. Jau dažus gadus atpa-
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kaļ, kad likumprojektu izstrādāja kommisijā, pastāvēja viens virziens, kurš domāja, ka laukstrādnieku
^
un sīko
lauku ražotāju apdrošināšanu vajadzētu pār-

Tālāk aprēķinātas summas ārstēšanai, pabalstiem,

ņemt valstij, bet toreiz vispārējā likumā tika radītas
2 apdrošināšanas sabiedrības. Laukstrādnieku apdrošināšanas sabiedrība saimniekojot ir parādījusi,
ka viņa nav bijusi spējīga savu uzdevumu veikt, ir
parādījusi savu darbību noteikti no negatīvās puses.
Pec visiem datiem, kas ir Tautas labklājības ministrijas rīcībā un kas arī mums pieejami, jāatzīst, ka
pirmā apdrošināšanas sabiedrība nav varējusi tikt
ar savu uzdevumu galā, bet viņas pārvaldes izdevumi ir sasnieguši 65%; pēdējā laikā, kā te jau teica iepriekšējais referents, tie ir gan samazinājušies,
bet līdz pat pēdējam laikam tie nav atradušies zem
25%. Jūs zināt, ka tad, kad notika cīņa ap slimo
kasēm, tika aizrādīts, ka slimo kases neprotot saimniekot, ka slimo kasu pārvaldes izdevumi esot lieli,
lai gan slimo kasu darbinieki vienmēr ar noteiktu
pārliecību aizrādīja, ka slimo kasu pārvaldes izdevumi nav samērā lieli, ka tie caurmērā nesniedzas
pāri par 10%. Pirmai apdrošināšanas sabiedrībai
pārvaldes izdevumu ir bijis pāri par 60 % un vēlākos
gados no 40%—25%. Tie ir tik lieli izdevumi, kādi
vienai nopietni ņemamai organizācijai nedrīkst būt;
ja pārvaldes izdevumi sasniedz šādus apmērus, tad
tas liecina, ka šī organizācija nevar savus uzdevumus veikt, ka viņa nestāv savu uzdevumu augstumos. Ar savu darbību pagājušos gados tā ir radījusi stipri lielu nemieru starp lauksaimniekiem, sevišķi jaunsaimniekiem, kuru nomaksas par labu apdrošināšanas sabiedrībai bieži vien piedzītas piespiedu kārtā. Šie lauksaimnieki uz likuma pamata

drības funkciju veikšanai pirmā gadā būtu vajadzīgi
izdevumiem 485.000 līdz — maksimums — 600.000
latu, bet nākošos gados, kad pieaugtu izdevumi pensijām, vajadzētu 700.000—800.000 latu. Tanī budžeta projektā, ko sastādījusi pati apdrošināšanas
sabiedrība, paredzēts 1.100.000 latu Tautas labklājības ministrijas piemaksas. Rodas iespaids, ka apdrošināšanas sabiedrība taisa zināmu manevri, lai
savilktu savus galus kopā, un nākošā gada budžeta
projektā cenšas uzrādīt arī dalībnieku iemaksas
daudz lielākos apmēros nekā tās faktiski varētu ievākt no dalībniekiem. Visus iepriekšējos gadus sabiedrībai nekad nav izdevies paaugstināt lauksaimniekiem dalībnieku maksas, jo tie parasti vienmēr ir
protestējuši. Tagad apdrošināšanas sabiedrības nākamā gada budžetā paredzēts darba devēju iemaksas pacelt uz 865.000 latu. Tā kā iepriekšējos gados šī summa ir sniegusies tikai līdz 500.000, maksimums — 600.000 latiem, tad, acīmredzot, dalībnieku maksas tiks paaugstinātas, un atkal sāksies
nepārprotama apdrošināšanas sabiedrības dalībnieku kurnēšana. Šķiet, viss tas darīts lielā mērā aiz

nemaz nav bijuši spiesti apdrošināties, bet sabiedrība piespiedu kārtā ir spiedusi viņus to darīt, pie
kam, lai segtu kaut kā savus lielos pārvaldes izdevumus, ir bijusi spiesta mēģināt paaugstināt lauksaimnieku nomaksas. Sakarā ar to presē ir parādījušies protesti. Tādi iesniegti arī Tautas labklājības
ministrijai, valdībai, un apdrošināšanas sabiedrības
nodomu — paaugstināt lauksaimnieku nomaksas
tautas labklājības ministris ir noraidījis. Tādā kārta apdrošināšanas sabiedrības ir bijušas spiestas cīnīties vienmēr ar lielu trūkumu.
Es nerunāju par to, ko jau savā laikā konstatēja izmeklēšanas kommisijā divu sabiedrību, proti
— «Lata» un «Uniona bankas» lietā. Šeit konstatēts, ka pirmās apdrošināšanas sabiedrības līdzekļi
noguldīti
šaubīgos
uzņēmumos,
un
jāsaka,
vel līdz šai dienai Ls 151.521.—, kas bija
noguldīti «Rīgas Uniona bankā», atpakaļ nav
dabūti. Ar
samērā
ierobežotiem
naudas
līdzekļiem, šī sabiedrība ir bijusi spiesta atlikt lielākus uzdevumus un pienākumus, jo sakarā ar šo uzņēmumu bankrotu lieli līdzekļi ir gājuši zudumā un

sabiedrībai ir trūcis līdzekļu savu funkciju veikšanai. Tāpēc arī mēģināja paaugstināt dalībnieku
maksas, tāpat arī mēģināja no valsts dabūt attiecīgas summas, lai varētu savilkt kopā sava budžeta
galus.
Ir raksturīgi, ka taisni nākamā gada budžetā,
kas te ir man priekšā, atzīts, ka pirmai apdrošināšanas sabiedrībai jāmēģina atrast kāda izeja no tā
stāvokļa, kādā tā ir nonākusi. Pēc tā aprēķina, kas
ir likts priekšā budžeta kommisijai, pārvaldes izdevumi, ja Tautas labklājības ministrija pārņemtu šo
lietu savās rokās, kur tādā gadījumā būtu vajadzīgi
tikai 4—5 ierēdņi, nepārsniegtu 25.000—30.000 latu;
turpretim apdrošināšanas sabiedrībai vēl pagājušā
gadā pārvaldes izdevumi ir prasījuši 166.000 latu.

pensijām u. t. t., pie kam Tautas labklājības ministrija domā, ka viņai pirmās apdrošināšanas sabie-

aprēķina, lai varētu dabūt paaugstinātas Tautas labklājības ministrijas iemaksas par labu tām katēgorijam, _ kas no iemaksām atbrīvotas un par kurām
maksa valsts jeb Tautas labklājības ministrija. Šī
valsts summa tad arī nākošā budžetā aprēķināta uz
ļ.100.000 latu. Tā ir milzīga summa, salīdzinot ar
izdevumiem, kādi būtu Tautas labklājības ministrijai, ja viņa pati veiktu šo darbu. Tā tad, liekas, no
budžeta un no lietderības viedokļa var prasīt, lai šo
apdrošināšanas sabiedrību likvidētu. Protama lieta,
visas viņas funkcijas būtu nododamas Tautas labklājības ministrijai. Tad arī viss pārvaldes aparāts,
kas apdrošināšanas sabiedrībā prasa līdz 50 darbinieku, atkristu un darbu varētu veikt 3—4, augstā^ Tautas labklājības ministrijā.
kais — 5 cilvēki
Ievērojot Tautas labklājības ministrijas kalkulācijas un aizrādījumus, budžeta kommisijā bija pārliecināta, ka nepieciešami likvidēt pirmo apdrošināšanas sabiedrību, pie kam viņas funkcijas jāuzņemas valstij, jo tad valsts piemaksa stipri samazinātos; tapec esbudžeta kommisijas vārdā lieku priekša pieņemt pāreju uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti liek priekša steidzamību. Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates.
Vārds deputātam Kiršteinam.

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Referenti jau aizrādīja, cik lieli un
pamatoti ir bijuši tie dati, kādēļ sociālās likumdošanas kommisijā vienbalsīgi ir nolēmusi pieņemt šos
papildinājumus, ar kuriem_ laukstrādnieku apdrošināšana parietu valsts_ rokās _ un lauksaimnieki būtu
atsvabināti no līdzšinējas prēmiju maksas. Tagad,
cik man zināms — es gribētu vērst uz to godāto deputātu kungu uzmanību —, ir iesniegts priekšlikums
— noņemt šo likumprojektu no dienas kārtības un
nodot atkal atpakaļ kommisijai (saucieni pa kreisi:
«Klau, klau!»), pie tam tiek ieteikts balsot aizklāti.
Tādā kārtā gatavojas viena tiešām tumša lieta, kas
tiek vērsta pret lauksaimniekiem.
Brīnišķi, ka šo priekšlikumu parakstījuši visredzamākie zemnieku savienības pārstāvji. Mēs
vēl šodien lauksaimniecības komimisijā runājām —
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sevišķi Grantskalna kungs uzstājas par to, — ka vajadzētu turpināt izmaksāt lauksaimniekiem prēmijas
par sviestu. Mēs zinām, ka šīs prēmijas nav lielas;
tās nepārsniedz prēmijas, ko tagad ņem no lauksaimniekiem par apdrošināšanu. Ja nu ir noskaidrojies, ka šo prēmiju izmantošana, ko tagad veic
I apdrošināšanas sabiedrība, ir notikusi līdz šim visnelietderīgākā kārtā, ka 1928. gadā veseli 60% no
lauksaimnieku iemaksātām summām izlietoti dažādu
biroju uzturēšanai, sludinājumiem u. t. t, un ja šis
procents līdz beidzamam laikam nav nokrities zem
25%, ja no otras puses mēs redzam, ka ir iespējams
šo lietu pārņemt valsts rokās un ka Tautas labklājības ministrijai ir iespējams to veikt pieckārt lētāk,
ar to atvieglojot lauksaimnieku stāvokli, tad, kungi,
liekas, ka šāds zemnieku savienības priekšlikums

tiešām visasākā veidā ir vērsts tieši pret lauksaimnieku interesēm. Tiešām ir brīnišķīgi, ka visu laiku
kommisijā nebija nevienas balss, kas paceltos par
līdzšinējo kārtību, bet tagad tās balsis nāk tieši no
tas puses, kura sauc sevi par lauksaimnieku aizsargātajiem, un kuras frakcijas apvaino visus pārējos
deputātus lauksaimnieku nodošanā.
Mēs dzirdam, ka I apdrošināšanas sabiedrība,

kurai šai likumā 1. janvārī paredzētas mūža beigas,
savu nelietderīgo darbu strādā arvien vēl pilnā sparā, jo acīmredzot, tā cer, ka viņas darbība varēs
turpināties. Tanī pat laikā mēs zinām, ka viņai sāk
aptrūkt naudas un ka viņa ir griezusies savā laikā
budžeta kommisijā pec līdzekļiem. Viņa ir pat
griezusies pie Tautas labklājības ministrijas ar prasību paaugstināt no lauksaimniekiem ņemamās prēmijas. Tautas labklājības ministris nav gan to atļāvis, betjr dzirdams, ka lauksaimniekiem tagad
tiek piesūtīti pieprasījumi samaksāt prēmijas, pat
avansus uz priekšu. Ar vārdu sakot, ir liela griba
šo nelietderīgo darbību turpināt un lauksaimniekiem
uzlikto netaisno nodokli arī turpināt iekasēt.
Ja šīs sabiedrības stāvoklis tiešām ir tik grūts
un viņai nav naudas, tad jābrīnās, ka viņa tomēr rīkojas ar naudas līdzekļiem tik plaši. Es jau minēju,
ka attiecīgais biroja štats nav samazināts. Ik dienas parādās ari lieli sludinājumi laikrakstos. Līdz
beidzamam laikam tie gandrīz aizvien ir bijuši «Brīva Zeme», bet vakar, par lielu brīnumu izlasīju I
apdrošināšanas sabiedrības sludinājumu arī «Sociāldemokrātā» . Tekstā ievietots liels sludinājums,
kurš maksā, kā es aprēķināju, 75 latus. Tā, protams, nav sevišķi liela summa, bet tas sludinājums,
kungi, ir ļoti zīmīgs, un man ir bailes, vai viņš nav...
(starpsaucieni, troksnis). Es neapvainoju «Sociāldemokrātu» , neapvainoju viņa redakciju; es tikai aizrādu, ar kādiem līdzekļiem strādā šīs I apdrošināšanas sabiedrības kungi. Es atzīstu to par lauksaimnieku nodevību un viņu stāvokļa pasliktināšanu. Ja
šis priekšlikums mums būs jāizšķir aizklātā balsošanā, es ceru, ka Augstais nams nepiekritīs šim
priekšlikumam un, to noraidot, novērsīs nebūšanu,
kas turpinās jau vairāk gadu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Likums par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos izdots 1927. gadā un attiecas uz visu algoto darba
spēku. _ Tagad ir pagājuši tikko 3 gadi, un mūsu
priekša jaujr ļoti radikālas dabas pārgrozījumi, kas
liekpriekšā apdrošināšanā jaunus principus. Rodas
jautājums: kāpēc? Kāpēc pēc nepilniem 3 gadiem,
kopš šis likumsir spēkā, vajadzīgas tik krasas pārmaiņas? Otrkārt: ko sola jaunais projekts?
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Jau tad, kad vēl nebija šī likuma, kad no visiem

apmēram 400.000 algoto darbinieku Latvijā pret sakropļošanu bija apdrošināti tikai apmēram 37.000
cilvēku, nelaimes gadījumu skaits bija ārkārtīgi
liels. Likās, ka pēc jauno apdrošināšanas sabiedrību nodibināšanas tās rūpēsies ne tikai par sakropļoto pensionēšanu, bet darbosies arī tādā virzienā,

lai mazinātos nelaimes gadījumu skaits, lai nebūtu
jāizdod lieli līdzekļi darbā sakropļoto pensijām. Citās valstīs apdrošināšanas sabiedrību galvenais uzdevums ir — mazināt nelaimes gadījumu skaitu.
Šiem nolūkiem izdotie līdzekļi bagātīgi atmaksājas,
jo ir taču labāk pasargāt cilvēku no sakropļošanas,
nekā maksāt sakropļotam visu mūžu pensiju. Tā
tad arī pēc mūsu apdrošināšanas sabiedrību nodibināšanās varēja gaidīt, ka šīs sabiedrības ievirzīs
savu darbību tā, lai pirmā kārtā ārstētu nelaimes
gadījumos cietušos un izmaksātu tiem pensijas un,
otrkārt — rūpētos par sakropļošanas gadījumu skai-

ta samazināšanu.
Mūsu 3 gadu ilgie piedzīvojumi rāda, ka mūsu
apdrošināšanas sabiedrības savā darbībā ir bijušas
ārkārtīgi vienpusīgas un strādājušas neapmierinoši.
Sevišķi ar apdrošināšanas sabiedrību darbību nevar apmierināties algotie darbinieki un viņu aroda

organizācijas.

Ja pārskatām sakropļoto skaitu, tad redzam, ka
tas strauji pieaug. Ja 1921. gadā nelaimes gadījumu
skaits rūpniecība nesasniedza 1000, tad 10 gadu laika tas ir pārsniedzis 20.000._ Oficiālais pārskats par
1929. gadu rada, ka vispārējai apdrošināšanas sabiedrībai 1929. gadā pieteikti 21.150 nelaimes gadījumi, turpretim I apdrošināšanas sabiedrībai, kura
apdrošina Jaukstradnieku, pieteikti 5145 nelaimes
gadījumi. Šie skaitļi rada, ka nelaimes gadījumu
procents piejmums ir ārkārtīgi liels. Dažās rūpniecības_ nozarēs tas ir pat katastrofāli liels. Ņemsim
piemerarn raktuves un akmeņu lauztuves. Tur
1929. gada bija nodarbināti 363 algoti darbinieki, bet
nelaimes g_adījumos cietuši 223 strādnieki. Tā tad
šinīnozare sakropļots 61% strādājošo strādnieku.
Talak: kokrūpniecība pagājušā gadā bija nodarbināti 16.622 strādnieki, no tiem sakropļoti 5901 strādnieks, kas ir 35,5%. Metālrūpniecībā pagājušā gadā
bija nodarbināti 9527 strādnieki, bet nelaimes gadījumos cietis 2331 strādnieks, kas ir turpat 35%. Tā^ keramikas rūpniecība, tad — tekstilrūpnielāk nak
cība, kurā nodarbināti 12.346 strādnieki un nelaimes
gadījumu ir bijis 592 jeb 29 %. Viszemākais sakropļoto skaits ir 9%, ieskaitot pavisam sīkas rūpniecības nozares.
Šie skaitļi rāda, ka nelaimes gadījumu mums ir
ārkārtīgi daudz; caurmērā rūpniecībā nelaimes gadījumu ir turpat 14%. No 100 strādājošiem gada
laika cieš 14 cilvēki. Tas ir tāds procents, kādu
mes varam pameklēt; reti kur kādā valstī atradīsim tādu procentu.

Kādijr iemesli nelaimes gadījumiem darbā?
Apdrošināšanas sabiedrības pienākums bija gan nopietni šo jautājumu papētīt. Tanīs valstīs, kur ir
liels nelaimes gadījumu skaits, bez šaubām, iemesli
jau daudzmaz zināmi.
Galvenais nelaimes gadījumu iemesls ir — pārpūlēšanas darbā. Tanīs valstīs, kur strādā daudz
virsstundu, kur strādā daudz akorda darbu, kur pastāv šī sviedru darba sistēma, nelaimes gadījumu
skaits ir liels. Pie mums rūpniecībā taču ir parasti
akorda darbi. Pārstrādāšanās ir normāla parādība,
jo strādā 10—12 un vairāk stundu dienā. Tāpēc ir
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itin dabīgi, ka tur, kur _ strādnieks par daudz nogurst,
viņa uzmanība mazinās, un tāpēc arī ļoti bieži gadās sakropļošana. Tas ir pirmais. —
Otrkārt — mūsu rūpniecībā ir samērā vāji aizsarglīdzekļi,, un daudz rūpniecības nozaru strādā
tādos apstākļos, ka patiešām jābrīnās, kāpēc tur nenotiek nelaimes gadījumi. Tas sevišķi sakāms par
kokrūpniecību. Zāģētavās un koku fabrikās province nav absolūti nekādas uzraudzības; tur strādnieks strādā tādos apstākļos, ka techniski neizbēgami ir nelaimes gadījumi. Tāpēc ir dabīgi, ka aiz
šiem divi iemesliem: ārkārtīgas pārpūlēšanās darbā,
virsstundu darba, akorda darbiem un turklāt vājas
techniskas uzraudzības un vājās aizsardzības — nelaimes gadījumu_ procents ir tik liels. Šieir tie galvenie iemesli, kāpēc sakropļošanu darbā mums ir

tik daudz.

Uz lauksaimniecību šos vispārējos gadījumus
nevar attiecināt; lauksaimniecībā nodarbināto sakropļošanas procents nav samērā augsts. Bet viens,
kas atkal krīt acīs, ir tas, ka lauksaimniecībā ieskaitāmi visi tie nelaimes gadījumi, kas ir ārkārtīgi smagi Lauksaimniecība sakropļojumu procents, darba
^
spēju
zaudējumu procents ir ļoti augsts. No tiem
sakropļojumiem, kādi mūsu lauksaimniecībā ir, pa
lielākai daļai sastopama vai nu pilnīgi kāda locekļa
zaudēšana, kājas noraušana, rokas noraušana, vai
smagi sakropļojumi meža darbos. Tās ir parastas
parādības.
Apskatīsim šo lietu drusku tuvāk, kādi ir šo sakropļojumu iemesli.
Sevišķi smagus sakropļojumu gadījumus dod
kuļamais laiks, darbi pie kuļmašīnām. Un te nu atkal vainojamas divas lietas: pirmkārt tas, ka darbi
tiek ārkārtīgi sasteigti, un otrkārt tas, ka pie šo
darbu veikšanas ļoti bieži tiek lietots alkohols. Tās,
luk, ir tas parastās parādības, jo saimniekam mašīna ir dota tikai īsam laikam, un tāpēc, lai darbu sasteigtu, lai piedotu strādniekiem «kuražu», darba
devēji pa lielākai daļai praktizē alkohola izsniegšanu strādnieku iedzirdīšanu. Protams, ja cilvēks
^
strada
ar neskaidru galvu, tad ir arī lielāks pārgalvības procents, tāpat arī neuzmanība, un tāpēc arī
lauksaimniecībā gadās visas šīs sakropļošanas, pie
taru ārkārtīgi smagos veidos — kājas vai rokas noraušana. Tas taču visiem skaidrs: ja darbā lieto
alkoholu, tad arī nelaimes gadījumi ir vissmagākie.
Tapec arī apdrošināšanas sabiedrībām jāpiegriež zināma vērība, lai tādas parādības izskaustu. Sabiedrību rīcībā ir likums, kas viņām dod iespēju arī
šādos gadījumos vērst zināmas represijas pret tiem
darba devējiem, kuri nevīžīgi apietas ar saviem

darbiniekiem.

Tas pats noteikums attiecināms arī uz rūpniecību. Likums dod iespēju apdrošināšanas sabiedrībām rūpēties par nelaimes gadījumu novēršanu par
tik, par cik darba devējs ir vainīgs. Vispirms te ir
ministrijas uzraudzība par virsstundu izskaušanu,
ministrijas uzraudzība par darba laika likuma izpildīšanu. Tas ir viens priekšnoteikums nelaimes gadījumu samazināšanai. Otrām kārtām, kas attiecas
uz aizsargu līdzekļu ierīkošanu, tad apdrošināšanas
sabiedrībām ir tiesība un pienākums stingri raudzīties, lai visas mašīnas būtu aizsargātas, lai nenotiktu nelaimes gadījumi. Turpretim apdrošināšanas
sabiedrības šinīs jautājumos skatās caur pirkstiem,

un iemesls ir tas, ka pārvaldes aparāts taču ir pašu
darba devēju rokās.
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Te ir tas divkosīgais stāvoklis: no vienas puses
fabrikants necieš, ja no viņa prasa jaunus aizsarglīdzekļus pie mašīnām, no otras puses tie paši fabriku un rūpniecības pārstāvji taču sēž apdrošināšanas
sabiedrību valdēs un viņu pienākums ir sevi uzraudzīt. Šis divkosīgais stāvoklis, ka paši darba devēji
ir arī šī apdrošināšanas likuma realizētāji, ir galvenais iemesls, kamdēļ šo sabiedrību darbība ir bijusi

tik nesekmīga.

Apdrošināšanas sabiedrību pārval-

des aparāts ar likumu ir tā uzbūvēts, ka tas nodots
tikai darba devēju rokās. Saprotams, ka darba devēji, sēdēdami apdrošināšanas sabiedrībā, negribēs
paši sev sagādāt nepatikšanas, prasot liekus izdevumus aizsarglīdzekļu ierīkošanai pie mašīnām. Tāpēc varētu teikt, šinī jautājumā apdrošināšanas sabiedrībās valda apbrīnojama tuvredzība. Arī citās
valstīs apdrošināšanas sabiedrībās ja ne gluži vienīgi, tad vismaz kā noteicēji sēd rūpnieki. Man gan
jāsaka ka ļoti maz ir palicis tādu valstu, kur šī
svarīgā^ likuma realizēšanā nebūtu pievilkti paši
strādnieki. Tā ir pagaidām Latvija un citas atpakaļ
palikušas valstis, bet daudzmaz modernās, demokrātiskās valstīs šī likuma realizēšanā piedalās arī
strādnieki, paši apdrošinātie.
Apdrošināšanas sabiedrības šinīs 3 gados nav
izlaidušas pat neviena plakātiņa, neviena uzaicinājuma, kas brīdinātu strādniekus pie mašīnām uzmanīgi rīkoties. Ta ir parasta lieta, ka strādnieki, dienu no dienas strādādami, pat pie riskantas mašīnas,
kur bīstamības procents ir liels, kur arvienu jābūt
koncentrētam un uzmanīgam, lai nenotiktu nelaime,
aprod ar šo bīstamību, aizmirst to, kas draud. Tādēļ mašīnai uzliek attiecīgu plakātu ar biedinošiem
uzrakstiem, kas arvienu vērš strādnieka uzmanību
uz to, ka viņa veselība apdraudēta. Sevišķi tas ir
kokrūpniecībā, _kur pie mašīnas ir techniski diezgan
grūti ierīkot kādus aizsarglīdzekļus. Tad mēģina
strādniekiem draudošo nelaimi pastāvīgi atgādināt.
Mūsu apdrošināšanas sabiedrībās šai jautājumā valda apbrīnojama vienaldzība. Es atminu: kādu laiku
atpakaļ Tautas labklājības ministrija bija sasaukusi
kādu apspriedi, uz kuru bija uzaicināti arī apdrošināšanas biedrību pārstāvji. Kad mēs tur likām
priekšā apdrošināšanas sabiedrībām rūpēties par
brīdinājuma plakātu izdošanu dažādiem rūpniecības
uzņēmumiem, tad rūpnieku kungi atbildēja, ka šādi
brīdinājuma plakāti atstājot sliktu iespaidu uz strādniekiem — «apšķebinot dūšu»; tāpēc neesot nekādas vajadzības tērēt lieki naudu. Līdz šim laikam
viņi turas pie tāda uzskata, un nekur nekas netiek
darīts, lai brīdinātu strādājošos no nelaimes. Citās
valstīs ne tikai viscaur redzami šādi brīdinājumi,
bet notiek arī priekšlasījumi, kurus rīko apdrošināšanas sabiedrības. Demonstrē pat filmas, kuras atstāj ļoti labu iespaidu gan uz neuzmanīgiem, gan uz
pārgalvīgiem strādniekiem. Tas viss mūsu apdrošināšanas sabiedrībām ir gluži svešs. Viņas uzskata par savu galveno uzdevumu novākt līķus, kad nelaimes gadījums beidzies ar nāvi, un sniegt ārsta
palīdz'ību tur, kur lauzti locekļi. Visu, kas vairāk
par to, viņas uzskata par lieku un kaitīgu. Katru
santimu viņas cenšas ietaupīt, lai tikai nebūtu vairāk
jāizdod nelaimes gadījumu novēršanai.
Par I apdrošināšanas sabiedrību, kurā ietilpst
laukstrādnieki, bez uztraukuma nemaz nevar runāt.
Tās vienpusīgā darbība rāda, ka apdrošināšanas sabiedrības nesaprot savus uzdevumus, ka viņas ir
pilnīgi konservējušās savā vienpusīgā darbībā, un,
paliekot tādā veidā arī uz priekšu, bez šaubām, nelaimes gadījumu skaits vēl augs un izdevumi ārstē-
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jumos, kur viņa novērtē darba spēju samazināšanos
līdz 10%, ir tiesība izšķirt jautājumu, nemaz nevirzot to uz pensiju kommisiju. Dažos gadījumos lēmumi ir bijuši tik tendenciozi, ka pensiju kommisijā
pabalstus ir trīskārtīgi pavairojusi. Sevišķi tas sakāms par provinci, jo provincē nav pensiju kommidrošināšanas sabiedrības nav līdz šim nekā darīju, kā to likums prasa, bet atsevišķi delegāti. Te
.sijas
šas un nav izmantojušas pat desmito daļu no tām
viena
persona izšķir visus lūgumus bez apellācijas
tiesībām, ko likums viņām piešķir. Jāceļ vēl lieli un
tiesībām. Ja kāds ar pabalstu nav mierā, tad šī
katēeroriski iebildumi pret to rīcību, ko šīs sabiedrīpersona pasaka: «Ejiet sūdzēties tiesā!» Bet cietubas līdz šim piekopušas ārstēšanā un pensionēšanā.
šām nav iespējas meklēt taisnību tiesā, jo nav līLikums skaidri nosaka, ka visiem algotiem darbidzekļu. Daudz gadījumos strādnieki nezinādami,
niekiem, lai viņi strādātu kur strādādami, ir tiesīkādas
viņiem ir apellācijas tiesības un kādas ir ieja
bas saņemt ārsta palīdzību, pabalstus un pensijas,
spējas
savu taisnību meklēt, ir apmierinājušies ar
nelaimes gadījums beidzies ar darba spēju zaudēvaldes
rīkojumiem un daudz gadījumos zaudējuši
šanu. Apdrošināšanas sabiedrības tomēr atzīst par
pabalstus
un pienācīgās pensijas.
iespējamu izvairīties pabalstīt dažus cietušos. SePats likuma saturs šinī nozīmē arī ir slikts un
višķi meistariski veikla šinī ziņā ir I lauku apdrošināšanas sabiedrība, kas atrod dažādus veidus, kā nepilnīgs. Cietušā augstākā pensija var būt 70%
atkratīties vispirms no visiem tiem, kas strādājuši darba algas. Pie mūsu zemām algām šis pensijas
samērs ir ne tikai nepietiekošs, bet arī ārkārtīgi
gabalu darbu, kas nolīguši vai nu strādāt akorda
zems un rada lielu ļaunumu. No vienas puses lidarbu, vai kā citādi. Uz laukiem pa lielākai daļai
strādā tikai šādu darbu. Ir ļoti reti gadījumi, kad kums jpar slimo kasēm slimam strādniekam nosaka
malkas_ cirtējs, grāvju racējs strādā par dienas algu. augstākus pabalstus, un mēs novērojam veselu rindu gadījumu, kad strādnieki slēpj nelaimes gadījumu
Pa lielākai daļai visi minētie strādnieki strādā akorun
pieteic ka slimību, lai saņemtu pabalstu kā slimoda darbu. Bet apdrošināšanas sabiedrība praktizē
jošais slimo kase. Šis likums nosaka nelaimes gatā, ka visos gadījumos, kad līgums nav slēgts par
dījumā^ cietušām 70% no darba algas, turpretim slidienas algu, darba darītājus iztulko par sīkiem uzmo
kase_ maksā vismaz 80% slimības pabalsta. Tā
ņēmējiem un atsakās no jebkādas palīdzības vai paapdrošināšanas
sabiedrība, pirmkārt, atsvabinās no
balsta, piespiežot strādniekus, kas cietuši nelaimes
dažiem saviem pienākumiem, jo dažos nelaimes gagadījumos, griezties tiesā, prāvoties, kas rada liedījumos cietušos ārstē slimo kases, un, otrkārt,
lus izdevumus, un tādā kārtā piespiest apdrošināšadaudz gadījumos cietušie kaitē paši sev, jo bieži
nas sabiedrību izpildīt savu pienākumu. Jāsaka, ka
vien nelaimes gadījums sākumā liekas niecīgs, bet
vispārīgā apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gavelak tam ir ļoti kļūmīgas sekas. Es atceros kādu
dījumos daudz gadījumos dara tāpat.
Liepājas strādnieku, kurš vienu nelaimes gadījumu
Bez tam apdrošināšanas sabiedrībās ir ieviesupieteica kā slimību. Viņš bija mazliet sadauzījis
sies kāda ļauna paraša: viņas skatās uz nelaimes
sevkāju. Pēc dažiem mēnešiem nelaime beidzās ar
gadījuma cietušo ar specifisku neuzticību. Katru
pilnīgu kājas amputēšanu. Cietušais patērēja daudz
nelaimes gadījumā cietušo tur aizdomās par ļaunenerģijas un ilgi sūdzējās tiesās, kamēr varēja pieprātīgu sakropļošanos. Es pielaižu varbūtību, ka ir
rādīt, ka tas ir nelaimes gadījums. Tādu gadījumu
arī ļaunprātīgas sakropļošanas gadījumi. To pierā.ir daudz. Es minēju vienu piemēru, un jāsaka, ka
da an_ citu zemju apdrošināšanas sabiedrību prakse. . cietušām tā ir traģēdija, ja kāds zaudē tiesības saVar but arī simulanti, bet tas taču nenozīmē, ka šo ņemt pensiju.
izņēmuma gadījumu dēļ apdrošināšanas sabiedrīBez tam pensijas aprēķināšanas veidi tiem, kas
bām būtu javerš sava uzmanība tikai tanī virzienā.
zaudējuši darba spējas mazāk par 100%, ir netaisni.
Diemžēl, jāsaka, ka daudz gadījumos sakropļotos
Pilnīgu pensiju aprēķina 70% apmērā, un ja nu ar
strādniekus velti kverkšķina tiesās, velti tur aizdokadu
ir noticis vieglāks nelaimes gadījums, tad ņem
mas, velti ierosina izmeklēšanu, kas beidzas ar neattiecīgu procentu no pilnas darba algas, bet
nevis
Minēšu
piemēru
par
ko.
nelaimes gadījumos cietuno 70% darba algas. Tāpēc arī ir vesela rinda tādu
šiem jūrniekiem, kur apdrošināšanas sabiedrība atpensiju, kur, ja kāds ir zaudējis 30% darba spējas —
sakās izpildīt savu pienākumu tikai aizdomu dēļ. Vai
piemēram,
viena roka ir pilnīgi darba nespējīga, —
nu viena gadījumā uz ienākušas denunciācijas pasaņem
pensijas 60 santīmus dienā, pie tam vēl
viņš
mata, vai ari citu iemeslu dēļ apdrošināšanas sabieir ģimenes cilvēks. Ja kāds ir pelnījis 6—7 lati diedrība novilcina dažas nedēļas, citos gadījumos arī
nā un ir cietis samērā smagus miesas bojājumus, tad
dažus mēnešus pabalstu izmaksu cietušiem tikai tāpēc, ka viņai radušās aizdomas. Saprotama lieta, viņš saņem 80 santīmus dienā. Ar šādu pensiju cilvēks nevar eksistēt.
ka nelaimes gadījumā cietušais nevar ilgi gaidīt pabalstu; piemēram viens avārijā cietis jūrnieks, kas
Vieglāk sakropļoto apstākļi ir ļoti traģiski, jo
knapi izglābis dzīvību, nevarēs sēdēt Rīgā un gaidīt, darbu atrast sakropļotam ir ārkārtīgi grūti. Kaut arī
kamēr apdrošināšanas sabiedrība beigs sarakstīšaviņa darba spējas būtu dragātas mazākā mērā, tonos ar attiecīgam iestādēm un izmaksās viņam pamēr darbu viņam nav iespējas atrast. Tas apstāklis,
balstu. Daudz gadījumos jūrnieki dabū darbu, aizka pensiju kommisijā noteic darba spēju zaudējumu
brauc no Rīgas uz jauno darba vietu un tā bieži vien
par 30%, ir pilnīgi drošs norādījums, ka cilvēks daršanai un pensionēšanai būs lieli. Bet no otras puses reizē ar to tiek bojāts darba spēks. Rodas darba kropļi, kuru ārstēšanai un pensionēšanai vajaga
lielus līdzekļus.
Nelaimes gadījumu novēršanas jautājumā ap-

zaudē pabalstu. Es pats zinu vienu tādu gadījumu,
kur sarakstīšanās turpinās jau kādu pusgadu. Jāpiebilst, ka šeruna ir tikai par dažiem 10 latiem, un
diezin, kad vēl tā lieta beigsies.
Tālāk apdrošināšanas sabiedrībai ir stipra tendence pabalstus arī samazināt. Likums nosaka, ka
apdrošināšanas sabiedrības valdei visos tanīs gadī-

ba nekur neatradīs. Tādu, kuram rokai trūkst 2—3
pirksti, neviens darbā neņem un uzskata par galīgu
fizisku kropli. Likumā šim cilvēkam sakropļojums
noteikts samērā viegls — tikai 30% darba spēju
zaudējuma, bet reāla nodrošinājuma viņš nesaņem.

Pensijas apmēru zināmā mērā samazina arī
darba algas. Te gan saka, ka 70% ir augsts pro-
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cents un ka tāds ir daudz valstīs, bet, kungi, ir taču
jāievēro arī tas, no kādas darba algas šos 70% aprēķina. Ja Vācijā caurmēra darba algas ir apmēram
8 markas dienā, tad pie mums caurmēra dienas alga
ir Ls 3.—., 70% no kādiem 10 latiem un 70% no 3

vai 4 latiem ir strādniekam milzīgi liela starpība.
Lūk, kāpēc šis likums jau pašā būtībā ir ļoti nepilnīgs, un uz šīm kļūdām un nepilnībām mēs aizrādījām j>utoreiz, kad par šo jautājumu runājām 1927.
gada. Bet tagadējā valdība un koalicija ir atzinušas, ka arī šīs normas sakropļojumiem esot par
augstam. Es gaidīju, ka šodien, kad uzstājās pirmais valdības partiju runātājs — Kiršteina kungs no
demokrātiskā centra, viņš dos kaut kādu attaisnojumu, kāpēc demokrātiskā centra ministris ir piekritis sakropļoto pensiju samazināšanai. Tas ir viens
interesants jautājums, un es domāju, ka Kiršteina
kungam vēl ir iespēja šinī jautājumā atbildēt. Ministru kabinets, reizē ar pārgrozījumu slimo kasu likuma, ir izdevis arī pārgrozījumus šai likumā. Šie
pārgrozījumi nosaka, ka lauksaimniecībā nodarbināto pensijas aprēķināmas tikai no 3 latiem dienā,
neatkarīgi no faktiskās peļņas. Rūpniecībā, transportā, mežu darbos, ostas darbos arī Ir noteiktas
caurmēra algas, no kurām aprēķināt pensiju. Ostas
strādnieka caurmēra peļņa ir ap 10 latu dienā, bet
pēc tagadējā valdības lēmuma sakropļošanas gadījumā pensiju ostas strādniekam aprēķinās tikai no
apmēram 5 lati lielas dienas peļņas. Meža darbos
nodarbinātiem pensijas aprēķinās tikai no 3 latu dienas algas, transporta darbos nodarbinātiem — apmēram 3—4 latu dienas algas, neatkarīgi no tā,
ka
faktiski
strādnieki
būtu pelnījuši daudz
vairāk.
Saprotams, tas ir ārkārtīgi
izdevīgi
darba devējiem. Ja sakropļotiem maksā zemākas
pensijas, tad arī iemaksas prēmijas darba devējiem
apdrošināšanas sabiedrība varēs samazināt. Es domāju, ka viens ministris, kurš šinī valdībā reprezentē pilsoniski-dēmokratiskās partijas, nedrīkstēja
balsot par šādu pasliktinošu pārlabojumu pieņemšanu Ministru kabinetā. Tāpēc es gaidu, ka šeit ņems
vārdu demokrātiskā centra pārstāvji un pateiks, kāda iemesla dēļ viņu ministris balsojis Ministru kabinetā par šādiem krasiem un radikāliem pasliktinājumiem. Ja centrs šeit Saeimā rīkotos tāpat, kā
savās partijas apspriedēs, kur Breikša kungs un viņa frakcijas biedri runā garas runas par savu darbību un kur katrreiz pieņem rezolūcijas, ka partija
atzīst frakcijas darbību par aktīvu un pareizu...
(Starpsauciens': «Tāda jau viņa arī ir!») — pareizi,
kungi, šī darbība ir ļoti aktīva — par labu reakcijai,
bet prātīgs cilvēks to par pareizu gan neatzīs. Apdrošinātie algotie darbinieki pirmie teiks, ka tāda
rīcība uz viskrasāko nosodāma. Tas ir kauns katlam pilsoniskam demokrātam.
Tagad šīs normas laukstrādniekiem ir jau ievestas dzīvē, un neviens, kas nelaimes gadījumā cietis,
nevar saņemt augstāku pensiju kā no 3 latu dienas
algas. Lauksaimniekiem tas, protams, ir izdevīgi,
jo viņu prēmiju iemaksas laukstrādniekiem trīskārtīgi samazināsies. Transporta un ostas darbos ir
tas pats, jo aprēķināti caurmērā ir atkal 3 lati dienā;
tā štaueru iemaksas transporta darbos būs uz pusi
samazinātas, bet nelaimīgiem ostas darbiniekiem,
kas darbā sakropļoti, kas nevar pelnīt, kas zaudējuši visu iespēju sezonas laikā ko nopelnīt — tiem
jūs maksāsit pabalstus no darba algas uz pusi mazāk. Nevienā valstī nav tāda aprēķina, un Latvija
ir pirmā valsts, kas ir ievedusi tādu metodi.
Likuma 1. pants izšķir tādus gadījumus, kad
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strādnieka darba algu nevar konstatēt: vai nu tāpēc, ka viņš ilgu laiku nav strādājis, vai tāpēc, ka
nelaimes gadījums noticis pirmā dienā, vai arī tāpēc, ka vispār kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams
noteikt viņa algu. Vai var būt kādā vietā tāds atalgojuma veids, ka tiešāmnevar konstatēt, cik strādnieks
pelnījis. Agrāk bija iespējams noteikt caurmēra
algu strādniekiem; turpretim pārgrozījumi, kurus
valdība ir ievedusi šinī likumā, ir nostādīti uz
greiziem un aplamiem pamatiem un padara šo samērā ciešamo likumu algotiem darbiniekiem pilnīgi
neciešamu.
Zemām pensijām un pabalstiem ir vēl viena
negatīva pazīme. Zemi pabalsti un pensijas nepamudina darba devējus iepriekš pasargāt strādniekus no varbūtējiem nelaimes gadījumiem, jo
darba devējiem strādnieku pensijas izmaksā daudz
lētāk nekā nelaimes gadījumu novēršana un aizsargu līdzekļu ierīkošana pie mašīnām. Diemžēl,
jāsaka, ka tādi novērojumi Latvijā ir. Taisni tāpēc beidzamā gadā Latvijā nelaimes gadījumi
strauji pieaug. Darba devēji nerūpējas par to novēršanu. Viņi labāk samaksā kādus grašus par
norautiem strādnieku locekļiem.
Sakarā ar šo jautājumu man jāaizrāda uz vēl
Ir bijis vairāk gadījumu, kad
strādnieku sakropļošanu uzskata par vieglu un kad
pensijas piešķiršana noraidīta. Tā piemēram nesen pie mums atzīts, ka mazais pirkstiņš cilvēkam
ir lieks traucēklis. Personai, kurai šis pirksts norauts, nekāda pensija netiek piespriesta, jo atzīts,
ka viņas darba spējas nav cietušas. Varbūt, apdrošināšanas sabiedrības speciālists Reinharda kungs
nāks un pateiks, kā viņš kā koalīcijas ārsts uz šo
lietu skatās, vai ir labi, ka cilvēkam ir mazais
pirkstiņš, jeb vai tas ir kāds traucēklis. Ja tas
patiešām ir traucēklis, tad, varbūt, uz valdības

vienu parādību.

rēķina katram cilvēkam pēc viņa nākšanas pasaulē varētu šo mazo pirkstiņu noņemt, lai vēlāk
apdrošināšanas sabiedrībām nebūtu ar tādu krāmu
jānodarbojas. Es domāju, ka nekur, arī medicīnā,
nav pieņemts tāds princips, ka

cilvēkam vienu

pirkstu atzīst par lieku un pilnīgi neievērojamu. Cik
zināms, citās valstīs apdrošināšanas likumi rēķinās
ar katru sakropļojumu. Mūsu apdrošināšanas sabiedrības turpretim ir atradušas vel vienu jaunu
Ameriku.

Varētu domāt, ka apdrošināšanas organizācijas, kurās sēd darba devēji, kas rīkojas paši _ ar
savām iemaksām, saimniekos lietderīgi un taupīgi.
Par šo taupību apdrošināšanas iestādēs jau vairākkārt esam runājuši un strīdējušies ar pilsoniskiem
deputātiem, runājot par slimo kasu likumu. Mūsu
valdības frakcijas, ieskaitot ari demokrātisko
centru, ar Kiršteinu un Breikšu priekšgalā, ļoti
pārmeta slimo kasēm, ka viņu pārvaldes aparāts
izmaksājot par daudz dārgi. Dažās slimo kases
pārvaldes aparāts izmaksājot 13% no apdrošināšanas izdevumiem. Tagad mums ir izdevība redzēt, kā saimnieko apdrošināšanas sabiedrības pilsonības speciālisti. Še jau koalīcijas cilvēks, oficiālais referents Šēiera kungs aizrādīja, ka I apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes aparāta izdevumi bijuši 65%. No katriem 100 latiem, ko sabiedrība saņem sakropļoto ārstēšanai un pensijām,
65 lati doti pārvaldes aparāta uzturēšanai, un tikai
35 lati izmaksāti nelaimes gadījumos cietušiem. Uz
katru nelaimes gadījumu iznāk 2000 latu lieli pārvaldes izdevumi, kaut arī pensiju piespriež, varbūt, tikai 20 latu gadā. Tā ir spīdoša saimniekošana! Ar šo spīdošo saimniekošanu pilsonības
partiju pārstāvji apdrošināšanas sabiedrībās ir izrakstījuši sev visspīdošāko nabadzības apliecību.
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Šis likuma pārgrozījums, kas šodien mums ir
dienas kārtībā, līdz ar to ir viņu nemākulības apliecinājums. Tas liecina par galīgu nespēju, par
galīgu bankrotu, kādā ir nonākuši pilsonības pārstāvji, pilsonības politiķi apdrošināšanas lietas. Un
ja nu viņi kādam ko pārmet, tad vispirms mes
teiksim tā: «Izvelciet baļķi no savas acs un tad
meklējiet skabargu strādnieka acī!»
Mums tagad saka, ka tas bijis pirmos pastāvēšanas gados; saka, ka tur, kur jāorganizējot
jauna apdrošināšanas sabiedrība, saprotama " lieta,
esot arī lielāki izdevumi, ko prasot darbības iesākums. Izrādās, ka tagad trešā gadā pārvaldes
izdevumi ir nospiesti tikai uz 25%. Saprotama
lieta, starpība starp 25% un 64% ir ļoti liela, bet
ja salīdzinām apdrošināšanas sabiedrības šauros
uzdevumus ar slimo kasu plašo darbības lauku un
ja ievērojam, ka pēdējās ir varējušas iztikt ar
7%—8% lieliem pārvaldes izdevumiem, tad apdrošināšanas sabiedrības nedrīkst izdot pārvaldes
izdevumiem vairāk par 10%. Kā mēs tagad redzam un dzirdam, tad apdrošināšanas sabiedrības
sola pārvaldes izdevumus nospiest tikai uz 25%;
bet es vēl neticu, ka tas tā būs — tas tā ir tikai
uz papīra. Es domāju, ka arī nākošā gadā pārvaldes izdevumi nebūs zem 40%.
Kāpēc visa šī darbība ir bijusi tik nesekmīga —

kā nelaimes gadījumu apkarošanā, ārstēšanas jautājumā, pensionēšanas jautājumā, tā pabalstu piespriešanā un vispār nelaimes gadījumu kārtošana ?
Nu, atbilde ir vienkārša — vainīga pārvalde. Jau

1927. gadā, apspriežot minēto likumu Saeima^ mes
aizrādījām, ka ja Saeimas vairākums apdrošināšanas sabiedrībā nepielaidīs arī otru pusi — strādniekus, tad pārvaldes darbība būs nesekmīga. Mes
teicām, ka apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes
aparāts būs dārgs, uzņēmējiem apdrošināšana izmaksās dārgi, un strādnieki nekā nemantos. Tas
tagad ir piepildījies. Tā tad pilsoņiem bija vajadzīgi 3 gadi, lai varētu pārliecināties, ka viņi neprot saimniekot. 3 gadi jums bija vajadzīgi, un
nu pēc 3 gadiem jūs nākat ar vienu jaunu projektu. Atļaujiet jautāt, kas šis jaunais projekts ir!
Kiršteina kungs par to ļoti sajūsmināti izteicas, ka
jaunais projekts esot gandrīz vai debesis. Es domāju, ka pareizāk būtu bijis teikt, ka, bez šaubām,
šis jaunais projekts, ar kuru tagad nāk valdības
koalīcija, nav iepriecinošs. Es teiktu, ka tā ir
viena maza izeja no tās elles, kāda valda nelaimes
gadījumu apdrošināšanas sabiedrību jautājumā. Mes
nevaram saiūsmināties par projektu, kas ir mūsu
priekšā. (Starpsauciens.) — Pagaidait, tūlīt Jūs
dabūsit! Jums vismazāk tiesības par to runāt, ka
ir tāds projekts — visvairāk tas ir mūsu nopelns!—
Ir pamats likvidēt lauku apdrošināšanas sabiedrības. Bet kam tad turpmāk pados apdrošināmos? Tos pados tagadējam tautas labklājības ministrim Rubuļa kungam, kurš ir ari apdrošināšanas
sabiedrības valdes loceklis. Ko tur teikt — ministris Rubuļa kungs ir tāds pat, kā visi citi koalīcijas ministri; viņi visi ir vienādi — slikti. Piedzīvojumi, kādi mums ir ar šo kungu, liek šaubīties, vai daudz kas labosies. Varbūt labosies par
tik, par cik ministrijas ierēdņiem būs iespējams šo
jautājumu techniski labāk nokārtot; bet par cik
šis koalīcijas ministris pieskarsies nelaimes gadījumu apdrošināšanas jautājumam, par tik šī lieta
tiks sabojāta. Ja likvidēs šo apdrošināšanas sabiedrību, man ir bažas, ka tad, pastāvot tagadējai
koalīcijai ar to pašu tautas labklājības ministri, ko
mēs tagad pazīstam, var iznākt tā, ka, no vilka
bēgot, apdrošināmais var iekļūt lāča nagos.
Ja
valdība ir pielaidusi lielas nelikumības slimo kasu
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jautājuma atrisināšanā, tad vēl vairāk viņa tās var
parādīt šinī jautājumā. Ja tautas labklājības ministris pieies šim jautājumam ar tādiem nelikumīgiem paņēmieniem, ar kādiem viņš piegāja slimo
kasu jautājumam, tad nekas labs nav gaidāms. Tas,
ko tagad tautas labklājības ministris pielaiž slimo
kasēs, ir viena nepārtraukta nelikumība. Tautas
labklājības ministrija nerēķinās pat ar to likumu,
ko izdevusi pati koalīcija. Pašreiz slimo kasēs
valda vienkārša uzņēmēju iegriba. No vienas puses izpilda to, ko prasa rūpnieki, un otrā gadījumā
atkal tautas labklājības ministris padots kliķes politikai Latgalē. Ministris bradā kājām likumību.
Ņemsim to pašu skolotāju slimo kasi. Tautas
labklājības ministris tīši izputināja līdz šim vispriekšzīmīgāko un labāko slimo kasi. Tagadējās
koalīcijas darbība apdrošināšanas nozarē ir viens
pārpratums, nerēķināšanās ar apdrošināto vajadzībām, nedz likumu. Ja ar šādiem pašiem paņēmieniem Tautas labklājības ministrija pieiet pie šī likuma realizēšanas, tad absolūti nekāda uzlabošanās nav gaidāma.
Tagad parunāsim par likuma pārlabojumu saturu, par normām. Kiršteina kungs, vai Jūs domājat, ka visiem šiem jautājumiem, šiem izdotiem
pasliktinājumiem var pārvilkt krustu pāri? Vai
Jūs domājat, ka mēs varam balsot par likumu, kas
arī turpmāk paredzēs 2 latu pabalstus, neatkarīgi
no tā, cik bijusi faktiskā peļņa? Vai atkal ja kādam ostas strādniekam, kurš dienā pelnījis 10 latus, sakropļojuma gadījumā jūs maksāsit tikai 5
latus? Tas ir nepielaižami un nepieņemami! Taisni
šīs lietas šinī likumā ir vispirms uzlabojamas. Tā
nevar palikt, un tāpēc mēs prasām atcelt grozījumus, kas tagad stājušies spēkā. Tas ir, bez šaubām, galvenā kārtā centra grēks, jo centra ministrim bija pienākums raudzīties, lai tādas lietas nenotiktu. Centra ministra pienākums bija pacelt šo
jautājumu atklātībā un parādīt, ka viena pilsoniska
un demokrātiska partija nevar pieļaut šādas lietas.
Otra lieta ir pašas pensiju normas. Arī tās
jāpaaugstina. Atstāt pensijas un pabalstus tādos
apmēros, kā tas ir tagad, nozīmē radīt nevēlamu
konkurenci starp slimo kasēm un apdrošināšanas
sabiedrībām. Tas nozīmē, ka arī turpmāk augstāku pabalstu dēļ daži nelaimes gadījumi tiks slēpti,
jo sakropļotiem izdevīgāk saņemt pabalstus no

slimo kasēm.

Beidzot — jautājums par pašu pārvaldes apaTā lieta turpmāk nevar iet, kā tā līdz šim
ir gājusi. Ja 1927. gadā jūs vēl varējāt apstrīdēt

rātu.

strādniekiem

tiesības

piedalīties

nelaimes

gadī-

jumu jautājuma kārtošanā, tad tagad, pēc tam, kad
jūsu neaprobežotā saimniekošana šinīs iestādēs ir
pilnīgi bankrotējusi, kad jūs esat pierādījuši savu
nemākulību, kad jūs esat svaru kausos svērti un
par viegliem atrasti, jums vairs nevar būt iebildumu
pret strādnieku pielaišanu apdrošināšanas sabiedrību pārvaldē. Tas ir viens no kardinālākiem jautājumiem, kam mēs garām nevaram paiet.
Saprotams, mēs nevarām
gaidīt un nevarējām arī cerēt, ka šī koalīcija tiešām iesniegs
Saeimai kādu radikālāku un labāku projektu. Projekts ir tāds, kāda ir tagadējā koalīcija. Bez šaubām, jāsaka, zināmi uzlabojumi šinī projektā ir,
bet_ strādniekus un arodbiedrības tie nevar apmierināt. Tie nevar apmierināt tos, kuriem ik dienas
iznāk sadurties ar šo likumu, tie nevar apmierināt
tos, kuri katru gadu no sava vidus zaudē zināmu
skaitu nelaimes gadījumos cietušo. Tāpēc, ja grib,
lai turpmāk nelaimes gadījumu skaits mazinātos,
lai turpmāk strādnieku dzīvība un veselība būtu
vairāk pasargāta, lai ar strādnieku veselību un
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dzīvību apietos saudzīgāk, nevar būt citas izejas,
ka Jāpielaiž apdrošināšanas sabiedrību pārvaldē arī
strādnieki. Ta ir mūsu prasība pie šī svarīgā li-

kumprojekta.
Mēs balsosim par pāreju uz pantu lasīšanu un
pie attiecīgiem pantiem liksim priekšā pārlabojumus.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Šternam.
J. Šterns

Vārds deputātam

(progresīvā apvienība): Augstais
nams! 3 gadi atpakaļ mēs pieņēmām likumu, uz
kuru lauku darba ļaudis lika lielas cerības, t. i.
likumu par apdrošināšanu nelaimes un aroda slimību gadījumos. Līdz tam laikam lauku darba
ļaužu stāvoklis patiešām bija neciešams, jo katrā
nelaimes gadījumā jauns spēcīgs strādnieks palika pagastam par nastu un pagastam viņš kā nespējnieks bija jāuztur visu mūžu. Kā mūsu nespējnieki tiek uzturēti, to mēs visi zinām. Diemžēl,
cerības, ko lauku darba ļaudis lika uz šo likumu,
3 gadu laikā nav piepildījušās. Turpretim, šis likums ir sacēlis ārkārtīgi daudz sašutuma, ir radījis ārkārtīgi daudz nepatikšanu darba devējos,
sevišķi mazsaimniekos un jaunsaimniekos, jo tieši
šiem cilvēkiem tika uzliktas nepareizas maksas.
Ievērojot nepareizības, mēs, progresīvā apvienība, savā laikā iesniedzām valdībai jautājumu, un
tautas labklājības ministris Rubuļa kungs toreiz atzina, ka esot notikusi netaisnība; šo netaisnību
bija atzinis arī Senāts, un proti — netaisnība notikusi, piedzenot no mazsaimniekiem un jaunsaimniekiem prēmijas par viņu ģimenes locekļiem.
Ministra kungs toreiz ziņoja, ka viņš devis rīkojumu apdrošināšanas sabiedrībai, ka nepareizi ievāktās summas viņai jāatmaksā atpakaļ. Diemžēl
ministra kungs savu solījumu nav turējis, un līdz
šim laikam neviens nepareizi piedzīto prēmiju atpakaļ nav saņēmis. Ievērojot to, sašutums pret
I apdrošināšanas sabiedrību ir tikai pavairojies;
un ir pilnīgi saprotams, ka tas ir pavairojies, jo
tagadējos grūtos laikos, kad lauksaimniekam ir
svarīgs katrs santims, I apdrošināšanas sabiedrība,
kuru ir saņēmuši savā pārziņā vecsaimnieki, patērē neproduktīviem izdevumiem pāri par 60%,
bet sakropļošanas un nelaimes gadījumiem paliek
pāri tikai 35%.
Pēc neilga laika likums ir grozīts satversmes
81. panta kārtībā. Jau sen vajadzēja notikt pārvēlēšanām. Tās tomēr nav notikušas. Neskatoties
uz to, no lauksaimniekiem tagad jau atkal piedzīs
nelikumīgās prēmijas un, kā dzirdējām no godājamā Kiršteina kunga, gatavojoties atkal prēmijas
pacelt. Tāds stāvoklis nevar ilgi turpināties.
Pret tagad priekšā likto likumprojektu, ja mēs
atrastos citādā stāvoklī nekā mūsu valsts tagad atrodas, mēs varētu celt iebildumus, ka uz valsts
rēķina grib apdrošināt darba devējus; bet tagadējos grūtos laikos mēs, progresīvā apvienība, neceļam iebildumus, ja pabalsta lauksaimniekus tādā
veidā, kā pabalsta visus. Še netiek ievērotas atsevišķu cilvēku intereses, netiek izsniegti individuāli pabalsti. Likumprojektā paredzētais pabalsts
attiecas uz visiem lauksaimniekiem un būs pareizāks. Bez tam lauksaimnieki arī paši tiek apdrošināti.
Es negribu tuvāk pakavēties pie paša likuma,
tikai gribu aizrādīt, ka progresīvā apvienība ir gaidījusi šī likuma apskatīšanu ilgu laiku un ir apmierināta, ka šodien tas ir mums dienas kārtībā.
Mēs principā esam apmierināti ar to kārtību, kāda
šeit paredzēta.
Kā par brīnumu mēs redzam, ka patlaban šo
likumu grib atkal nogremdēt. Kas to grib darīt?
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Es_ saprastu, ja to gribētu darīt galējais kreisais
spārns; es saprastu, ja to gribētu darīt sociāldemokrāti. Bet ir taisni pretēji: šo likumu grib nogremdēt tie, kam tas ir tik labs, ka labāka viņi
nekad nedabūs.
Nekad nebūs Saeimas sastāvs
tāds, ka pieņems darba devējiem tik labu likumu
un labāku jau nu pavisam nē. Ar lielu izbrīnu jākonstatē fakts, ka priekšlikumu — nodot likumu
atpakaļ kommisijai un balsot par to aizklāti, ir iesniedzis zemnieku savienības lideris Ulmaņa kungs.
Ko tas nozīmē? Vai tas ir ticams? Ja es
to teiktu kādā lauku sapulcē, un ja tur būtu klāt
kāds zemnieku savienības partijas cilvēks, viņš
teiktu, ka Šterns stāsta nepatiesību. Es esmu pārliecināts, ka tad, kad mums būs jārunā par šo
jautājumu lauku sapulcēs, zemnieku savienības cil-

vēki — vecsaimnieki tam neticēs. Laikam tāpēc
zemnieku savienībai ir bijusi drosme par to uzstāties, jo viņa ir pārliecināta, ka aizmugurē ir armija, ko droši var vest nāvē, kas nekad nešaubās un neatkāpjas. (Starpsaucieni.) Tas ir vienīgais, kas zemnieku savienībai dod drosmi mēģināt
nogremdēt šo lauksaimniekiem — sevišķi vecsaimniekiem — labo un pieņemamo likumu, kas nosaka,
ka lauksaimniekiem nebūs jāmaksā prēmijas.
Mēs dzirdējām, ka iepriekšējais runātājs —
deputāts Višņa teica: viņš neliekot lielas cerības
uz tagadējo tautas labklājības ministri. Tas esot
meistars strādnieku likumu graušanā. Man jāaizrāda, ka tas pats Rubuļa kungs, kas grauj strādnieku likumus, visu laiku sēž 1 apdrošināšanas sabiedrības valdē. Tā sakot, viņš ir strādājis ar 2

rokām: ar vienu roku viņš ir glāstījis apdrošināšanas sabiedrību, veicinājis viņas nelikumības, aizmiedzis savas acis, lai tās neredzētu nelikumības,
un tai pašā laikā viņš ir bijis arī ministris. Ja nu
tik tiešām šis likums būs jārealizē šim ministrim,
tad liela prieka mēs nesagaidīsim. Bet te nu ir
viens jautājums: diezin
cik spējīgs ir ministris
šinīs jautājumos. Galvenie realizētāji tomēr, laikam, būs ierēdņi, un man šķiet, ka tie gan laikam
vairāk cienīs likumu.
Tāpēc mēs ar mierīgu
prātu varam nodot to Tautas labklājības ministrijas ierēdņiem realizēšanai.
Te turpmāk strādās 5 vai 6 cilvēki un nevis
120 kā tagad. Arī izdevumi samazināsies. Turpmāk pārvaldes izdevumiem, varbūt, būs jāmaksā
tikai 5%—6%. Tāpēc no valsts redzes viedokļa
ir skaidrs aprēķins, jo jaunais likums ir daudz izdevīgāks valstij un arī pašiem strādniekiem. Sliktāk kā tagad nevar būt. Mums ir bijis daudz gadījumu, kad apdrošināšanas sabiedrība izvairījusies no pabalstu izmaksāšanas sakropļotiem strādniekiem. Ar visādiem līdzekļiem viņa ir centusies
izvairīties no sava pienākuma pildīšanas. Naudu
sabiedrība vēlas, bet pienākumus negrib pildīt. Tā
tad sliktāk strādniecībai vairs nevar būt, bet gan
labāk.
Ievērojot to, ka stāvoklis var grozīties tikai
uz labo pusi, ka atkritīs lielie izdevumi — 65% pārvaldei, ko tagad izdod zināmas partijas labā, progresīvā apvienība balsos par pāreju uz pantu lasīšanu. Es gribu cerēt, ka Augstā nama vairākums, kaut arī aizklātā balsošanā, nenodos valsts
un _ strādnieku intereses vienas zināmas grupas

labā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas vietnieki! Pirmo reizi nemiers
par pārgrozījumiem un papildinājumiem likumā par
apdrošināšanu nelaimes un aroda slimību gadījumos pacēlās jau 1929. gada vasarā. Toreiz vai-
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dības koalīcijā jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija lika priekšā šo likumu grozīt. Galvenie iebildumi toreiz bija tādi, ka Latvijā ir vairāk ka 500
pagastu un katrā pagastā ir 1 pilnvarotais. Šie pilnvarnieki saņēma algas. Gada laika šo pilnvarnieku
algas prasīja apmēram 200.000 latu. Pie_ tam
šie pilnvarnieki ne visur, ne vienmēr rīkojas lietišķi, bet bieži vien partejiski, stipri neiecietīgi.
Galveno smagumu dabūja just uz saviem pleciem tieši jaunā un sīkā zemniecība. Mums ir ienākušas sūdzības, _ ka, cilvēkam, piemēram, nav
neviena algota strādnieka, bet tomēr piedzītas apdrošināšanas prēmijas. Cilvēki brīnījās: «kā var
piedzīt apdrošināšanas prēmiju, ja man nav neviena
algota strādnieka?» — Piedzīšanu izdarīja policija,
un tā no savas puses vēl piedzina 2 latus soda
naudas.
Toreiz, pateicoties mūsu frakcijas uzstājībai,
tika pieņemti grozījumi. Grozījumi bija tādi: pirmkārt, tika likvidēti tie 522 vai 523 pilnvarnieki pagastos — paldies Dievam, to vairs nav; talak tika
noteikts, ka apdrošināti skaitīsies paši zemturi, sevišķi sīksaimnieki un jaunsaimnieki, kuri līdz tam
laikam bija spiesti maksāt apdrošināšanas prēmijas un kuriem pie tam nebija neviena algota strādnieka (viņi paši tanī laikā neskaitījās apdrošināti).
Tālāk — līdz zināmai zemes vērtības normai
apdrošināšanas prēmijas bija paredzēts nepiedzīt. —
Grūti bija izšķirties toreiz valdības koalīcijas
apspriedēs, ko ņemt par pamatu: vai zemes platību, vai zemes vērtību. Ievēroja to, ka vis_ā

valstī vēl nav kadastra un zemes vērtība nav vel
noteikta vienāda, tā kā daudz gadījumos prēmijas
būtu vēl jāņem pēc zemes platības. Tomēr, ievērojot to, ka zemes taksācijas rublis jau pastāv
un tādā vai citādā veidā ir cerība tuvākā nākotnē
nepareizības novērst, jāpieņem, ka zemturi, kuru
zemes vērtība nepārsniedz 2500 latu, apdrošināšanas prēmijas nemaksās. Tādā veidā šis sadalījums
būtu pieņemams.
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija toreiz prasīja, lai prēmijas nebūtu jāmaksā visiem
tiem, kuru 'zemes vērtība nepārsniedz 3500 latu;
bet tā ka mūsu frakcija palika mazākumā, tad pār-

grozījumos tika pieņemta norma līdz 2500 latiem.
Toreiz pārgrozījumos tika pieņemts noteikums,
ka pārvēlēs arī I apdrošināšanas sabiedrības valdi.
Diemžēl, līdz šim laikam pārvēlēšana nav notikusi.
Jāievēro Tautas labklājības ministrijas dat^ pec
kuriem izrādās, ka 3 gadu laikā valstij nebūs jāpiemaksā vairāk par 600.000 latu, bet ja paliek

apdrošināšanas sabiedrība, tad, kā referents aizrādīja, laikam būtu jāpiemaksā 1.100.000 latu, kas

ir divreiz vairāk. Protams, jau no tautsaimniecības viedokļa ir jādod priekšrocība tam, kas valstij
maksā lētāk. Šinī gadījumā katrā ziņā valstij
maksā lētāk apdrošināšana caur Tautas labklājības
ministriju, kas to varētu realizēt ar diezgan lieliem panākumiem, protams, likvidējot apdrošināšanas sabiedrību. Bet tā kā likumprojekts paredz
likvidēt līdz ar pārgrozījumu un papildinājumu
spēkā stāšanos I apdrošināšanas sabiedrību nelaimes gadījumos, tad, protams, mēs šim projektam
varam tikai pievienoties. Mūsu frakcijai, diemžēl,
nav neviena pārstāvja sociālās likumdošanas kommisijā, kur šis likums galvenā kārtā darināts. Tādēļ, pantus apspriežot, mēs liksim priekšā dažus
pārlabojumus, bet visā visumā balsosim par šī likuma tūlītēju apspriešanu pa pantiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godātie deputātu kungi. Te Višņas kungs, runājot

sesijas

10. sēde

1930. gada

21. novembri.
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par šo likumu, runāja par prātu un visādām citām
labām lietām. Saprotams, viņš šo prātu atrod
tam, kas piemērojas viņa programmai, viņa taktikai u. t. t. Tādēļ te ir vietā teiciens, ka katrs
prātu mēro ar savu aršinu. Ja nu, šo prātu motivēdams, viņš grib pievest arī to, ka centrs esot
sacījis — slimo kases dārgi izmaksājot, tad še šo
motīvu, ja ņem to ar pilnu prātu, varētu minēt
tikai tādā gadījumā, ja centrs aizstāvētu šo apdrošināšanas sabiedrību. Bet centram, Višņas kungs,
ir sava pretēja pozīcija. Centrs nevis aizstāv apdrošināšanas sabiedrību, bet grib panākt viņas
ātrāku likvidēšanu. Tāpēc minēt pretējo argumentu par slimo kasēm un piekārt to šinī gadījumā apdrošināšanas sabiedrībai ir pilnīgi neloģiski un nepareizi. Rīkoties ar šādu faktu sagrozīšanu, ir pilnīgi aplami.
Vēl tālāk jāsaka, ka, apstājoties pie šī likuma,
šeit uzsvēra, ka šī apdrošināšanas sabiedrība pec

oficiāliem datiem izdevusi administratīviem izdevumiem 65%. Kur vēl tas redzēts? Ja tagad šinīs
apstākļos, kad budžeta kommisijā nav devusi līdzekļu, cik prasīts, un ir tos noraidījusi, šeit nak

šo
un
iesniedz vēl priekšlikumu — nodot
projektu atpakaļ kommisijai saskaņošanai, vai te
kāds no iesniedzējiem ir nācis un motivējis savus
uzskatus, kādēļ tas būtu darāms? (Sauciens pa
kreisi: «Kas to iesnieguši?») Parakstījušies ir
Ulmaņa kungs u. c. Absolūti neviens no viņiem
nenāk un to nemotivē; varbūt, viņi baidās to motivēt. Kādēļ? Tādēļ, ka — es esmu pārliecināts

— to absolūti nevar motivēt. Viņi arī nenāk nemaz šeit iekšā aizstāvēt savu lietu, bet klausās

kaut kur ārpusē.

Es teikšu vēl tālāk: ko nozīmē nodot šo projektu atpakaļ kommisijai?, Tas nozīmē, ka tad šis
likumprojekts gulēs kommisijā visu laiku un šīs
Saeimas laikā noteikti nenāks priekšā. Te mūs
vilina ar solījumiem unsaka: dosim viena mēneša laiku likuma izstrādāšanai un pie Ziemassvētku
eglītes liksim priekšā Augstajam namam pieņemšanai. Līdz Ziemassvētkiem ir atlikušas tikai 4 nedēļas. Šim likumam pēc mūsu informācijas var
ziedot vienu sēdi nedēļā. Tā tad var noturēt tikai
4 sēdes. Pastāvot tai taktikai un paņēmieniem,
kādi tagad novērojami, vispārējais stāvoklis būs
tāds, ka vienā sēdē to nepieņems; tad to atliks atkal uz jauno sesiju, nākamā gadā. Jaunajā sesijā
tas noteikti nenāks priekšā, jo tā būs budžeta sesija, kad ar likumdošanu mazāk nodarbojas. Tā
tad, paldies Dievam, tādā kārtā šis likumprojekts
paliks atkal uz nākošo sesiju — tā tad jauno Saeimu. Šī Saeima to nepieņems. Un ko lauksaimnieki pa tam visu laiku darīs? Viņi būs spiesti
visu laiku maksāt prēmijas nevajadzīgu sludinājumu ievietošanai. (N. Kalniņšno vietas: «Redziet,
ko jūsu koalīcija visu laiku dara!»)
Te minēja vienu avīzi. Kungi, te nav viena
avīze vien! Kas tur ir nodrukāts? Tur ir nodrukāts vienas vai vairāku biedrību statūti. Kam tad
vajadzīgas statūtu grāmatiņas, kam vajaga naudu
velti tērēt? Vai tāpēc lauksaimnieki lasa kopa
prēmijas, lai varētu rakstīt tādus sludinājumus?
Tas būtu skandāls, ja šo likumu nodotu atpakaļ
kommisijai pārstrādāšanai. Tā ir tikai viena viltīga taktika un nekas vairāk.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputālam
Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Ir ļoti labi, kad
demokrātiskā centra līderis tagad ņem vārdu šinī
jautājumā, bet ir slikti, ja tanī pat reizē viņš neatbild uz jautājumu. Es noteikti jautāju demokrātiskajam centram, kā izskaidrojams tas, ka Mi-
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nistru kabineta sēde centra ministris ir balsojis
par pasliktinajumiem apdrošināšanas likumā, kas
grib samazināt sakropļotiem strādniekiem pensijas un pabalstus. Par lielu izbrīnēšanos man jāsaka, ka frakcijas līderis neatbildēja uz šo jautājumu un, laikam, neatbildēja tāpēc, ka viņam nebija, ko atbildēt; tāpēc viņš tikai vispārējās frāzēs
izteica savu nemieru ar tagadējo apdrošināšanas

sabiedrības darbību.
Ir labi, ka demokrātiskais centrs pēc trim gadiem ir atzinis, ka tur tās lietas nav kārtībā, un
ka an centrs tagad ir sapratis zemnieku savienības
rīcību apdrošināšanas sabiedrībā. Bet es domāju,
ka gluži tāda tā lieta nav, ka vainīga būtu vienīgi zemnieku savienība vien. Šķiet, ir atklāts noslēpums, ka arī centram ir zināma vaina šo nekārtību kopsummā, jo kas tad ir tie, kas grib izteikties par to nodošanu kommisijai: tie ir visi tie, kuri
grib vēl drusciņ ilgāk saimniekot ar tiem 65%
pārvaldes izdevumu, un tie, Breikša kungs, ir
taisni jūsu koalicijas draugi. Latviešiem, Breikša
kungs, ir labs sakāms vārds, un ar to es gribētu
jums atbildēt: sakait, kas ir jūsu draugi, tad es
pateikšu, kas jūs paši esat!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Debates izbeigtas. Vārds sociālās likumdošanas kommisijas re-

ferentam 'Šēleram.
Referents L. Šēlers:

Uzturu pāreju uz pantu
lasīšanu.
Vārds budžeta
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs:
Es arī uzturu pāreju
uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iesniegts priekšlikums, ko parakstījis deputāts K. Ulmanis:
un papildinājumus likuun arodu slimību gadījumos

«Liekam priekšā pārgrozījumus
mā par apdrošināšanu nelaimes

nodot atpakaļ sociālās likumdošanas kommisijai pārstrādāšanai viena mēneša laikā.»

Iekams pārejam uz pantu lasīšanu, iānobalso
šis priekšlikums. Vispirms likšu uz balsošanu tikai
šī priekšlikuma pirmo daļu. Ja to pieņems, nāks
nobalsošanā priekšlikuma otrā daļa. Vai priekšlikuma iesniedzēii ir ar mieru, ka to noba'soiam dalītā veidā? Iebildumu nav. Šo priekšlikumu no-

balsosim dalītā veidā.
Tālāk iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā pārgrozījumu
un papildinājumu likumā
par apdrošināšanu nelaimes un arodu s'imību gadījumos, ka
arī papildinājumu likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slmības gadījumos nodošanu
atpakaļ kommisijai nobalsot aizklāti.»

(Sauciens no vietas: «Kas to liek priekšā?»)
Deputāti E. Grantskalns (troksnis), J. Ērglis u. c.
Lieku uz balsošanu deputāta Ulmaņa priekšlikuma pirmo daļu —
pārgrozījumus un papildinājumus likumā par apdrošināšanu ne'aimes un arodu slinrbu gadījumos nodot atpakaļ sociālās likumdošanas kommisijai pārstrādāšanai.

Balsošana būs aizklāta.

Lūdzu izdalīt zīmītes.

Tie deputāti, kas balso par deputāta Ulmaņa priekšlikuma pirmās daļas pieņemšanu, lai atstāj uz zīmītēm «par»; kas balso pret, lai atstāj «pret»; kas
atturas, lai atstāj «atturas». Baltas zīmītes atzīs
par nederīgām. — Vai visi deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildījuši zīmītes? Lūdzu savākt zīmītes. — Vai visi ir nodevuši zīmītes? No
jauna zīmītes neviens nepieprasa. Iebildumu nav.
Lūdzu saskaitīt zīmītes. —• Balsošanas rezultāts:
pavisam izdalītas 88 zīmītes, tikpat daudz saņem-

tas atpakaļ;

par deputāta Ulmaņa

Krājumā Saeimas stenograīiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā

priekšlikuma

s es li as 10. sē de 1930. gada Žl. fl o vembri.
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pirmās daļas pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret —
48 balsis, atturējies 1, viena zīmīte nodota nederīga. Deputāta Ulmaņa priekšlikuma pirmā daļa
neraidīta. Līdz ar_ to atkrīt priekšlikuma otrā
daļa. — Nobalsošanā nāk pāreja uz likumprojekta
lasīšanu pa pantiem. 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 likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos.»

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš:
Vārdu pie virsraksta neviens nevēlas? Vai referents vēlas vārdu?
Nevēlas.
Nobalsošanā nāk virsraksts.
Lūdzu
pār celties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. A daļa. Lūdzu nolasīt ievada

tekstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Likumā par a^otu darbinieku apdrošināšanu nelaimes
un arodu slimību gadījumos (Hk. kr. 1927. g. 91) izdarīt sekojošos pārgrozījumus un papildinājumus:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie ievada
teksta neviens nevēlas? Ievada teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts.
I nodalījumu.
Sekretārs J. Breikšs:

Lūdzu nolasīt

«Likuma virsrakstu izteikt šādi: «Likums par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos», bet III. nodaļas
virsrakstu — «Apdrošināšanas iestādes».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie _ I nodalījuma neviens nevēlas? I nodalījums nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma pieņemšanu. Tādu_ nav. Kas atturas?
Nav.
1 nodalījums vienbalsīgi pieņemts.
II nodalījuma ievada tekstu pagaidām atstāsim nenobalsotu. — Lūdzu nolasīt II nodalījuma 3. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Šis likums attiecas arī uz zvejniekiem, kuri ar zvejniecību nodarbojas uz savu roku, viņu zvejniecības nodarbinātiem ģimenes locekļiem, ja tie saskaņā ar 1. un 2. pantu nav
lauksaimniecis
apdrošināti
kā algoti darbinieki, kā 1 arī uz

_
rakstura darba vietu un ar VI kategorijas rūpniecības zīmēm

un bez tām amatniecības darba vietu īpašniekiem un tajās
darba vietās nodarbinātiem viņu ģimenes Jucekļiem, ja viņi
saskaņā ar 1. un 2. pantu nav apdrošināti ka algoti darbi-

nieki.»

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:
«Šī likuma nosacījumi attiecas uz nelaimes gadījumiem
Likuma nosacījumi attiecas
^
uz visiem nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar jūrniekiem
beigām,
ieskaitot
ldz
viņu
dienesta
laikā
no
sākuma
visā
pārsūtīšanas laiku no sauszemes uz kuģi un no kuģa uz mājām, kā arī ceļošanas laikā, tiklab uz kuģi, kā sauszemes,
iekšzemē un ārzemēs. Uz jūrniekiem likuma nosacījumi attiecas ari tad, ja nāve vai darba spēju zaudējums cē'ies no
kiimatiskām slimībām, vai epidēmijām (tani starpā no skorbuta un beri'beri) . Arodu slimības ir pielīdzināmas nelaimes
gadījumiem, un par tādām uzskatāmas tās slimības, kuras par
arodu slimībām atzītas Latvijā ratificētās starptautiskā darba
konferencē pieņemtās konvencijās.
Iepriekšējā (3.) pantā atzīmētās personas un viņu piederīgie bauda tiesību uz atlīdzību, ja nelaimes gadījums noticis
sakarā ar zvejniecību, lomu apstrādāšanu, pārvadāšanu un
pie darba vai sakarā ar darbu.
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novietošanu.
Nāve braucienos pa jūru zvejas nolūkā visos
gadījumos dod tiesību uz atlīdzību.
Uz dzelzceļu darbiniekiem likuma nosacījuma attiecas
arī tad, ja nelaimes gad'jums noticis ne tikai dzelzceļa darbos, bet vispār uz dzelzceļa territorijās sakarā ar dzelzceļa
kustību.
1. piezīme. Arodu slimību
sarakstu izsludina Tautas
labk 1āj?bas ministrija.
2. piezīme. Par nelaimes gadījumos cietušiem_ uzskatāmi ārsti, feldšeri, žēlsirdīgās māsas, kā arī viss
pārējais ārstniecības iestāžu ? sanitārais personāls,
ja viņi algotā darbā saslimuši ar lipīgām slimībām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? Vai referenti veļas vardu? Re-

ferenti arī nevēlas vārdu. Nobalsošanā nāk 4.
pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Visas šini likumā neuzskaititās personas var
ties pret nelaimes gadījumiem apdrošināšanas
brīvprātīgi, ja pašas strādā Tdzi. Noteikumus par
sonu brīvprātīgu apdrošināšanu izdod tautas
ministris.
ir tiesība
Piezīme. Brīvprātīgi apdrošinātiem
arī savus nodarbinātos ģimenes locekļus.»

apdrošināsabiedrībā
šādu perlabklājības

apdrošināt

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens nevēlas? Vai referenti vēlas vārdu? Referenti vārdu nevēlas. Nobalsošanā nāk 5. pants.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 5. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 6. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tautas labklājības ministrija izšķir un noskaidro visus
jautājumus, kas rastos šo likumu izvedot dzīvē," kā arī izdod
attiecīgas instrukcijas.

Tāpat Tautas labklājības ministrija revidē apdrošināšanas sabiedrības darbību, un, ja atklāj likumu vai statūtu pārkāpumus, liek priekšā tos novērst ministrijas noteiktā laikā
un kārtībā.»

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. — Lūdzu nolasīt 13. pantu divos
variantos.
Sekretārs J. Breikšs:
I variants. Naudas pabalsts izsniedzams cietušām viņa
vidējās dienas algas 70% apmērā. Cietušais, kas nav ģimenes apgādnieks un ir ievietots ārstniecības iestādē, par šai
iestādē pavadīto laiku saņem 50% no savas vidējās dienas
algas. Vidējā dienas alga aprēķināma pēc summas, kādu cietušais nopelnījis 4 nedēlu laikā pirms nelaimes gadījuma, neieskaitot ne'aimes gadījuma nedēlu, dalot nopelnīto summu ar
tanī laikā esošo darba dienu skaitu.
Paba'sts izsniedzams
par katru darba nespēs dienu, izņemot svētdienas» un sv'namās dienas, ja cietušais tanīs dienās nav strādājis. Ja darbinieks saņem mēneša algu, tad tā dalāma ar 30, un pabalsts
izsniedzams arī par svētdienām un svinamām dienām.

3. pantā atz'mēto personu vidējā dienas alga aprēķināma pēc 21. pantā noteiktās gada algas, dalot to ar 300.

? 1. piezīme.

Dzelzceļu
darbiniekiem
naudas pabalsts
tādā pašā kārtībā izsniedzams viņu vidējās dienas
a'gas 75% apmērā.

2.

piezīme. Lauksaimnieciska rakstura darbos cietušiem paba'sti aprēķināmi pēc Tautas labklājības
ministrijas noteiktām normām, vadoties no dažādu
darbinieku grupu faktiskām algām.
Pagaidu darbos, kas ilgst ne vairāk par 4 nedēļām, cietušiem pabalstu normas nosaka Tautas
labklājības ministrija.

2

II variants. Panta teksts kā
piezīmi strīpot,»

1. piezīme

I

variantā;

s e s i i as 10. sgde 1930. gada

21. no v.embri.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Rozentālam.

Vārds

420

deputātam

Godātie
M. Rozentāls
(sociāldemokrāts),:
deputātu kungi! 13. pantā paredzēts, ka naudas pabalstus izsniedz cietušiem viņu vidējās dienas algas 70% apmērā. Mūsu runātājs vispārīgās debatēs jau aizrādīja, ka ir liela nesaskaņa starp šo

noteikumu un pastāvošo slimo kasu praksi. Šinī
mūsu likumprojektā un pastāvošā slimo kasu likumā ir paredzēts, ka bieži vien notiek savstarpēja norēķināšanās par palīdzības sniegšanu
starp apdrošināšanas sabiedrību un slimo kasi.
Man šķiet, ka šī norēķināšanās ļoti grūti izdarāma, faktiski pat nav izdarāma, ja pastāv dažādas
pabalstu normas, kā tas ir bijis līdz šim, kad apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos izsniedz pabalstu 70% apmērā no dienas algas, bet
slimo kases izsniedz ne mazāk par 80% un dažas
pat vairāk. Tāpēc arī pabalsti šinī ziņā tomēr
būtu saskaņojami. Es lieku priekšā 13. pantā
strīpot skaitli «70» un tā vietā likt «80», kas saskanētu ar slimo kasu praksi.
Bez tam es gribu aizrādīt_ ka šī panta 2. piezīme ir radusies tikai pagājušā rudenī — 17. oktobrī likumā, kuru valdība izdeva satversmes 81.
panta kārtībā. Pirmatnējā likuma tekstā nebija

paredzēts, ka lauksaimnieciska rakstura darbos
cietušiem pabalstus noteic pēc Tautas labklājības
ministrijas noteiktām normām. Vēl tālāk nosacīts, ka pagaidu darbos, kas ilgst ne vairāk par
4 nedēļām, cietušiem pabalstu normas nosaka Tautas labklāiības ministrija. Par visiem šiem dažādiem gadījumiem pirmatnēiā likuma tekstā tanī
pat 13. pantā biia ļoti skaidri noteikts, ka vidējā
dienas alga aprēķināma pēc summas, ko cietušais
nopelnījis 4 nedēļu laikā pirms nelaimes gadījuma,
neskaitot nelaimes gadījuma nedēļu, un dalot nopelnīto
summu
skaitu. Bez

ar
tanī
laikā
esošo
dienu
tam ir
noteikts, ka arī tad,
ja cietušais strādājis
laiku,
nopelnītā
īsāku
summa dalāma uz nostrādāto dienu skaitu. Tā tad
kā laukstrādniekiem, tā arī pagaidu darbu strādniekiem ar 2. piezīmi, kas pastāv kopš 1929. gada
17. oktobra, tiek nodarīta liela netaisnība, jajviņiem
atņem to pabalstu, kāds viņiem pienāktos pēc viņu
izpelnītās algas. Tagad ir tāda kārtība: kaut arī
laukstrādnieks būtu sastrādājis gadā 1000 latu —

un valsts muižu strādnieks dažos gadījumos pelnī
gadā vairāk par 1000 latu —. tomēr valsts muižu
strādnieki un tāpat arī citi laukstrādnieki saņem
pabalstu, kas aprēķināts tikai no 900 latiem gadā

un Latgalē pat no 840 latiem saskaņā ar tā saucamiem Tautas labklāiības ministrijas noteikumiem par vienkāršu strādnieku vidēio dienas algu,
kuru rēķina 3 latus dienā, vai 75 latus mēnesī, vai
900 latu gadā. Sieviešu stāvoklis ir vēl sliktāks.
Kaut arī sievietes pelnītu 700—800 vai pat 900 latu gadā. par sievietēm ir noteikts, ka viņām ir tiesība saņemt pabalstu tikai nn 600 labi gada algas.
Tā. mīksti sakot, ir šo cilvēku nievāšana un zaimošana. Cilvēks ir pelnīns kārtīgi savu algu, kāda viņam apsolīta un kādu viņš nolīdzis, bet nāk
likums un msaka: tu nevari dabūt no šīs algas attiecīgo 70% pabalstu, bet tev pienākas pabalsts
tikai no 600 latu gada al^as. Man liekas, ka tāds
stāvoklis ir pavisam nepielaižams un kā šī cilvēku
zaimošana jāizbeidz. Tānēc ari mēs atbalstīsim
otro variantu, kurā. pateikts, ka o_trā _ piezīme jāstrīpo. Es lūdzu Augsto namu palīdzēt izlabot šo
netaisnību, kas ir ieviesusies kopš viena gada, un
šo 2. piezīmi atcelt, jo tasrad I apdrošināšanas sabiedrības prakse ir izveidojusies vēl tālāk: kaut
gan šis nosacījums attiecas tikai uz pabalstu izsniegšanu, arī pensijas jau sāk aprēķināt pēc šīs
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pašas aļģu normas. Tas nav paredzēts 1929. gada
17. oktobra likuma, bet I apdrošināšanas sabiedrība to dara. Tas ir otrs motīvs, kāpēc 13. panta nelaimīga 2. piezīme jāstrīpo.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Šeleram.

L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):* Es esmu par visa teksta paturēšanu. Ja
šis sevišķais noteikums attiecībā uz laukstrādniekiem atkristu, tad šai aiz savtīgiem iemesliem radītai netaisnībai būtu atvērtas visas durvis. Vēl
^ būtu bez šādas normēšanas noteikt apdrogrutak
šināšanas pabalstus, piemēram, gadījuma
darba
strādniekiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Reinhardam.
G. Reinhards

(nacionālais bloks): Augstais
Rozentāla kungs lika priekšā paaugstināt
pabalstu normu, lai tie būtu piemēroti pabalstiem,
ko izsniedz slimo kases. Mums tas jānoraida! Jo

nams!

lielāks ir pabalsts, jo vairāk tas pamudina pabalsta saņēmējus izdarīt dažas nepielaižamas lietas. Visas zemēs, kur ir slimo kases un apdroši-

nāšana, daži neapzinīgi elementi mēģina izmantot
slimo kases savā labā. Tagadējā prakse mūsu apdrošināšanas biedrībās dod mums daudz materiālu,
kas apstiprina, ka arī mums jādomā par to, kā novērst šo ļaunumu, kas, bez šaubām, pastāv.
Lielākā daļa mūsu darba ņēmēju ir diezgan apzinīgi ļaudis, bet tomēr ir viena daļa, kas ir neapzinīga. Lai nedomātu, ka es runāju no gaisa
grābtas lietas, es varētu piemēram minēt datus,
ko man iesniegušas apdrošināšanas biedrības un
kur smalki aprēķināts, kā cilvēks var izmantot tādu apdrošināšanas biedrību savā labā, vai nu agravējot savu slimību, vai to simulējot, vai sevi
sakropļojot. Piemēram Liepājā beidzamā laikā
nelaimes gadījumi ir notikuši ar ārkārtīgi
lielu

strādnieku skaitu un pa lielākai daļai kreisā rokā
vai kreisā kājā: pa lielākai daļai noplēsta kreisās
rokas vai kreisās kājas pirkstiem āda.

Mums ir

statistika par simtiem tūkstošiem nelaimes gadījumu, un šinī statistikā ietilpst arī skaitļi par pirkstu dragājumiem. Pirkstu dragājumu parasti ir
15—20% no visiem nelaimes gadījumiem. Tā tas
ir miljonu nelaimes gadījumu starpā; bet Liepāļā
šo gadījumu ir gandrīz 95%. Tikai pirkstu ir ķērusi šī nelaime, un pa lielākai tiesai pirkstiem
nobrāzta āda! Tā ir tāda sevišķa «Liepājas slimība» . Šīs vātis dzīst loti grūti, kad tās ārstē
ambulatoriski, bet kad tās ārstē slimnīcā, ieģipsējot, kur slimnieks pats netiek klāt, tad tās sadzīst
ļoti ātri! Šos datus, kungi, jūs varat apskatīties
pie manis, kas vēlaties; te man viņi ir. Liepājā
ir iecelta vesela ārstu kommisijā, kas to lietu revidējusi un ir sarakstījusi lielu garu protokolu. Tie
visi ir bijuši ārsti-speciālisti un arī sevišķi, apdrošināšanas sabiedrību turp sūtīti ārsti. Te ir protokoli. Vainīgie visi saukti vārdā. Ari šie ma-

teriāli ir pie manis.
Starp šiem materiāliem daži ir ļoti interesanti.
Piemēram ir viens gadīiums, kur viens cilvēks trīs
gadu laikā ir paspēiis 18 reizes ciest nelaimes gadījumos un trīs gadu laikā ir paspējis nogulēt 441
dienu — par to, ko ir cietis šinīs nelaimes gadījumos. Par šo laiku viņš ir saņēmis vairāk par 1300
latu pabalsta.
Tāds gadīiums nav viens vienīgais. Te ir ļoti
daudz tādu, bet tas ir visspilgtākais, kur viens
cilvēks trijos gados nogulējis gandrīz pusotra gada ar 18 nelaimes gadījumiem. Šie nelaimes ga*) Runātāja atreferējums.

sesijas 10. sčde 1930. gada

21. novembri.

422

dījumi visi ir ļoti uzkrītoši. Visiem ārstiem ir uzkritis, ka šie nelaimes gadījumi ir notikuši ar kreiso roku un kreiso kāju.
Mes sīki neizmeklēsim visus gadījumus, kas
man uzdoti, bet tikai konstatēsim faktu, ka slimo
kases, kas nepieciešamas cietušiem, mēģina izmantot ari noziedzīgi elementi un sabojā uzticību
pret visu strādnieku šķiru. Varbūt tādu nav daudz,
bet viņus vel vairāk pavedina uz šo nelikumīgo
noziedzīgo darbību, ja maksā pārāk augstu pabalsta procentu. 'Runājot par slimo kasēm, es jau
teicu, ka katra ziņā ir vajadzīga griba izveseļoties. Ja slimniekam atņem gribu ātri izveseļoties,
viņš an nevar izveseļoties. Es nerunāju par tiem,
kas ļaunprātīgi negribētu izveseļoties, bet vispārīgi, ja slimniekam ir apmierinājums, ka viņš dabū
lielu pabalstu, tad daudzreiz viņam nav cenšanās
ātri izveseļoties. Ja nav gribas izveseļoties —
griba ir psīchiskas dabas —, slimnieks neizveseļosies; tāpēc man kā ārstam jābūt pret lieliem pabalstiem. (M. Razentala starpsaucieni.) Jūs, Rozentāla kungs, varat runāt, ko gribat! To esmu
teicis jau vairāk reižu sociālās likumdošanas kom(M. Rozentāla starpsauciens.) Ar savām
misijā
^
piezīmēm,
Rozentāla kungs, Jūs mani nepierunāsit
domāt un runāt citādi, kā runā ārstu prakse un zinātne visā pasaulē. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Ka jūs, piemēram, izskaidrosit tādu gadījumu,
ka kādā uzņēmumā, kur nelaimes gadījumos cietušie saņem sevišķi lielus pabalstus, ar 30 strādniekiem īsā laikā notikuši 24 nelaimes gadījumi? Šis
uzņēmums maksā ļoti lielas algas. Nelaimes gadījumā cietušais par atpūtu, par mājās _ gulēšanu,
saņem 13—14 un pat 15 latu dienā. Mūsu uzmanību ierosina tas, ka taisni šādā uzņēmuma ir
daudz nelaimes gadījumu, tāpēc es esmu pret pabalstu paaugstināšanu, jo tie veicina tikai kārdinājumu attiecīgiem darbiniekiem vēlēties nelaimes
gadījumus. Es lieku priekšā pieņemt, ka cietušais,
kas nav ģimenes apgādnieks un ir ievietots ārstniecības iestādē, šai iestādē pavadītā laikā saņem
tikai 30% savas vidējās dienas algas un nevis 50%,
ka tas te 13. pantā paredzēts. 30% liels pabalsts
paredzēts arī Vāciiā un, man šķiet, tas ir pietiekoši liels, jo cietušām neviens nav jāapgādā, bet
pats viņš ir aparādāts slimnīcā, vai arī citā kādā
ārstniecības iestādē. Es saprotu, ka lielāku pabalstu vaiadzētu tiem, kam jāapgādā ģimene, bet,
kā iau teicu, tiem, kam ģimenes nav. pietiek ar
30% lielu pabalstu, lai segtu saimniecības izdevumus, varbūt, samaksātu īri u. t. t. Citu izdevumu
viņam nnv! Es domāju, ka arī tabakai pietiks ar
tiem 30%. {J Višņas starpsauciens.)
Savu priekšlikumu es iesniedzu tāpēc, ka es
gribētu samazināt kārdinājumu un vēlēšanos krist
nelaimē. Es negribu, ka man pārmet, ka es tik
ļaunprātību vien redzu un par to vien domāiu. Tā
tas nav! Es vēlreiz uzsveru, ka lielais vairums
darba nēmē'u šādu rīcību nosoda, bet ir arī tādi
elementi, kas mēģina to izmantot savā labā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Kurciiam.
(neatkarīgais
A. Kurcijs-Kuršinskis
sociālists): Reinharda kungs teica, ka viņš skatoties uz
šiem jautājumiem no ārstniecības viedokļa. Man
liekas, ka, no ārstniecības viedokļa skatoties, nekādā ziņā nevar piekrist priekšlikumam samazināt
pabalstus, un proti — aiz sekojošiem iemesliem.
Reinharda kungs domā, ka varētu pazemināt pabalstu uz 30% tiem, kas ir slimnīcās. Tiem ir
vienmēr savi ģimenes locekļi. (G. Reinhards no
vietas: «Nē, tiem, kuriem nav ģimenes locekļu!»)
Arī tad, ja nav ģimenes locekļu, man ir nācies pārliecināties — es strādāju I apdrošināšanas sali»
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biedrībā, kā Latvijas slimo kasu savienības pārstāvis —, ka šos 30 % nekādā ziņā nevar uzskatīt par apmierinošiem, jo ir taču jāuztur dzīvoklis,
ir arī citi izdevumi. Bieži jādzird sūdzības, ka
slimnieki ir nonākuši grūtos apstākļos, tiek izsviesti no dzīvokļiem, zaudē savu eksistences iespēju
arī tādos gadījumos, ja viņi pārāk ilgi neguļ slimnīcā. Tāpēc mūsu apstākļos pabalsta procents nekādā gadījumā nav uzskatāms par lielu, turpretim
jāsaka, ka 30% ir pilnīgi nepieņemami. Mūsu algas ir ļoti zemas, un mūsu dzīves apstākļi ļoti slikti; ia mēs arī gribētu atsaukties uz ārzemiu apstākļiem, tad tos mēs šinī gadījumā nekādā ziņā
nevaram piemērot.
Reinharda kungs minēia, ka ir tiešam it kā
tāda eriba, vēlēšanās saslimt un nevēlēšanās izveseļoties. Man iākonstatē. ka pa šiem 3 gadiem,
kamēr I apdrošināšanas sabiedrība funkcionē, ir
biiuši tikai daži atsevišķi gadīūuni. kur tiešām
varētu būt tā, kā teica Reinharda kungs, kur ir
aizdomas, ka tiešām ir noticis viltoiums, ir biiusi
vēlēšanās saslimt, vai neārstēties. vai arī pašam
sevi sakropļot. Pirmā apdrošināšanas sabiedrībā
gadīinmi, tie
1 ieoāias apriņķa
ir pārrunāti arī
mums ir zināmi. Bet nevar taču nostādīt lietu tā,
ka tad, ia ir atsevišķas personas, kas launorātīgi
cenšas likumu izmantot, tas mums iāattiecina arī
uz tiem, kuri nav gribēiuši būt ļaunprātīgi.
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sociālos apstākļos un aizsardzības trūkumā, kāds
pie mums pastāv.
Tāpēc nav brīnums, ka tiešām
viens otrs nelaimes gadījumā cietušais var uzrādīt, ka viņš īsā laikā ir cietis vairāk nelaimes gadījumu. Šie nelaimes gadījumi nebūt nav konstatējami par ļaunprātīgiem.
Visu to kopā ņemot, es domāju, arī no ārstniecības viedokļa, no sociālās ārstniecības viedokļa
izejot, jāatzīst, ka ar pabalstu samazināšanu mēs
šinī gadījumā nesasniegsim to, ko Reinharda kungs
vēlas.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Deputāts Reinhards šeit pacēla jautājumu par gadījumiem, kad
cietušie būtu paši vainojami par nelaimes gadījumu.
Nav nekāds noslēpums, ka Dr. Reinhrda kungs ir
viens no tiem ārstiem, kas necenšas atrast līdzekļus, kā novērst sakropļošanu, bet kas meklē kādus represīvus līdzekļus, to, kādu sodu varētu _ uzlikt tiem, kas nelaimes gadījumā cietuši. Tāpēc
nav nekāds brīnums par viņa priekšlikumu lietot
represijas pret nelaimīgiem cietušiem, uz kuriem
kristu aizdomas, ka viņi tīši sevi sakropļojuši.

Te nevar būt strīdus par to, ka tādi gadījumi
var būt.
Tas ir pierādījies ne tikai teorijā, bet
arī praksē. Bet katrai parādībai jāmeklē savs atrisinājums. Viens ārsts un sabiedrisks darbinieks
Ja ir atsevišķi gadīinmi, kad atsevišķas pernedrīkstētu nākt ar tādiem priekšlikumiem, ar kāsonas ir mēģinājušas šo likumu piemērot launorādiem Jūs nākat. Kāpēc tas notiek? Vai tāpēc, ka
tīgi. tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu
cilvēki būtu slinki un gribētu no sabiedrības saapstākli ir tik slikti , it sevišķi zināmos gada laikos,
ņemt šos mazos pabalstus? _Vai tāpēc tas notiek,
kad iesākas bezdarbs, ka tad pie tād'em līdzekļiem
ka tā ir liela laime, ka cilvēks zaudējis kādu loir iākeras — nevis aiz tā iemesla, ka tieši mūsu
cekli? Taču nē! Acīmredzot, ir citi iemesli. Es
pilsoņos būtu sevišķa kāre un vēlēšanās saslimt. domāju, strādniekam, kuram darba spēias ir pilMūsu apstākli ir t'k slikti, ka patiešām vaktij jānos apmēros un kurš pelnī 5 vai pat 10 latu dienā,
sner visi soļi. lai eksistence pa slimības laiku nenebūs nekāda interese sevi sakropļot, lai katra latiktu salīgi atrauta.
ta vietā saņemtu 70 santīmu pabalsta. To Jūs pat
Pēc manām domām, ir nepareizs tas tulkomazam bērnam nevarēsit iestāstīt. (J- Ergla starpjums, ka nelaimes gadījumu biežā notikšana izsauciens.) Acīmredzot. Ērgļa kungs, ir citi dziļāki
skaidrodama ar to. ka personas pašas būtu nolaiiemesli, un par tiem es Jums tūliņ pastāstīšu.
dības vai arī ļaunprātīgas. Te jau Višņas kungs
Sevi sakropļot ir, bez šaubām, noziegums ne
aizrādīja- ka mums it nemaz netiek gādāts ņar
tikai pret sevi, bet arī pret visu sabiedrību. Kāpēc
aizsardzību pret nelaimes gadīium<em. Es minēšu
tad tas notiek, kāpēc ir tāda parādība, ka daži ciltikai vienu Tvemēru. Mums notiek akmeņu sprivēki, lai tiktu pie apdrošināšanas sabiedrības padzināšana. Pirmās apdrošināšanas sabiedrības izbalstiem, sevi fiziski sakropļo? Tas ir tāpēc, ka
meklēšanas kommisiiā ir biiuši desmitīm gadīiumu.
zināmi smagi saimnieciskie apstākļi dažus cilvēkad cilvēkiem darbā samaitāta vienmēr viena un
kus spiež to darīt. Ja rīt darbs izbeidzas, bez kātā nati roka. viena un tā pati acs. Tur, lūk. vajadām perspektīvām ilgus mēnešus darbu dabūt, tad
lai bntu kaut kādi
dzētu snert kaut
kādus
solus,
jautāiums, vai nu
strādnieka priekšā
nostāias
lai
tīk
darbs nenotiktu
"orīmitīvos
rē^'i'^umi un
mirt badu, vai ar negodīgiem līdzekļiem sev ko
apstākļos. T'ešām. gad'em ilgi noskatoties apdroatļauties. Bieži notiek tas. ka cilvēks izšķiras par
šināšanas sah'edrības darbībā, Jāatzīst ka Latviiā
ļaunāko. Un es gribētu. Reinharda kungs, Jums
Ja tas
it nekas netiek darīts d^rha aizsardzībai.
atgādināt, ka Latviiā pašreiz ir tik slikti saimnieilo-i tā tnrninās'ps piemēram ar akmeņu snridziciskie apstākļi, ka cilvēks ne tikai sev atļaujas vienāšanii. tad varbūt, mums drīzā laikā no akmeņu
nu locekli nelikumīgi sakropļot, bet ir pat gatavs
spridzināšanas bū s b'knat d^udz jnvalidu. kā no
iet cietumā, lai tikai tiktu pie maizes un uztura.
kannām "'» . Cpsītn. un p^t vairāk, kā te saka no
Tā tad apstākli ir tie, kas namudina darīt tādas
vietas. Tā t^d iemesls k^ pēc mnms t'k dandz sanelikumības. Jūs ieteicat uzlikt viņiem represīvus
kronioto. nebiīt nav meklējams ļaunprātībā, bet paJa kādam strādniesodus. Vai tas attaisnosies?
visam kur citur.
kam va'adzēs izšķirties, vai saņemt 33% pabalsta,
ko liek priekšā, vai dzīvot un nekā nesaņemt, mirt
Ir arī citi anstākli. piemēram, ne^mes sradījiim< Viil? a.rias laikā kas atkal norāda uz prīm'tīviem. badu. tad viņš tomēr katrā zinā izšķirs ies par saanstākl'em kā t"r tiek strādāts. Šie tradicionāli e mazināto pabalstu. Tā tad Jūsu priekšlikums nav
roku un kā'u hoiāium ' ir pazīstami mūsu tautā jau nekāda izeja.
no seniem lalk'ern. Tādi tie ir arī tap-ad- tās paTe ir viena cita izeja. Dodiet likumu par apšas roku un kāi n amnutāciias. Pūtu tiešām nenādrošināšanu bezdarba gadīiumā!
(Starpsaucieni.)
cis nedētais laiks te k^ut ko darīt. Tie ir p-adīiumi. Protams, Jums tas ir liels brīnums. Ir jau vecs
kurus var novērst.
Ir citi gadīinmi. nenaredzēti
sakāms vārds, ka paēdušais neēduša nesaprot. Cilgadīiumi, kurus vēl nevar novērst, bet te tas tā
vēki, kuri bezdarbu nav pārcietuši, cilvēki, kuri
nav.
dzīvo pārpilnībā, nesaprot, ka ir pats beidzamais
laiks ķerties pie bezdarba posta novēršanas, pie
Es gribētu teikt, ka te nav tik daudz meklējama kāda ļaunprātība, bet gan viņa meklējama šīs slimības radikālas ārstēšanas. Jūs nu paši
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redzat, ka ta lieta atriebjas, un tas arī tautsaimnieciski ir attaisnojams. _ Ja cilvēks nevar savu
vajadzību apmierināt legāli, ja jūs nedodat viņam
likuma par apdrošināšanu pret bezdarbu, tad viņš
cenšas to pašu dabūt pretlikumīgi citā veidā. Viens
otrs_ izmanto gadījumu, liekas slimnīcā un uz laiku
panāk savu, jo katram strādniekam tagadējos apstākļos ir zināms iemesls ārstēties. Pilnīgi veselu
strādnieku no 100 ir tikai labi ja 20; 80% strādnieku veselība ir iedragāta, un ir taisnība, ka viena otrā gadījuma viņi izmanto slimo kasu likumu
vairāk ka tas butu _ vajadzīgs. Citi izmanto likumu
par lauku iedzīvotāju ārstēšanu, citi atkal paši sevi sapropļo. Tas kopsummā iznāk dārgāk par apdrošināšanu pret bezdarbu. Vainīgi ir apstākļi,
kas cilvēkus spiež to darīt.

Lai pasargātos no_ šīs nevēlamās parādības,
jālieto citi līdzekļi; Jūsu priekšlikums — lietot
represijas — nekā pozitīva nedos.
Jāatrod cita
izeja. Dodiet likumu par algotu darbinieku apdrošināšanu bezdarba gadījumos.
Ja cilvēks zinās,
ka, _ darbu pārtraucot, viņš dabūs minimālu nodrošinājumu, viņš nepastradas pie sevis šādu smagu
noziegumu. Bet kas būs panākts, ja pieņemsim
deputāta Reinharda priekšlikumu? Es šaubos, vai
tas izskaudis nevēlamās parādības atsevišķos gadījumos. Es domāju, ka notiks taisni pretējais:
cietis daudz nevainīgu, jo kamēr apdrošināšanas
sabiedrību pārvaldēs sēdēs tikai fabrikantu pārstāvji, nav garantijas, ka izmeklēšana šādos gadījumos bus objektīva. Es minēju pāris gadījumu,
kad uz_ nepamatotu baumu pamata apdrošināšanas
sabiedrība mēnešiem ilgi ir rakņājusies un meklējusies, bet galu galā nekas nelikumīgs nav atrasts;
visa šī rīcība ir notikusi vienkārši uz tukšu aizdomu pamata. Jāievēro, ka darba devējiem ir
vispār tendence saskatīt strādniekos zināmu ļaunu

gribu. Kas notiktu, ja apdrošināšanas sabiedrības
pārvaldē ieliktu tādu cilvēku, kas strādniekus tur
aizdomās, kas vienmēr domā, ka strādnieki dara
kaut ko sliktu: sevi sakropļo, sabojā savus locekļus, citus grib izmantot, ir sabiedrības liekēži u. 1.1.?

Ja šādi cilvēki, kas domā vienmēr tādā virzienā,
uz tukšu aizdomu pamata ievadīs izmeklēšanu pret
nevainīgiem cilvēkiem, protams, cietīs daudz nelaimīgu, jo strādniekiem nav iespējams aizstāvēties, kā apdrošināšanas sabiedrībai, kam ir līdzekļi,
juriskonsulti u. t. t. Lūk, tādā gadījumā būs jācieš daudz strādniekiem, kas cietuši godīgā darbā.
Jūs motivējat tā, ka tas ir zināms audzinošs
paņēmiens. Ja arī kāds cietīšot nevainīgi, tad viņam tomēr būšot iepotēta griba palikt veselam.
Tas laikam ir kāds jauns jēdziens — «griba palikt veselam». Bez šaubām, ja vienam strādniekam draud bezdarbs, ja viņam priekšā ir tumša
nākotne, tad viņam nav ne tikai gribas palikt veselam, bet viņam nav arī gribas dzīvot. Ļoti bieži gadās, ka strādnieki atrod par neiespējamu turpināt savu dzīvi, atrod par labāku aiziet no šīs
lāstu pilnās pasaules. Liels procents starp mūsu
pašnāvniekiem ir taisni tādu, kas aiziet no dzīves,
pateicoties grūtiem materiāliem
apstākļiem. Ja
Jūs rīkosities pēc savas metodes, tad, saprotama
lieta, Jūs radīsit to ļauno gribu arī tiem strādniekiem, kam tādas nebij. Pabalstu samazināšana
absolūti nekā nedos ne apdrošināšanas sabiedrībai,
ne rūpniekiem, kam Jūs gribat pakalpot._ Bet visvairāk tā kaitēs apdrošinātiem, jo nostādīs viņus

neciešamā stāvoklī un atņems pabalstu. Tāpēc es
domāju, ka Saeimas vairākums nevar pieņemt šādu priekšlikumu.

Priekšsēdētāja biedrs
deputātam Reinhardam.

K.

Pauluks:

Vārds

G. Reinhards

nams!

(nacionālais

bloks):
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Augstais

Es neatbildēšu uz to, ko te runāja Višņas

kungs par to, vai esmu kvalificēts būt kādā kom-

misijā vai kādā pārvaldē, jo izglītotā sabiedrībā,
pie kādas es pieskaitu arī Višņas kungu, nemēdz
runāt tā, kā viņš runā, Tāpēc, kā jau teicu, uz to
es neatbildēšu, bet izsacīšu savu izbrīnu par to,
ka Višņas kungs izliekas tik naīvs, runājot no šīs
katedras, un ļzliekas nesaprotam, ka viss tas, ko
es teicu, dzīvē tiešām tā arī ir. Viņš to ļoti labi
zina .bet viņš grib piedot šai lietai drusku citādu
nokrāsu, lai varētu rīdīt pret ārstiem, sevišķi pret
Dr. Reinhardu! Viņš te sarunāja tādas lietas* kuras arī viņš nevar pierādīt! —
Es nolasīšu kādu vēstuli no Liepājas, ko raksta daži ķirurgi par šo lietu. Šo vēstuli ir parakstījuša 6 Liepājas ķirurgi, kuri man ir pilnīgi sveši,
nepazīstami cilvēki. Viņi griežas pie vispārējās
apdrošināšanas sabiedrības un lūdz nākt viņiem
palīgā: «Vispārējās apdrošināšanas sabiedrības nelaimes gadījumos valdei. Mēs, apakšā parakstījušies Liepājas ķirurgi, kuri apkalpo sabiedrību
pie cietušo nelaimes gadījumos ārstēšanas, turam
par savu pienākumu godājamai valdei ziņot sekošo. Cietušo skaits no nelaimes gadījumiem ir beidzama laikā Liepājā ārkārtīgi palielinājies, jo daudzi _ no viņiem brūces izsauc sakropļošanas ceļā,
nolūka pie ārkārtējā bezdarba Liepājā dabūt no
sabiedrības pabalstu.» (Starpsaucieni.) — Jā, jā,
pareizi! (Starpsaucieni.) — «Brūču dzīšanas gaita ir ārkārtīgi lēna, jo daudzi no cietušiem pielieto
dažādus ķīmiskus atšķaidījumus, apslacinādami ar
viņiem brūces, pat arī viņas bieži dziļāk iededzinādami. Brūces, kurām vajadzētu sadzīt 2—3 nedēļas, nesadzīst pie tādiem apstākļiem 2—3 mēnešos.. Treškārt, cietušo izturēšanās pret ārstiem ir brutāli rupja, un nepaiet neviena diena,
kur ārstiem nebūtu konflikta ar cietušiem, sevišķi,
kad ārsti viņus izraksta pie darba. Ņemot vērā
augstāk sacīto, mēs lūdzam godāto valdi spert
visstingrākos soļus pret minētiem cietušiem, do-

dot ārstu kommisijjii tiesību bez žēlastības tādus
cietušos, kuru ārstēšana ieilgst aiz viņu pašu vainas, kropļojot brūces, izrakstīt pie darba ar tiesībām turpmāk ārstēties brīvā no darba laikā bez
pabalsta. Ceram, ka šie enerģiskie soļi vedīs sakropļotājus pie prāta un sajēgas.»
Parakstījies
tāds un tāds kontrolarsts un vēl citi ārsti. Kā jūs,
kungi, redzat, šādus paņēmienus pret ārstiem, brutālu uzstāšanos pret viņiem lieto arī tās aprindas,
kas piekrīt Višņas kungam. Viņa paša izturēšanās tāpēc būtu kvalificējama tāpat, kā raksta šie
Liepājas ārsti. Rīgā tā tad redzam, ka ne tik
daudz paši slimnieki, kā viņu tā dēvētie pārstāvji
uzstājas pret ārstiem rupji un brutāli.

_Es atbildēšu te sava amata kollēgam kreisajā
pusē, kuru es ļoti cienu kā ārstu, un lūgšu viņu
man paskaidrot, vai viņš no savas puses ir spēris
kādus soļus nelaimes aizsardzības ziņā, jo .viņš taču sēž šīs biedrības pensijas kommisijā? Vai Jūs
esat kaut ko iesnieguši, vai esat kādu projektu izstrādājuši, vai esat iespaidojuši tās aprindas, kas
strādā ar Jums kopā? Vai esat kaut ko darījuši
akmeņu spridzināšanas lietā, tāpat arī tai kulšanā? Jūs pārmetat man personīgi! Es, kollēga,
domāju, ka Jūs esat vistuvāk un varējāt to 'izdarīt, jo Jūs tur esat tas visgudrākais.
Es neesmu
dzirdējis, ka šinī biedrībā Jūs būtu ko ierosinājuši.
(Starpsauciens pa kreisi.) _ Varbūt! Tas būtu,Joti
teicami un ļoti labi, ja Jūs kā ārsts to ierosinātu,
jo citi pārvaldes darbinieki šo lietu mazāk, saprot.
Tas būtu ļoti vēlams!
.
;
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Ka ir kas privāti darīts, to es zinu, tas ir
fakts! Irkada organizācija, kas šinī jautājumā ir
daudz strādājusi. Piemēram centrālā lauksaimniecības sabiedrība ir sarīkojusi ļoti daudz spridzināšanas kursu. Viņa ir izdevusi pamācību, ir sūtījusi savus instruktorus, kas sarīko kursus u. t. t.
Cik zinu, ir izdots arī valdības rīkojums, nelietot
pašdarinātu pulveri, kas ir visai bīstams. Mums
taču ir tādas vielas, kas nav bīstamas, bet ļaudis
paši ir tādi, ka jus viņus ne ar ko pie tām nevarat pieradināt. Viņiem ir parocīgāk lietot paštaisītu pulveri! Paņem cukuru un Bertoleta sāli
un pagatavo pulveri! Ret tā ir tik bīstama
spridzināmā viela, ka pārak bieži norauj rokas,
kājas, dažreiz arī galvu, un samaitā acis un citus
orgānus. Te, redziet, varētu izdot pamācību, un
es ļoti priecātos, ja Jus izdotu kādu brošūru, izplatītu kadu uzsaukumu par to un pamācītu šos cilvēkus, brīdinātu nelietot pašu pagatavotu pulveri.
Ar sodiem neka daudz nevar panākt, jo tik un tā
neklausa.
Neklausa arī tamdēļ, ka Augstais nams tādos
gadījumos izturas ļoti vienaldzīgi. Piemēram, mūsu
slimo kasu likuma Augstais nams atrada par itin labi
pieņemamu to — laigan es jau toreiz uz to norādīju —, ka tāds cilvēks, kurš tīši ar nodomu maitā
aizsargu ierīces, nebūt nav kaut kādi saucams pie
atbildības. Augstais nams toreiz nolēma, ka tas,
ka viņš tīši ar nodomu samaitājis aizsargu ierīces,
it nekas neesot. Sakait kungi, ar ko vēl vairāk
var pavedināt cilvēkus vieglprātīgi izturēties pret
aizsardzības līdzekļiem, ja pats Augstais nams neatzīst to par sodāmu, vismaz par brīdināmu! Mūsu slimo kasu likuma ir skaidri teikts, ka tam
nekādu seku nav, izņemot, varbūt, tikai tādus gadījumus, kur būtu cēlusies kāda ārkārtīgi liela nelaime, kaut kas nodedzis vai tamlīdzīgi. Tā nu
cilvēks, iepazīstoties ar šo likumu, nāk uz domam: vienalga, kas man tur, tagad man maksā
par manu pirkstu, par manu kāju, samaksā arī par
manu aci, vai tad nu akurāt tik liels tas nelaimes
gadījums bus — gan jau es dabūšu samaksu! Jūs
redzat, ka cilvēkus pavedina uz vieglprātību!
Es ļoti priecātos, ja arī Dr. Kūršinskam būtu
ta privāta ininciatīva un ja te būtu kādi jauni
likuma ierosinājumi, lai akmeņu spridzināšanu, kur
patiesi notiek lielas nelaimes, varētu nokārtot tā,
ka neceltos nelaimes gadījumi, ka kuļmašīnas varētu ierīkot ta, ka nenomaļ rokas u. t. t. Man jāteic, ka mans kollega pa kreisi ir gan man nācis
palīga, kad es šeit Augstajā namā aizstāvēju likumu par alkohola un par žūpības apkarošanu. Mēs
varētu, piemēram, teikt tā: ja Augstais nams būtu piekāpīgāks šai jautājumā, vēlētos nākt pretim
mušu velēšanai cīnīties pret alkoholu un ķertos
tam klāt, tad droši nelaimes gadījumi ar visiem
akmeņiem, kulšanām un malšanām un daudz ievainojumu krogos, sadurstīšanas ar nažiem, sasišanas ar cirvjiem un rungām lielā mērā mazinātos
Jus redzat, ka te nav tikai nabadzība vien,
jo kam ir, ko dzert un piedzerties, tam, saprotams,
tā nabadzība nav nemaz tik liela, jo dzeršanai tam
taču pietiek!
Varbūt vienu daļu uz dzeršanu pavedina nabadzība — to es negribu noliegt—, bet
ta vien visu izskaidrot nav iespējams. Tā dzeršanas postu ir mēģināts izskaidrot arī citās zemēs,
bet tas ta nav! Iemesli, kapec cilvēki tiek pavedināti sevi sakropļot, vai simulēt slimību, ir dažādi,
bet viens iemesls ir droši tas, ka tad, ja viņš ir
sakropļots,_ viņam ir izredzes viegli dabūt atpūtu,
iet atvaļinājumā, braukt ārstēties — tāpat kā bagātniekiem, kas brauc ārstēties —

tiku un pabalstu.

ar labu pār-
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'Viena daļa ir tādu, kas to dara ar nodomu, otra
daļa. tādu, kas to dara dzērumā, trešā daļa to dara
tiešam nabadzības spiesta, un ceturtā daļa ir tādu
gadījumu, kas nav novēršami. Nekad mums nebus _ tāda stāvokļa, ka visus nelaimes gadījumus
varēs novērst. Jus varat lietot vislabākos aizsar-

dzības līdzekļus, jus varat diezin kā aizsargāties,

tomēr daži nelaimes gadījumi _ būs arvien. Mūsu
priekša ir jautājums, ciktāl mēs tos varam samazināt. Mums jāsper visi soļi, lai ir ar pamācībām,
ir ar Hkumieim ir ar pabalstu pareizu nokārtošanu,
ir citādi — kā es jau teicu, piemēram, apkarojot
žūpību — samazinātu nelaimes gadījumos cietušo
skaitu. Ja jūs to lietu tā apskatīsit, tad redzēsit,
ka visos gadījumos patiešām nav tikai nabadzība
vien, bet daudz gadījumos ir arī ļaunprātība un citos gadījumos vieglprātība un neuzmanība. Te nav
vainojami ne ārsti, ne darba devēji, bet paši dzīves apstākļi un nekas vairāk. Tāpēc es domāju, ka
šinī vieta Višņas kungam vismazāk piederējās ma-

ni aizskart ka ārstu, jokas mani kā ārstu pazīst,
tas Višņa kungam neticēs, ko viņš te runāja! Viss,
ko viņššeit teica, ir nepareizi teikts, un ir ļoti slikti, ja kāds deputāts runā lietas un runā to, ko publika viņam vairs netic! _ Tas nebūtu vēlams nevienam deputātam, un tādēļ man ir ļoti žēl to
dzirdēt no Višņas kunga, jo es uz viņu līdz šim skatījos ar zināmu cienību. Mēs ar Višņas kungu
esam strādājuši kopā tik daudz gadu, un nu galu
gala viņš izteic par mani tādu spriedumu un tik
ļauni atsaucas!_ Es nezmu, par ko es to būtu pelnījis! Es sava sirdī jūtu, ka to pelnījis neesmu,
un Višņas kungs pats arīto labi zina. Kāpēc viņam
tomēr demagoģiska kārta vajadzēja tā runāt? Višņas kungs, neesiet vairs nākošo reizi tik naīvs!
Priekšsēdētāja_ biedrs
K. Pauluks:
Vārds
deputātam Rozentalam.
M. Rozentāls
(sociāldemokrāts):
Deputātu
kungi! Reinharda kungs savā runā pierādīja pa
daļai lielu naīvitati, pa daļai — likuma nezināšanu.
Jus runājat, Reinharda kungs, par ļaunprātībām, ko
it ka pielaižot strādnieki, lai saņemtu pabalstu vai
pensiju. Tādi gadījumi paredzēti likuma S. panta, kur ir stingrs noteikums, ka nelaimes gadījumos cietušām vai viņa ģimenes locekļiem nav
tiesība saņemt apdrošināšanas atlīdzību, ja pierādās, ka nelaimes gadījums cēlies ar cietušā ļaunu
gribu._ Ta tadšeir pietiekošs nodrošinājums pret
vļsadam ļaupratībam, par ko Jūs runājāt un kas
Jūsu priekšlikuma par tiem 30% spēlēja vislielāko
lomu.
Tālāk _ Reinharda kungs daudz runāja par privāto iniciatīvu; vajagot izstrādāt kaut kādus
priekšlikumus par darba aizsardzību, lai nelaimes
gadījumu nebūtu. Jus, Reinharda kungs, visu vakaru esat sēdējuši šeit un tomēr neesat dzirdējuši, ko
mans frakcijas biedrs_ Višņa šeit ziņoja par privāto
iniciatīvu. Arī sociālas likumdošanas kommisijas
sēde bija darba muzeja, darba aizsardzības plakāti. Tas nav Jūsu izgudrojums, tas nav ari apdrošināšanas sabiedrības valdes ierosinājums, kas
labprāt aicina Jus savās apspriedēs un izmeklējumos_ par padoma devēju. Tas ir strādnieku organizāciju ierosinājums, strādnieku organizāciju izpildījums. Ta tad, redziet, strādnieki ir jau ļoti
daudz darījuši šinī ziņā, un mēs ar pilnu tiesību
prasām, ko jus, darba devēju kungi, un viņu aizstāvji, ka Reinharda kungs, esat darījuši, lai izstrādātu darba aizsardzības noteikumus.
Jūs nolasījāt Liepājas ārstu iesniegumu, kur
bija_ skaidri teikts, kapec viens otrs strādnieks mēģinājis dabūt apdrošināšanas atlīdzību: tas bijis
ārkārtīga bezdarba deļ. Bet šovakar, kad mēs

429

Latvijas

Re publikas III Saeimas VII sesijas 10. sēde 1930. gada 21. novembri.

430

panakt, _ lai gādātu par sabiedriskiem referents vardu neveļas? — Deputāts G. Reinhards
darbiem, lai atvēlētu pietiekoši daudz līdzekļu, un iesniedzis priekšlikumu:
gribējām, lai šo likumubudžeta kommisijai uzdotu
«13. panta ceturtajā rindiņā 50% vietā likt 30%.»
izstrādāt 10 dienu laikā, jūs, kungi, balsojāt pret
to. Vai Jus pats neesat tas, kas veicina lietas, par
Sociālās likumdošanas kommisijas referents
ko raksta Liepājas ārsti?
izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Tālāk — par brutalitāti. Kādreiz gan, kamēr
vel nebija apdrošināšanas sabiedrības, bija iabriReinharda priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
kas ārsti, par kuru _ brutalitāti strādnieki zināja tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Reinharstāstīt. Es te nerunāju par Reinharda kungu, ka
viņš ir brutāls. (G. Reinharda starpsauciens.) Es da priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 37 balJūs nedomāju. (J.
Višņas starpsauciens.) Jums. sis, atturējušies 7. Šis priekšlikums noraidīts. —
Tagad nāks nobalsošanā 13. pants. Ta ka šim
Reinharda kungs, vajaga labāk klausīties, lai nerastos parpratumi._ (Starpsaucieni.) Ir daudz gapantam ir divi varianti, pie kam otrais variants
dījumu bijis, kad ārsti ir sūdzējušies par strādnieatšķiras no pirmā ar to, ka liek priekša strīpot 2.
kiem, bet ja var sūdzēties ārsti, tad, man šķiet, piezīmi, vispirms likšu uz balsošanu otro variantu.
Ja to pieņems, pirmais variants atkritīs; ja otro
an strādniekiem ir tiesības sūdzēties, jo ari viņi
ir cilvēki un pie tam vēl darbā sakropļoti. Bieži variantu noraidīs, nāks nobalsošanā pirmais variants. Lieku uz balsošanu 13. panta otro varivien visbrutālāk ārsti ir izturējušies tieši ar visgrūtāk sakropļotiem. Atcerieties vien, Reinharda antu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par otrā varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
kungs, kā Jūs pats izturējāties pret tiem strādniekiem, ko apdrošināšanas sabiedrība sūtīja pie ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 13. panta otrā varianta pieJums acu sakropļošanas gadījumos! Bieži vien
ņemšanu nodotas 32 balsis, pret — 43 balsis, attušādi slimnieki bija jāsūta pie Jums otru reizi, atrējušos nav. Otrais variants noraidīts. — Lieku
gādinot tik daudz nefilozofēt, bet konstatēt, cik
procentu redzes spēju zaudēts un noteikt to pēc uz balsošanu 13. panta pirmo variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par pirmā varianta pieņemšanu.
Josena tabeles. Tad Jūs atbildējāt, ka grūti noteikt, vai acs cietusi nelaimes gadījumā. Redziet, Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu._ Tādu nav. Kas atturas? Par 13. panta
kādas tās lietas ir!
pirmā
varianta pieņemšanu nodotas 42 balsis, pret
ka
laukstrādnieki
neesot
Tālāk Jūs aizrādījāt,
tā
pieņemšanu
nav nodota neviena balss, atturējutik samaitāti kā pilsētas strādnieki. Man šķiet, ja
pirmā varianta redakcijā piepants
šies
28.
13.
Jūs arī turpmāk tā izturēsities, tad samaitāsit ari
ņemts. — Iesniegts priekšlikums:
laukstrādniekus. Jūs pārmetat mums privātas iniciatīvas trūkumu, bet arī Jums pašiem trūkst pri«Vēla laika dēl liekam priekšā šīs dienas sēdi slēgt.»
vātās iniciatīvas.
Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. PriekšPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Debates
gribējām

izbeigtas. Lūdzu referentu atsauksmes.
Referents L. Šēlers: Šis priekšlikums sociālās likumdošanas kommisijā ir pārrunāts un no-

raidīts.

Priekšsēdētāja biedrs

K. Pauluks:

Vai otrs

likums pieņemts.

Nākošā sēde būs otrdien, 25. novembrī, pīkst.
5 pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.45 vakarā.)
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. Vai vēlas kāds vārdu pie šiem priekšlikumiem? Vardu neviens nevēlas. — Vispirms lieku uz balsošanu deputāta Alberinga priekšliku-

mu —

VII sesijas 11. sēde 1930. gada 25. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.06 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.

Dienas kārtības grozišana

2.

Lauksaimniecības kommisijas priekš'ikums — uzdot vairi bai pasteigt izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektuspar lauksaimniecības aizsardzību un pastiprinātu
veicināšanu pieņem); deputāta KLorenča priekšlikums — uzdot kommisijām izstrādāt likumprojektu par
maizes labības monopolu (pieņem):

431

K. Lorencs (sociāldemokrāts

432

A. Alberings (zemnieku savienība) .....
... 433
434
Pārgrozījumi un papildin jumi likumā par personīgā nodokļa atlaišanu 1928./29. un 1W29.'30. budžeta gadā
cietuš'em no plūdiem, Krusas vai neražas (pieņem steidzamības kartībā):
1. Muižnieks, referents
P. Lejiņš, referents
E. Grantskalns (zemnieku savienība)
P. Ulpe (sociāldemokrāts)
J. Šterns (progresīvā apvienība)
A. Jukšinskis ^kristīgo zemnieku
tija) ...,.

4.

436, 445
. 437, 446

un katoļu

437, 444
438
442
par443

J. Birznieks (zemnieku savienība)
Pārgrozījumi likumā par kurināmā materiāla

445
izsniegšanu

kara invalidiem, ka[ā cietušo un kafa klausībā iesaukto
ģimenēm (pieņem steidzamības kārtībā):

5.

6.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos (atceļ steidzamību) :
L. Šēlers, referents 452, 456, 458, 463, 465, 468—470, 472
R. Dukurs, referents
452
M. Rozentāls (sociāldemokrāts) 451. 456. 463, 465, 468
469
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija) 454, 456, 458-462, 470
J. Višņa (sociāldemokrāts)
454, 457, 461, 472
G. Reinhards (nacionālais bloks)
466, 467

7.

467
470

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs
atklāta.

472

P.

Kalniņš:

Saeimas

sēde

Dienas kārtībā: _ prezidija ziņojumi; pēc tam
izsludinātā dienas kārtība,
papildinataar pārgrozījumiem likumā par kurināma materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā
cietušo un kara klausība iesaukto ģimenēm un papildinājumu likuma par cietušo karavīru un viņu
turpināsies jau agrāk

ģimenes locekļu pensijām.
Pie dienas kārtības iesniegti divi priekšlikumi. Deputāts A. Alberings liek priekšā:

«11. plenārsēdes, 25. novembri, 7. dienas kārtības punktu — likumu par bekona ražošanas veiicināšanu — noņemt no
dienas kartības un nodot atpaka! lauksaimniecības,
budžeta
un tirdzniecības un rūpniecības kommisijām pārstrādāšanai.»

Otru priekšlikumu
Rozentāls:

iesniedzis

deputāts

«Dienas kārtības 32. un 33. punktu apspriest
6. dienas kartības punktu.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Deputāta Alberinga
priekšlikums pieņemts; likums par bekona ražošanas veicināšanu noņemts no dienas kārtības un
nodots attiecīgām kommisijām. — Nobalsošanā
nak deputāta Rozentāla priekšlikums —
punktu likt 5. un 6. vietā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Arī deputāta Ro^
zentāla
priekšlikums pieņemts. — Vairāk nekādu
iebildumu pret dienas kartību nav? Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu —
prezidija
ziņojumiem.
Lauksaimniecības kommisijā iesniegusi priekšlikumu, kas deputātiem jau izdalīts. Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs

J. Breikšs:

«Saeimas prezidijam.
Izpiidot kommisijas lēmumu no š. g. 21. novembra, lūdzu
celt Saeimai priekšā šādu kommisijas priekšlikumu:
Saeima nolemj: uzdot valdībai pasteigt izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektus
par lauksaimniecības aizsardzību un pastiprinātu veicināšanu, kuru izstrādāšana uzdota
valdībai ar Saeimas š. g. 18. jūnija plenārsēdē pieņemto pār-

ejas formulu.»

M. Rozentāls, referents
447
Papildinājums likumā par cietušo kajavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (pieņem steidzamības kārtībā):
G. Reinhards, referents
450

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
J. Ērglis (zemnieku savienība)

kommisi.jam pārstrādāšanai.

32. un 33. dienas kārtības

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

3.

dienas kārtības 7. punktu — likumu par bekona ražošanas veicināšanu — noņemt no dienas kārtības un nodot atpakaļ
lauksaim-niecīlbas, budžeta un tirdzniecības un rūpniecības

M.

kā 5. un

Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš:
Vārds pie šī
priekšlikuma deputātam Lorencam.
(sociāldemokrāts):
_K. Lorencs
Godātie deputāti! Savas frakcijas vārdā es gribētu iesniegt
priekšlikumu, kās mazliet pārveidos to priekšli-

kumu, ko ir iesniegusi agrārlietu kommisijā. Man
liekas, ka Saeimai uzdot valdībai izstrādāt likumprojektu par lauksaimniecības aizsardzību nozīmētu jautājumu a.tkal uz ilgāku laiku atlikt neizšķirtu.
Es domāju, ka mūsu tagadējā Celmiņa
kunga valdība_ pa visu šo laiku ir bijusi diezgan
ražīga ar visādiem neizdomātiem un nepārdomātiem projektiem. Uz ātru roku izdeva noteikumus
satversmes 81. panta kartībā, kas regulē labības
tirgu. Par šo pašu likumu valdība uz ātru roku
izdeva arī sevišķas instrukcijas, kas patiesībā sava būtība runāja šim likumam pretim. Tāpat valdība ir izdevusi noteikumus par sviesta un bekona tirgus regulēšanu un veselu rindu citu noteikumu, kuru «svētīgās» sekas mēstagad jau sajūtam,
kad vārda pilna nozīme ir iestājies pilnīgs chaoss
mušu lauksaimniecības ražojumu tirgū, kad šinī
tirgu ir iestājusies pilnīga dezorganizācija. Mēs
domājam, ka parādības, ar kurām mūsu lauksaimniecības aprindām tagad jāsaduras, ir atvērušas
visiem acis.
Sevišķi uzkrīt sekas, kuras tagad
uz savas muguras izcieš mūsu patērētāji, kuri
spiesti maizi pirkt _ par 26—27 un vairāk santimiem
kilogrammu, kamēr vel pirms pāris mēnešiem
maizes cenas bija tikai 17 un 18 santimi par kilogrammu. Ta tad tik īsā laikā šīs valdības regulēšanas politikas deļ maize ir sadārdzinājusies
par vairāk ka 60%— 70%. Es domāju, ka tagad
Saeimai griezties vēlreiz pie valdības, lai tā
naktu ar jauniem iesniegumiem un projektiem, būtu neapsvērts _ un nepārdomāts priekšlikums.
Mes domājam gan, ka būtu vietā jautājums
^
Saeimas
saimnieciskam kommisijām, kurām bei-
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dzot būtu kas jādara, lai pasteidzinātu šo lauk-

saimniecības likumprojektu caurskatīšanu.
Saeima ne vienu reizi vien ir noteikusi mūsu saimnieciskam kommisijām, kādā laikā viņām jātiek galā
ar šo likumprojektu caurskatīšanu. Diemžēl, termiņi nav ievēroti, ir palaisti garām. Tā, piemēram, tika dots termiņš likumam par ievedlēsēm.
Tasjiav ievērots. Tāpat nav noteiktā termiņā izskatīts tirdzniecības un rūpniecības, lauksaimniecības un budžeta kommisijas likumprojekts par
maizes labības tirgus regulēšanu. Maizes labības tirgus regulēšanas likumam termiņš ir pagājis
vairāk reižu. Divas kommisijas šo darbu ir gan
veikušas, un tanīs valdības iesniegtais likumprojekts ir noraidīts. Nav zināms, kad trešā kommisijā varēs šo darbu veikt, jo budžeta kommisijā nav vel stājusies pie darba, nav šo likumu pat
sākusi apspriest; tāpēc arī mēs nevaram zināt,
kad Saeima varēs pie tā ķerties. Tādēļ vajadzētu
rasties Saeimā vairākumam, kas saprastu, ka šie
jautājumi steidzami kārtojami, ka jāuzdod budžeta kommisijai to izskatīt un nākt ar noteiktu
priekšlikumu plenārsēdē.
Ciktāl šie jautājumi diskutēti un jau noskaidrojušies lauksaimniecības un tirdzniecības
un
rūpniecības kommisijas, tad, laikam, izeja no pašreizējā stāvokļa nebūs atrodama tādā virzienā un
jautājums atrisināms tādā garā, kā to valdība ir
darījusi. Nebūs iespējams maizes Jabības tirgus

regulēšanu atrisināt ar tām metodēm, ar kādam

to ir gribējusi darīt valdība, izdodama satversmes
81. panta kārtībā savu likumu. Mums liekas, ka
pašiem ražotājiem un patērētājiem pieņemamāks
būs ievedamās maizes labības monopols. Tāpēc Saeimas vairākumam vajadzētu pasteidzināt monopo-

la likuma izstrādāšanu un reizē ar to nākt ar
pastāvošo valdības
priekšlikumu, kas atceltu
satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus
par maizes tirgus regulēšanu.
Mūsu frakcija liek priekšā uzdot lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības un budžeta
kommisijām izstrādāt likumprojektu par maizes labības monopola ievešanu un par pastāvošo maizes
labības tirgus regulēšanas noteikumu atcelšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts K. Lorencs iesniedzis priekšlikumu:
«uzdot lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības un
budžeta kommisijām izstrādāt likumprojektu par maizes labības monopola ievešanu un par pastāvošo noteikumupar maizes labības tirgus regulēšanu atcelšanu.»

Prezidijs domā, ka, lai gan šo priekšlikumu
var uzskatīt par patstāvīgu, lietderības laba būtu
vēlams apspriest abus priekšlikumus reize, lai nāAugstajam nakošā sēdē debates neatkārtotos.
Pieņemts abus priekšlikumam iebildumu nav?
mus apspriest reize. Vārds deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie
deputātu kungi! Man liekas, ka Lorenča kunga
priekšlikums nav pamatots un arī Lorenča kunga
aizrādījumi nav vietā. 21. novembrī lauksaimniecības kommisijā, pārrunajot_ šo jautājumu, atzina,
ka savā laikā, t. i. pagājušas sesijas beigas, Saeima ir uzdevusi valdībai _ izstrādāt likumus par
lauksaimniecības aizsardzību un iesniegt _ tos, ja
nemaldos, līdz 20. novembrim, vai oktobrim —
labi neatceros, kā tur bija. Uz šiem projektiem
gaidīdama, mūsu kommisijā ne vienu reizi vien
atdūrās uz šiem jautājumiem un atzina, ka nekā

nevar darīt, ka jāgaidakamēr valdība iesniedz
projektus. Cik man zinams, valdība ir jau ķēru^
sies pie . šo projektu izstrādāšanas un zemkopības
resorā ir jau sagatavots likumprojekts, kas kommisijas nav apspriests, vismaz šinī sesija ne —

sesijas

11. s ē d e 1930. gada 25. novembra.
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tas jr likums par sviesta tirgus un bekona tirgus
nokārtošanu; tos gan pagājušā sesijā apsprieda
kopsēdē, bet atsevišķi kommisijas mēs neesam
tos apsprieduši — ne noraidījuši, ne ari pieņēmuši. Likums par sviesta tirgus regulēšanu kopsēdē
nemaz nav apspriests. Ir gan apspriests likums
par bekonu, un tas ir šodien dienas kārtībā. Pēdējā^ sesijā, kā jau aizrādīju, Saeima nolēma uzdot valdībai iesniegt Saeimai attiecīgus likumus,

ko valdība arī ir izdarījusi. Viņa to ir ne tikai
iesniegusi, bet starpsesiju laikā izdevusi satversmes
81. panta kārtībā, un patlaban minētais likums ir
attiecīgu kommisiju apspriešanā. Tā tad te varētu būt runa par to, ka valdībai vairs nebūs jauna likuma, jo viens jau ir iesniegts. Par bekonu
un sviestu man jāsaka, ka tādus likumus valdība
nav iesniegusi, lai gan Saeima iepriekšējās sesi-

jas pēdējā sēdē uzdeva valdībai šādus projektus
iesniegt. Lauksaimniecības kommisijas priekšlikums tikai pastiprina Saeimas lēmumu. Cik es
esmu informējies, Zemkopības ministrija jau ir
paspējusi izstrādāt likumu par bekona un sviesta
tirgus_ regulēšanu, un ja tas nav iesniegts šīs die-

nas sēde, tad katrā ziņā to iesniegs nākošā Saei-

mas sēdē.
Lorenča kungs liek priekšā uzdot lauksaimniecības un pārējām kommisijām izstrādāt jaunu
likumu un atcelt pastāvošo likumu — valdības
satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteikumus,
Man liekas, ka runāt par pastāvošā likuma atcelšanu, iekams nav pieņemts jauns likums, ir pilnīgi
neiespējami. Mūsu līdz šim pastāvošā kārtība ir
tāda, ka jaunizdodamā likuma pēdējā pantā pasaka, ka ar minētā likuma spēkā stāšanos atcelti
tādi un tādi likumi. Tāpēc tagad nav iespējams
atcelt pastāvošo likumu. Līdz ko iznāks jaunais
labības likums, tad arī varēs pateikt, ka atcelti
satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi. Kamēr mēs nezinām, kāds būs
jaanais likums, tikmēr arī nevaram runāt par vecā likuma atcelšanu. Līdz šim tas tā nav bijis.
Var iznākt tā, ka viena kommisijā spriedīs par likuma atcelšanu, bet citās nē, un tad radīsies tikai
velti sarežģījumi.
Lauksaimniecības
kommisijā
mēs jau_ vairākkārt esam sprieduši par labības
tirgus regulēšanu, par labības monopola ievešanu
u. t. t. Mes neyienu no šiem likumiem neesam
varējuši atvirzīt līdz Saeimai, jo neviens no tiem

nav atradis vairākuma. Tas pats var notikt arī
tagad.
Var kommisijā vienā laikā kādu likumu
atcelt un var tanī pat laikā jaunu likumu neiesniegt. Tāpēc par pastāvošā likuma atcelšanu var
runāt tikai tad, ja tā vietā tanī pat reizē nāk jauns
likums. Aiz šī iemesla šī pārejas formula nav
pieņemama.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bastjanim.
V. Bastjānis
(sociāldemokrāts): (Godājamie
deputāti! Es gribētu šai konkrētā jautājumā atzīmēt ar kādu inkonsekvenci izturas zemnieku savienība pati pret saviem priekšlikumiem un kādu
necienību tā parāda Saeimas lēmumam. Alberinga kungs bija tā persona, kas pavasarī, kad
mēs taisījāmies sesiju slēgt, lika priekšā uzdot
valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par 10 miljonu latu izsniegšanu lauksaimniecības aizsardzībai. Mēs toreiz sacījām Alberinga kungam un _ cienījamiem deputātiem, ka te nevar pieņemt tādu pārejas formulu, kas runā par
10.000.000 latu, jo nav pārdomāts, kas tur iznāks,
nav pielaižams, ka steigā nobalso un pieņem tik
svarīgas lietas.
Saeimas vairākums tomēr nostājās Alberinga kunga pusē un tādu lēmumu pie-
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ņēma. Kas tagad ir iznācis no šī lēmuma? Valdība nav pildījusi Saeimas pārejas formulu, nevienu likumprojektu par šī jautājuma kārtošanu
iesniegusi. _ Priekšlikumu,
valdība Saeimai nav
ko Alberinga kungs iesniedza valdības koalīcijas
vārdā, šī pati koalīcija nav pildījusi.
Jūs izdevāt satversmes 81.
Ko jūs darījāt?
panta kārtībā likumu par labības tirgus regulēšanu. To Saeima nebija uzdevusi darīt, bet jus
to darījāt pret Saeimas gribu.
Jūs izdevat ari
noteikumus par sviesta tirgus regulēšanu un bekona cenām. Tagad, kad šīs lietas ir nonākušas
Saeimā, un Saeimā nav vairākuma jūsu likumiem,
jūs gribat to atcelšanu novilcināt ar priekšlikumu

tos no jauna atdot atpakaļ valdībai. Kas iznāks?
Valdība savus uzskatus par šo jautājumu jau ir izteikusi, tāpēc priekšlikums, kas iesniegts — nodot
likumus atpakaļ valdībai, nav pieņemams. Saeima jau ir izšķīrusies. Mēs jau zinām, kas ir noticis lauksaimniecības kommisijā. Tur nav vairākuma ne par monopolu, ne pret to. Saeimas plenārsēdei jāpasaka, vai viņa ir pa.r vienu, vai otru
lietu. Tāpēc mūsu priekšlikumā ir princips, ka
šis likums jānodod ne valdībai, bet kommisijai.
Jānosaka termiņš, kādā laikā tas jāizstrādā, un jādod norādījumi, kādā veidā tas jāizstrādā. Par šo
priekšlikumu balsojot, plenārsēde pateiks, ko viņa
vēlas. Nekādā ziņā nevar nodot_ šos projektus
valdībai, bet gan tie jāuzdod izstrādāt kommisijai,
jo valdība savus uzskatus jau ir izteikusi un tāpēc no viņas nekā vairāk nav ko prasīt. Jūs gribat atdot tos valdībai, varbūt, ar tādu pat nolūku
kā pavasarī, lai viņa atkal pārstrādā tos pēc saviem ieskatiem. Mēs esam par to, ka Saeimai
pašai jāizšķiras, kā viņa domā.
vairāk
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu
neviens nevēlas?

Debates izbeigtas.

Tā ka šie

priekšlikumi viens otra neizslēdz, tie nobalsojami abi. Vispirms likšu uz balsošanu lauksaimniecības kommisijas priekšlikumu un pēc tam — deputāta Lorenča priekšlikumu. Lieku uz balsošanu lauksaimniecības kommisijas priekšlikumu —
uzdot valdībai pasteigt izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektus par lauksaimniecības aizsardzību un pastiprinātu veicināšanu, kuru izstrādāšana uzdota valdībai ar Saeimas š. g. 18. jūnija plenārsēdē pieņemto pārejas formulu.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pretto.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu
nav.
Par lauksaimniecības kommisijas priekšlikumu nodotas 42 balsis, pret — 39 balsis. Šis
priekšlikums pieņemts. — Nobalsošana nak deputāta Lorenča priekšlikums —
uzdot lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpniecības un
likumprojektu par maizes labības monopola ievešanu un par pastāvošo noteikumu par
maizes labības tirgus regulēšanu atcelšanu.
budžeta kommisijām izstrādāt

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Lorenča priekšlikumu nodots 50 balsu, pret to
nodotas 27 balsis, atturējies 1. Arī tas pieņemts.
— Deputāti K. Lorencs, K. Būmeisters u. c. liek
priekšā
uzdot kommisijām izstrādāt un iesniegt Saefimai likum-

projektu par maizes labības monopola ievešanu un par pastāvošo noteikumu par maizes labības tirgus regulēšanu at-

celšanu — 14 dienu laikā.

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lorenča u. c. iesniegto priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
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lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Lorenča u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret to nodota 31 balss, atturējušies 10. Šis
priekšlikums noraidīts. — Līdz ar to 1. dienas
kārtības punkts izsmelts.
Deputāti V. Bastjānis, F. Cielēns u. c. ar vajadzīgo parakstu skaitu liek priekšā
dienas kārtības 4., 5. un 6i. punktu skatīt cauri kā 2., St.
un 4, punktu.

Vai vēlas kāds vārdu pie šī priekšlikuma?
Vārdu neviens nevēlas. Lieku priekšlikumu uz
balsošanu. Lūdzu pacelties, kas ir par deputāta
Bastjāņa u. c. iesniegto priekšlikumu. Acīmredzot vairākums. Priekšlikums pieņemts.
Pārejam uz 2. dienas kārtības
punktu —
pārgrozījumiem
papildinājuun

miem

likumā
par
personīgā
noatlaišanu
1928./29.
un 1929./30.
budžeta
gadā
cietušiem no plūdiem, krusas
Referenti I.
un neražas.
Muižnieks un P. Lejiņš. Vārds pašvaldības kommisijas referentam Muižniekam.
Referents " I. Muižnieks:
deputātu
Godātie
kungi! Likums par personas nodokļa atlaišanu
dokļa

1928.129. budžeta gadā ir

radījis

zināmu neskai-

drību, sakarā ar tā tulkojumu, pie vienas sūdzības,
ko iesnieguši daži strādnieki. Senāts savā tulkojuma bija skatījies tā, ka likumā par personas nodokļa atlaišanu, kas izdots 1929. gadā, pirmā rindkopā ir runa par tiem strādniekiem, kuri savu
algu saņemtu graudā, vai arī zemes platībā un
ka visiem saviem strādniekiem, kuriem algu izmaksā naudā vai citādā veidā, personas nodoklis
nebūtu atlaižams. Senāts- galveno vērību bija pievērsis likuma virsrakstam. Šis tulkojums radīja
zināmu neskaidrību, jo pašvaldības kommisijā, izstrādājot likumu, bija domājusi, ka pirmā rindkopa jr runa par personas nodokļa atlaišanu visiem
strādniekiem, ka pēdējiem personas nodoklis atlaižams bez jebkādām ierunām, neprasot nekādas
tiešamības pazīmes. Sakarā ar to mums ari vajadzēja grozīt agrāko likumu.
Pirmkārt pirmā rindkopā «amatnieku un apbūves gabalu turētāju» vietā mēs liekam «amatniekiem un apbūves gabalu turētājiem»; bez tam
mēs vēl ielikām pirmajā rindkopā «kara invalidiem, viņu ģimenes_ locekļiem un karā kritušo piederīgiem.» Par pēdējiem, varbūt, varētu rasties
zināmas pārrunas, kas tad saprotams ar vārdiem
«karā kritušo piederīgie». Šo jautājumu kommisijā
diezin cik sīki arī nepārrunāja; kommisijā tāds '
priekšlikums bija, un kommisijā ar balsu vairākumu nolēma, ka arī tas uzņemams likuma pārgrozījumos un papildinājumos. Skaidrs kommisijai
bija jautājums, ka kara invalidiem un viņu ģimenes locekļiem personas nodoklis atlaižams.
Vissvarīgākā mums likās šī panta piezīme,
kurā teikts, ka personas nodoklis atlaižams visiem 1. pantā minētiem strādniekiem bez kādām
ierunām. Strādniekiem nevar prasīt, vai viņi cietuši, vai nē, no krusas vai neražas. To vienkārši
nevar konstatēt, tādēļ piezīme ir galvenā, kas
reiz par visām reizēm padarīs skaidru šī likuma
pirmo rindkopu.
Tālāk ir pārgrozījumi trešajā pantā, kurā paredzēts, kad atlaistais nodoklis pajvaldībam sedzams ar valsts līdzekļiem pilnā mērā. Līdz šim
likumā bija minēts, ka iztrūkums
sedzams ar
valsts līdzekļiem, bet tas_ dzīvē radīja lielas grūtības. Loti bieži atgadījās, ka Finanču ministrija
pašvaldībām neizsniedza vajadzīgos līdzekļus, un
tā pašvaldības nonāca maksāšanas grūtībās. Lai
tas reiz izbeigtos, mēs liekam priekšā pieņemt, ka
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iztrūkumi, personas nodokli atlaižot, pilnā apmēra sedzami ar valsts līdzekļiem.
Kommisijā ar _ balsu vairākumu šos pārgrozījumus un papildinājumus likumā par personas nodokļa atlaišanu pieņēma un lūdz Saeimu tos pieņemt steidzamības kartībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kommisijas referentam Lejiņam.
Referents P. Lejiņš: Savā laikā Saeima izdeva
likumu par personas nodokļa atlaišanu
1928.129. un 1929./30. budžeta gados plūdos cietušiem. Visus nodokļu maksātājus sadalīja 3 grupas. Pirmā grupa ieskaitīja visus strādniekus,
vaļiniekus u. t. t., otra_ grupa — sīkzemniekus un
jaunsaimniekus un treša grupā — lielāku saimniecību īpašniekus ar zemes platību pāri par 27 ha.
Toreiz kommisijas un ari plenārsēdē debatēs bija
redzams, un arī referenti uz to aizrādīja, ka pirmām minētam nodokļu grupām nav jāuzrāda, cik
viņas cietušas pludos un no neražas. Likās, ka likums ir pavisam skaidrs, bet Iekšlietu ministrija ar
Finanču ministriju neka nevarēja tikt pie skaidrības. Tapec nepieciešami tagadējie pārgrozījumi
un papildinājumi šai likumā. Finanču kommisijā
tos pieņēma vienbalsīgi, un par sevišķi svarīgu
uzskata to, ka atlaistais nodoklis sedzams pilnā
mērā ar valsts līdzekļiem budžeta kārtībā.
Par variantiem varētu teikt, ka pašvaldības
kommisijas _ varianta_ redakcijā 1. panta pirmā
rindkopa ka papildinājums ir uzņemti karā kritušo piederīgie; finanču kommisijai likās, ka karā
kritušo piederīgie dažos gadījumos var būt ļoti
mantīgi ļaudis un ka tos šinī gadījumā nevajadzētu atbalstīt.
Kommisijas _ vārdā lūdzu šo likumu pieņemt
steidzamības kārtībā.
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. Vārds deputātam Grantskalnam.
E. Grantskalns
(zemnieku savienība): Pret
grozījumu likumā par personas nodokļa atlaišanu
plūdu gados cietušiem mums būtībā nebūtu nekādu iebildumu, bet šie jaunie grozījumi bez tā,
kas bija domāts senākā likumā —, bet ne tā tur
bija uzrakstīts —, satur zināmu likuma paplašinājumu.
Jaunais likuma paplašinājums, kas šeit
likts priekšā, īstenībā ietilpst 1. panta piezīmē,
kas nosaka, ka visām šinī pantā minētām personām atlaižams personas nodoklis par 1928./29. un
1929./30. budžeta gadu, nepiemērojot, nodokli atlaižot, nekādas pazīmes zaudējumiem, kas cēlušies
plūdos, krusas vai neražas dēļ. Šis jauninājums
neprasa pierādīt, vai attiecīgā persona
vispār
kaut mazākā mērā cietusi no neražas, plūdiem vai
tamlīdzīgiem dabas apstākļiem. Tā tad, ja pieņems šo piezīmi, lai gan likums runā par plūdos
un no neražas cietušiem, katrs maksātājs varēs
prasīt, lai viņu par minētiem gadiem atsvabina no
nodokļiem, neatkarīgi no tā, vai viņš būtu, vai nebūtu cietis nelabvēlīgu dabas apstākļu dēļ.
Tālāk 1. rindkopā ir runa par it visiem strādniekiem, par visiem vaļiniekiem, rokpeļņiem u. 1.1.
Mums nav iebildumu pret nodokļa atlaišanu tiem
strādniekiem, kas kaut kādā veidā ir cietuši no minētiem dabas apstākļiem, bet ir pavisam nesaprotami, ja prasa atlaist nodokļus par abiem minētiem gadījumiem visiem tiem_ strādniekiem, kuriem ar plūdiem, krusu un citām dabas katastro-

fām nav nekāda sakara, kas strādā, piemēram,
Liels vairums ļaužu
strādā uz

kādā fabrikā.
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dzelzceļiem, dažādās rūpniecības iestādēs un citās vietās, kam nav nekāda sakara ar plūdiem, apslīkšanu, krusu u. t. t . Papildinot šo likumu ar

piezīmi, mēs nedrīkstam panta sākumā atstāt agrāka likuma saturu. Agrākais likums stingri noteica tiešamības pazīmes.
Protams, strādnieks,

kas strādā uz dzelzceļa, nevar nekādas tiešamības pazīmes pierādīt un viņu nevar atsvabināt no
nodokļa maksāšanas, ja likumu paplašinātu tādā
veidā, kā tagad liek priekšā, tad nāks klāt jaunas kategorijas. No plūdos necietušiem strādniekiem pagasti šo nodokli par abiem gadiem ir jau
iekasējuši, bet tagad nu pagastiem iekasētais nodoklis būs jāatmaksā. ( V. Bastjāņa starpsauciens.)

Nē, Bastjāņa kungs, likums runā par plūdos cietušiem, un Jūs taču nesāksit apgalvot, ka strādnieks,
kas strādā Līgatnes papīra fabrikā, vai arī strādnieks, kas brauc uz dzelzceļa, ir cietis plūdos, ka
viņiem ir kāds sakars ar lauku apslīkšanu. Tāpēc
man šķiet, ka šī piezīme ir pilnīgi nevietā. Es
saprotu, ja no plūdu posta ir cietis lauksaimnieks,
tad, bez šaubām, ir cietis arī viņa strādnieks; tāpēcuz tiem likums arī būtu jāattiecina, bet ne uz
pārējiem.
Mums šis stāvoklis katrā ziņā jānoskaidro, tāpēc attiecīgā vietā mēs liksim priekšā labojumu.

Mēs negribam novest pagastu pašvaldības neiespējamā stāvoklī, lai_ tagad pēc 2 gadiem pagastu
pašvaldībām būtu jāsastāda jauni nodokļu maksātāju saraksti. Tagad, ja piezīmi pieņemtu, būtu
tāds stāvoklis, ka tie, kas pirms 2 gadiem dzīvoja attiecīgā pagastā, bet tagad tur vairs nedzīvo,
varētu prasīt atmaksāt samaksāto nodokli. Pagastu pašvaldības, bez šaubām, to nevar izdarīt,
jo viņām nav līdzekļu.

Mēs nedrīkstam apkraut

pagastu pašvaldības ar neiespējamām nastām.
Galu gala šī prasība nav arī dibināta. Pirms 2
gadiem mēs šo likumu izdevām, gribēdami nākt
pretim plūdos cietušiem. Tagad ar šo pārlabojumu
likums izplešas tik plašs, ka vairs nesaskan ar
tiem principiem, kādi mums bija, likumu izdodot.
Mēs tomēr balsosim par pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem, jo pats projekts mums
ir pieņemams: tikai attiecīgā vietā mēs liksim
priekšā savus labojumus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Saeima 1929. gada ir izdevusi dažus likumus par lauku nodokļu
maksātāju atvieglojumiem. Šis nav vienīgais likums, kas pastāv spēkā par šiem atvieglojumiem.
Par plūdu un neražas gadiem ir izdoti atvieglojumi attiecība uz nekustamas mantas nodokli, tāpat attiecībā uz progresīvo ienākuma nodokli plūdos cietušiem par diviem gadiem, par 1928./1929.
un 1929./30. budžeta gadu. Ar šiem divi likuma
grozījumiem sarežģījumu nav bijis. Šie divi grozījumi ir izvesti dzīvē, un tie, kas atzīti par cietušiem no plūdiem, ir atsvabināti kā no nekustamas
mantas nodokļa, tā arī no ienākuma nodokļa. Par

šo likumu izpildīšanu nav radušās domstarpības,
un tas, varbūt, ir tamdēļ, ka šie likumi attiecas uz
saimnieciski spējīgākiem
nodokļu
maksātājiem,
uz tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir bijis labvēlīgāks viss Saeimas labais spārns; šo nodokļu
maksātāju pleci nekad nav bijuši pārāk apkrauti
ar nodokļiem. Viņi ir bijuši apkrauti ar diezgan
vieglu nodokļu nastu, tāpēc ka Saeimas labā spārna vairākums visās šinīs 3 Saeimās ir mēģinājis
viņu nastas atvieglot.
Kad 1929. gadā izdeva vienu likuma papildinājumu par personas nodokļa atlaišanu, tas bija
attiecināts arī uz tiem nodokļu maksātājiem, ku-
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riem līdz šim nav bijis laimes sagaidīt no Saeimas
vairākuma cik necik labvēlīgus nodokļu likumus.
Šiem nodokļu maksātājiem gadu no gada nodokļi
ir paaugstināti. Tā 1921./22. gadā personas nodokļa maksātāji maksāja 48 toreizējos rubļus; tagad šī nodokļa maksātāji ir aplikti ar nodokli, kas
sasniedz jau 21 latu. Ja saskaita Latvijas valsts
pirmo gadu — 1920. un 1921. gada visus pagastu kopienākumus, tad personas nodoklis ir devis
6,5Jo; tagad personas nodoklis visā Latvijā dod
apmēram 32%. Tas pierāda, ka šo nodokļu maksātāju pleci gadu no gada ir apkrauti ar jauniem
nodokļiem. 1929. gadā Saeima pirmo reizi deva
vienu
maksātājiem.
atvieglojumu šiem nodokļu
Šis nodokļa atlaišanas likums saucas — likums
1928./29. un
par personas nodokļa atlaišanu
1929./30. budžeta gadā cietušiem no plūdiem, krusas vai neražas.
IŠĪ likuma 1. pants, kas, pēc manas saprašanas, ir pietiekoši skaidri izteikts, ir sadalīts trijos
nodalījumos. Pirmā nodalījumā paredzēti nodokļu maksātāji: bezzemnieki, strādnieki, vaļinieki,
rokpeļņi, amatnieku apbūves gabalu turētāji un
viņu ģimenes locekļi. Otrā nodalījumā ir sīkzem-

nieki ar zemes platību līdz 27 ha. Panta trešajā
nodalījumā uzskaitīti nodokļu maksātāji — zemes
īpašnieki ar zemes platību pāri par 27 ha. Likums te ir pietiekoši skaidri uzrakstīts. Atbildot,
kam nodoklis jāatlaiž, likumdevējs toreiz, izdodot
šo likumu un uzskaitot pirmā nodalījumā nodokļu
maksātājus - strādniekus, vaļiniekus, amatniekus,
— nebūt nav pateicis, ka no tiem vēl būtu jāprasa kādi pierādījumi, ka viņi plūdos cietuši.
Likumdevējs tā tad ir sapratis, ka visiem šiem nodokļu maksātājiem, kas uzskaitīti šī panta 1. nodalījumā, jau bez kādas tālākas pētīšanas nodok-

lis jāatlaiž.
Par šo jautājumu bija Saeimā diezgan plašas pārrunas. Bija arī cits uzskats. Bija uzskats,
ka šiem nodokļu maksātājiem jāpierāda, ka viņi
plūdos cietušu Bet tad nāca un atbildēja kreisā
spārna — mūsu frakcijas runātāji, ka strādnieki
visos gadījumos ir plūdos cietuši, jo visiem viņiem, kas dzīvojuši uz laukiem, ir samazinājusies
peļņa un nav bijis darba, bet ja arī kaut kas nopelnīts, tad pārtika ir bijusi dārgāka. Aiz šiem
iemesliem grūti būtu bijis atrast toreiz plūdu un
neražas gados kādu no laukstrādniekiem un vaļiniekiem, kas nebūtu cietis plūdos. Toreiz Saeimā uzvarēja kreisā spārna vairākums, un likumā
pieņēma noteikumu, ka par šiem nodokļa maksātajiem nav jāizdara nekāda tālāka pētīšana, cik
un ka katrs plūdos cietis, jo tas būtu ari grūti pieradāms.
Šī likuma 1. panta otrais nodalījums saka, ka
no šī nodokļa atsvabināmi par plūdu gadiem zemnieki gadījumā, ja viņi cietuši vairāk par 25%,
un trešā gadījumā — lielsaimnieki, ja viņu saimniecības cietušas pāri par 50%. Tā tad katram
likuma jasītājam ir nepārprotami skaidrs, ka likumdevējs ir pateicis, ka strādniekiem, vaļiniekiem tiešamības pazīmes nav jāpētī, jo likumdevējs viņus visus ir ieskaitījis plūdos cietušos, un
tikai par otro un trešo kategoriju jāsāk pētīt tiešamības pazīmes, un javiņi ircietuši, tad atsvabināmi no nodokļa, ja ne, tad nē.
Mūsu Senāts, ķeroties pie šī likuma, ir tulkojis to citādi. Viņš ir tulkojis, sākot ar virsrakstu,
un ir teicis, ka likums izdots tiem, kas cietuši plūdos, no krusas, vai neražas, un tāpēc strādniekiem vai vaļiniekiem_ jāpierāda, ka viņi arī plūdos
cietuši ka viņi applūduši. Protams, ir diezgan
^
smieklīgi
prasīt pierādīt, ka viņi bijuši applūduši,
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jo viņiem nav nekāda īpašuma, nav arī rentes zemes, viņiem nav savu sējumu. Bet ka viņiir plūdos cietuši, tas taču katram skaidrs, jo strādnieku
peļņa toreiz bija noslīdējusi ļoti zemu un pat nebija nekādas peļņas. Tomēr Senāts un tāpat arī
mūsu resoru pārstāvji paliek pie saviem ieskatiem,
un visus šos gadus ir norisinājusies nebeidzama
sarakstīšanās starp pašvaldībām un Iekšlietu ministriju par to, kādi nodokļu maksātāji atsvabināmi no nodokļa, un kādi nē.
Ja mūsu likuma realizētāji drusciņ paskatītos
atpakaļ uz plūdu un neražas gadiem un saskaitītu
tos daudzos miljonus latu, kas toreiz izdoti dažādiem pabalstiem, aizdevumiem gan sēklai, gan
lopbarībai, gan citām vajadzībām, kas izdoti tiem
lauksaimniekiem, kuri plūdos cietuši, un salīdzinātu šo summu ar nelielo personas nodokļa atlaižamo summu, tad viņiem gan vajadzētu atzīt, ka šai
likumā paredzētā summa, par kuru te pašreiz ir runa,
ir nesamērīgi niecīgāka un mazāka par to summu,
kas toreiz tika iepludināta turīgo lielsaimnieku

kabatās uz plūdu un neražas rēķina.
Šī summa
ieplūda daudz tādu
lielsaimnieku kabatās, kuri
plūdu laikā pat ne tikai nekā nebija sējuši, bet
pat nemēģināja lāga strādāt. Tomēr viņi ir saņēmuši lielus pabalstus, lai gan viņiem nekāda
posta nebija, lai gan viņiem plūdu gads tik slikts
nemaz nebija. Neskatoties uz to, viņiem pabalsts
tika piešķirts plašos apmēros.
Tagad, kad ir runa par mazāk turīgo un mazāk spējīgo nodokļu maksātāju nodokļu atvieglošanu, visi saceļas kājās pret šiem nodokļu maksātājiem, pret šī nodokļa atcelšanu. To dara tiklab resori, kā Senāts un prasa pēc likuma burta
pierādīt, vai laukstrādnieks ir plūdos cietis,
vai nē. Pat vairāk: te mēģina noskaidrot, vai
tikai laukstrādnieks tanī plūdu gadā nav kādu lieku

grasi nopelnījis.

Likuma pants

nepārprotami

pasaka, ka nodoklis atlaižams visiem strādniekiem. Tomēr likuma realizētāji sāk tulkot, kas ar
šiem vārdiem saprotams. Viņi sāk prātot, šo to
pierādīt un beigās noiet tik tālu, ka atzīst, ka likumā gan esot teikts «visiem strādniekiem», bet
tas nepārprotami esot saprotams tā, ka likums at-

tiecoties tikaļ uz laukstrādniekiem. Tā to likuma
tulkotāji beigās arī ir izskaidrojuši un tagad nu nāk
un prasa, lai arī mēs atzītu, ka šinī likumā neietilpst tie kuri nav laukstrādnieki, kuri ir lauku
^
sīko uzņēmumu
_ strādnieki un strādā kādās lauku
rūpniecības iestādēs. Tā ir faktiski likuma atcelšana.
Es domāju, ka neviens no jums negribēs apgalvot, ka piemēram Līgatnes papīra fabrikas
strādnieki nav strādnieki. Bet mūsu gudrie likumu tulkotāji un likumu dzīvē izvedēji tagad nāk
un saka, ka Līgatnes papīra fabrikas strādnieki
nav strādnieki. Tāds ir loģiskais slēdziens no
gudro likuma tulkotāju ieskatiem. Tādas domas .
ir izteiktas arī Augsta nama.
Mes jau dzirdējām, ko teica Grantskalna
kungs. Viņš nevarēja apmierināties ar
likuma
tekstu un pārgrozījumiem likumā.
Grantskalna
kungs nevar saprast, kā _var attiecināt likumu uz
visiem strādniekiem, jo pēc viņa domām tas attiecināms tikai uz plūdos cietušiem laukstrādniekiem.
Es minēšu vienu gadījumu ar Līgatnes papīra
fabrikas strādniekiem, jo tas arī bija viens no likuma pretinieku
argumentiem. Kā
jau teicu,
Grantskalna kungs nekādi nevar saprast, kā var
atlaist nodokli tiem fabrikas strādniekiem, kas visu laiku kārtīgi saņēmuši savu algu. Viņš uztraucas par to, ka tagad nu strādniekiem atlaidīs dažus desmit latu, ko viņi maksā ik gadu, bet kas
par vairāk gadiem kopa tomēr iznāk uz vienu
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lījumā uzskaitīti visi tie nodokļu maksātāji, kuriem nebūtu jāprasa tiešamības_ pazīmes; starppība starp abiem variantiem irta, ka pašvaldības
Kungi, kā jūs dalījāt savā laikā tos 30.000.000 kommisijā bez tā, kas paredzēts finanču kommisijas variantā, ir pieskaitījusi tai grupai, kurai nolatu, ko saņemat par sērkociņu rūpniecības izandoklis atlaižams, arī karā kritušo piederīgos; cidelēšanu? Ikviens zin, ka tos sadalīja ne visai
tādi abi šie varianti ir vienādi. Man frakcijas uztaisnīgi. Bija gadījumi, kad vairāk miljonu saņēdevumā
jāaizstāv šī pirmā nodalījuma 1. varima taisni personas, kam tie vismazāk bija vajavariants ka
ants, t. i. pašvaldības kommisijas
dzīgi. Toreiz jūs to neievērojāt, bet
tagad jūs
plašākais.
sakāt: «Kad tik kāds necienīgi nesaņem nodokļu
Viss likuma grozījums ir tāds, ka te ir paatlaišanu!»
Toreiz Jūs savus pabalstus devāt titeikts
tas, ko līdz šim šī likuma tulkotai! un dzīve
kai pa labi. Kad atbrauca saņemt pabalstu kāds
jaunsaimnieciņš vai sīksaimnieciņš, tad tam bija izvedēji, ka redzams, nav sapratuši. Viņiem vēlreiz jāatgādina un Saeimai, varbūt, vēlreiz jātukšā jāaizbrauc mājā, bet lielsaimnieki pabalstus
pieņem
nepārprotams pārlabojums, ar kuru būtu
saņēma kārtīgi.
pateikts, ka šī panta L nodalījuma uzskaitītiem
Tagad, nodokļa atlaišanā, jums ir cita mērpersonas nodokļa maksātājiem, t. i. vaļiniekļem
aukla.
Jūs apgalvojat, ka te nodarot netaisnību,
un strādniekiem, nodokli_ atlaižot, nav prasāmi
jo nevarot atlaist nodokli fabrikas strādniekiem.
Ja šādu pārlanekādi ciešamības pierādījumi.
Atgriezīsimies pie
Līgatnes
strādniekiem.
Cik
bojumu pieņems, tad grūti iedomāties, ka Seliela ir viņu alga? Viņi
pelnī
15—20 santimu
nāts un resoru pārstāvji varēs šo likumu iztulkot
stundā, un tad nāk klāt vēl dzīvoklis. Vai ar šo
ne tā, kā Saeima to domājusi.
peļņu var iztikt, Protams, ar to nevar iztikt, un
Likumu kommisijā apspriežot, finanču resora
viņi rentē zemes gabaliņus — dažs pūrvietu, dažs
pārstāvis
ļoti žēlojās un gribēja pārliecināt kompuspūrvietas lielu, kur sēj sējumus, stāda saknes
misijas
locekļus,
ka nevajagot darīt valsts budžeun tā piepelna klāt to, kas iztrūkst no nabadzīgās
tam
un
kasei
tik
lielu pārestību, jo 2 miljonu latu
strādnieka algas, ko viņi it kā kārtīgi un regulāri
no
valsts
kases
vairs
neesot iespējams izmaksāt.
saņem papīra fabrikā. Visi šie strādnieki saistīti
paskatāmies,
cik
valsts kase tagad ir baLai
tikai
ar laukiem. Visi viņi rentē zemes gabaliņus, un,
vajadzīgs pabalstīt lielos lauksaimniegāta,
kad
protams, plūdu gados viņu mazaios dārziņos nekus! Tad neviens nenāk no finanču resora, kas
kas neizauga. Tāpat pārtika šiem strādniekiem
jūsu
trūkumu. Tagad visi
gados. žēlotos par naudas
plūdu gados bija dārgāka nekā normālos
pabalsta
tupabalstīšanas
likumi
No savas algas viņi nekā nevar atlicināt. Pa šiem lauksaimnieku
kā to dzīve ir pieradījis Rīlauciniekus,
rīgos
un,
divi gadiem viņiem atlaižamo nodokli arī nepragas apriņķis, visi šie labības likumi, visas šis labsīja; bet tagad likums ir iztulkots tā, ka ari LīJaunsaimnieki
vēlības bauda tikai vecsaimnieki.
gatnes strādniekiem jāmaksā personas nodoklis, pie
Rīgas apriņķī ir saņēmuši tino
šīm
labvēlībām
kam tas jāmaksā par diviem plūdu gadiemun par kai
15%, ko vajadzētu ieverot jaunsaimnieku
tekošo budžeta gadu. Šis nodoklis no dažam desfrakcijai.
Tā tad valsts iemaksu _ jaunsaimnieki
mitīm latu visai ģimenei ir sakrājies tuvu pie 100
ir
saņēmuši
tikai 15%; 85% ir saņēmuši vecsaimlatiem. Tagad jūs gribat šos 100 latus piedzīt LīAlberinga
(A. Alberinga starpsauciens.)
nieki.
gatnes strādniekam par 3 gadiem. To Jus, Grantspaskataities datos par Rīgas apriņķi, tad
kungs,
kalna kungs, un citi kungi mēģināt darīt. Jus vaJūs tur to izlasīsit.
Rīgas apriņķī tikai 15% no
un
uzspiest
rat likt priekšā šādu pārlabojumu
visas labības ir nodevuši Jaunsaimnieki un 85% —
kreisaiam spārnam
neoieņemamu _ priekšlikumu.
vecsaimnieki. Tā tad 85% valsts pabalsta un pieLīdz ar to jūs oadosit Līgatnes strādniekus ūtrumaksu par katru labības pudu ir aizgājuši vecpes āmuram.
Šie strādnieki no savas mazas alsaimnieku platajās kabatās. Žēlošanas par tukšo
gas, kā jau teicu, nekā nevar atlicināt. Kā viņi lai
vals t s kasi ir pilnīgi nevietā tik ilgi, kamēr jus
sakrāi 100 latu lielu summu? Ja jus gribat viņus
no valsts kases varat dot miljoniem pabalstu baizslēgt no atlaižamo saraksta, tad ziniet, ka katKungi, nesūrojieties, ka
gātiem lauksaimniekiem.
ram Līgatnes strādniekam bus jarekmas_ ar ūtrukāds mazumiņš aiziet nabadzīgiem personas nopes āmuru, viņa iedzīve bus jāizūtrupē. _ io vidokļa maksātāiiemļ
Kamēr jūs, kungi, ar tik
ņam nav un nevar būt 100 latu liela kapitāla. Jus devīgu roku izdalāt valstī esošos un neesošos
savus nolūkus ar _ savu
varat mēģināt panākt
milionus. tikmēr nav vietā žēloties, kad nepilns
?
taisnības mērauklu, bet _ tāds _ lēmums _ bus nemilions vai pusmilions tiek dots lauku iedzīvotāju
jo
ta
bus
brēcoša
nepastāvēt,
taisns un nevarēs
nabadzīgākiem personas nodokļa maksatanem.
taisnība. Tam cilvēkam, kurš ir rēķinājis, ka viPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
ņam nodoklis ir atlaists, pagasts pateiks tagad, kad
Šternam.
jau pagāiuši 3 gadi: nē, tev nodoklis jāmaksā un
Augstais
jāmaksā pa visiem šiem 3—4 gadiem.
J. ŠWns (progresīvā apvienība):
republika
bija
nams!
Kad
1928.
gadā
mūsu
iaunā
Toreiz, kad šo likumu izdeva, pieņēma kreiapstākļiem.
Saeima
dažādi
nāca
cietusi
no
laika
atlaižams
vinodoklis
sā spārna priekšlikumu, ka
nretim cietušiem. Staro citu tika pieņemts arī lisiem strādn iekiem. Tagad jūs. deputātu kungi, ar
kums,
kas atlaida lauku iedzīvotājiem nodokļus —
tādu atpakale'ošu likumu gribat šos cilvēkus, kuvisus, vai arī pa daļai tos samazināja. Ligalīgi
vai
nu
izpunabagiem,
tā ir padarīti par
ri iau
atlaists
biia
sacīts, ka personas nodoklis
kumā
nav
tiesību.
Bez
šaujurris,
kungi.
tināt. To darīt
_
amatniekiem.
(Šo
,'un)
rokpeļņiem.!'
strādniekiem,
bām, ar to mērauklu, kādu jūs b'etoiat. jus esat noļaudis
un
uz
šī
likulikumu
ir
lasīuiši
mūsu
lauku
un,
netaisnību,
varbūt,
arī
darīiuši daudz brēcošu_
ma, pamata līdz šim arī atteikušies maksāt nošoreiz jums izdosies tādu netaisnību nodarīt; bet,
dokli par 2 gadiem, par kādu laiku likums nodokli
kungi, nedomājiet, ka jums vienmēr izdosies šāatlaiž.
likumus
dzīvē
izvest
—
gan
reiz
dus netaisnus
Bet pēc tam radās pārpratumi. Pārpratumi rajums tā vairākuma nebūs! (Saucieni pa kreisi:
dās
tad. kad sāka dažādi tulkot, kas ir strādnieks
«Pareizi!»)
uz laukiem, un kas nav strādnieks. Kad sāka izLikumprojekta, kas ir mušu apspriešana, pirmajam nodalījumam ir 2 varianti. Pirmā noda- tulkot to, kas ir cietis, un kas nav cietis, kaut gan
strādnieku ģimeni apmēram 100 latu.
100 latu
strādnieku ģimenei ir ļoti liels kapitāls, un bieži
vien viņi pat nezin, kā šo nodokli samaksāt.
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pašā likumā attiecīgā nodalījumā par ciešanu
nekas nebija sacīts, lieta nonāca tik tālu, ka sūdzības par _ šī likuma dažādu tulkošanu nonāca
Senāta. Mūsu Senāts savā augstā gudrībā, saprotams, likumu ir iztulkojis ne tā, kā likumdevējs
to ir sapratis izdodot. Ka likumdevējs, izdodot
šo likumu, toreiz to saprata, to jūs katrs zināt,
jo jus paši šinī Augstajā namā šo likumu izdevāt.
Ja šodien likumu saprot citādi, nekā tas izdots, tad
^
ta ir katra deputāta
personīga lieta.
tad
Bet kas
ir noticis? Es nepakavēšos pie
tas puses, par kuru runāja godājamais iepriekšējais
runātājs Ulpes kungs, bet apskatīšu tīri lietderīgo
pusi. Kāda stāvoklī ir _ nonākušas lauku pašvaldības, kuras 2 gadu laikā ir bijušas spiestas saimniekot ar ārkārtīgi sašaurinātiem budžetiem? 1929.
gada pieņemta likuma bija teikts, ka iztrūkumu
segs valdība. Šo iztrūkumu valdība, diemžēl,
nav seguši. Valdība pati nav pildījusi
likumu.
Viņa, laikam,_ ir domājusi, ka lauku ļaudis ir vājāki un nespēs prasīt un aizstāvēt likuma izpildīšanu. Panākums ir tas, ka es jau aizrādīju, ka
lauku pašvaldības ir daudz_ cietušas un cieš vēl
tagad. Summas, kuras vajadzēja saņemt no valdības,
nav saņemtas, tapec arī lauku pašvaldības nav
bijušas spējīgas veikt savus pienākumus. Lai nebūšanas novērstu un lai mūsu lauku pašvaldībām
dotu iespēju kārtot savus pienākumus, ir izstrādāts likuma grozījums, kas mums patlaban
ir

priekša.
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kāds

lauku namdaris, vai* grāvracis no personas
nodokļa maksāšanas netiktu atsvabināts. Grantskalna kungs saka, ka tad arī dzelzceļnieki būšot
atsvabināti no nodokļa. Man šķiet, ka te ir
pārpratums, jo dzelzceļnieki saņem lielāku algu
un viņus skaita par ierēdņiem. Ja tomēr kāds
sliežu bīdītais vai kāds cits dzelzceļa zemāks kalpotājs bus atbrīvots no personas nodokļa, tad liela pārestība valstij ar to netiks nodarīta. Tāpēc

es vēlreiz paziņoju, ka mēs balsosim pret visiem parlaboiumiem, ko iesniegs pie šī likumprojekta, un noteikti aizstāvēsim pašvaldības kommisijas pieņemto redakciju.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Debates izbeigNobalsošana nak pāreja uz pantu lasīšanu.
tai s.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreiu uz pantu
lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas, Nav. Pāreja
uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. Lūdzu no-

lasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Pārerozr'umi m napildinā'i.imi likumā par personīgā nodokļa .atlaišanu 1929.129. un 1929.130. budžeta gadā cietušiem
no plūdiem, krusas vai neražas.»

Piekšsēdētājs 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 ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

Ko saka šis likuma grozījums? Es gribu teikt,
ka tas nesaka neka jauna, bet tikai to, kas jau rei«Likumā par personīgā nodokļa at'aišanu
1928./29. un
zi ir teikts, proti, pasaka mūsu Senātam — ja
1929/30
budžeta eadā cietušiem no plūdiem, krusas vai neviņš nav gribējis izdibināt, kādas bija likumdevēražas (lik. kr. 1929. g. 40) izdarīt šādus grozījumus:»
ju domas, šo likumu izstrādājot, kas gan bija viegli izdarāms, pārliecinoties stenogrammās —, paPriekšsēdētāis _P. Kalniņš: Vārdu pie ievada
saka vēlreiz, ka likumdevēji, izdodot šo likumu, teksta neviens neveļas? Ievada teksts nāk noto ir sapratuši, proti — ka personas nodoklis atbalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret ievalaižams strādniekiem, rokpeļņiem un amatniekiem da teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
par 1928./29. un 1929./30. budžeta gadu. Man Nav. Ievada
teksts
vienbalsīgi pieņemts. —
gribas ticēt, ka vēlreiz šo likumu tulkojot mūsu Ludzu nolasīt pirmo pārgrozījumu divos variantos.
gan tik stūrgalvīgais Senāts to tomēr sapratīs.
Sekretārs J. Breikšs:
Lai novērstu visas neiēdzības, kas tagad ir uz
«1. panta pirmo rindkopu izteikt tā:
laukiem, lai novērstu sašutumu pagastu valdēs,
1. Pašvaldības kommjsvas variants.
Visiem
strādniepiedzenot šo nelikumīgo nodokli, un no otras pukiem, vaļiniekiem, rokpeļņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā
ses, laļ novērstu sarūgtinājumu
pašos
nodokļu arī amatniekiem un amhūves gabalu turētajiem un to ģimenes
maksātajos ir nepieciešami šo likuma grozīiumu locekļiem, kara inva'idiem. viņu ģimenes locekļiem un karā
pieņemt. Mes visas_ šīs nebūšanas varam novērst, kritušo pieder Teiem atlaižams personīgais nodoklis par
1928./29. un 1929./30 budžeta gadu.
tāpēc arī progresīva apvienība balsos par likumFinanču kommisijas variants
Visiem strādniekiem, vaprojektu, kāds tas ir mušu priekšā, jo tagadējais ļiniekiem,
roknelniem un viņu ģimenes locekļiem, kā,

stāvoklis turpināties nevar.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
deputātam Jukšinskim.
A. Jukšinskis
(kristīgo zemnieku un katoļu
partija): 1929. gada tika pieņemts likums par personas nodokļa atlaišanu pludos cietušiem. Pašvaldības kommisijā savā laikā nebiia lielu domu
starpību par to. ka nodoklis atlaižams arī strādniekiem, rokpeļņiem un amatniekiem. Likumu
izpildot, finanču kommisiia bua to citādi tulkojusi,
un liela daļa_ nodokļu maksātāju boa spiesti nodokļi samaksāt. Pec tam viena frakciia ierosināja atlaist nodokli arī tam grupām, kuras Finanču
ministrija biia no likuma izsviedusi, un šo ierosinājumu nodeva kommisi'ai. /Saeimas pašvaldības
kommisiia ierosinaūimu pieņēma bez kādām garākam debatēm. Es kristīgo zemnieku un katoļufrakcnas vārda tagad paziņoju, ka mēs balsosim
par pašvaldības kommisijas variantu un ne par
vienu pārlabojumi nebalsosim. Mēs nebalsosim
arī par Grantskalna kunga pārlabouimu. kurš grib
strādnieku vieta paredzēt laukstrādniekus. Mēs
negribam strādniekus šķirot, mēs negribam, lai

arī amatniekiem un anbūves gaba'u turētājiem
un to ģimenes locekļiem, kara invalidiem un to frimenes locekļiem atlaižams personīgais nodoklis par 1908/29. un 1929./30. budžeta gadu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Grantskalnam.
E. Granfekalns (zemnieku savienība): Kā iau
vispārējas debates aizrādīiu. mēs liekam priekšā
abos variantos — sākuma teikumu izteikt nevis:
«visiem stmdniekiem. vaļiniekiem, rokpeļņiem un
vinn ģimenes locekļiem ...» atlaižams personas
nodoklis, bet: «visiem laukstrādniekiem, vaļiniekiem, rokpeļņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā
ari amatniekiem un apbūves gabalu turētājiem
atlaižams personas nodoklis». Manu uzskatu mēģināja apstrīdēt Ulpes kungs, aizrādot, ka vienā
otra gadīiuma dažiem rūpniecības iestāžu darbiniekiem un _ ierēdņiem _ esot pa zemes gabaliņam.
Ja šad[ ierēdņi un strādnieki savu atalgojumu saņem natūra zemes gabaliņu veidā, tad, protams,
arī pieņemot manu priekša likto pārlabojumu, viņi
nebūs izslēgti no to saraksta, kam personas nodoklis atlaižams. Bet te ir runa par to, ka pašvaldībām nodara netaisnību. Tas ir tāpēc, ka lie-
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lum lielais vairums tādu darbinieku, kurus es še
algas
jau minēju, saņem atalgojumu
noteiktas
veidā pēc kategorijām. Noteiktu algu saņem visi
dzelzceļa ierēdņi,
dzelzceļa
kalpotāji, kā
ari
pastnieki un citi tamlīdzīgi darbinieki. Nav taču
nekāda sakara ar krusu, negaisu un plūdiem darbiniekam, kam ir ciets atalgojums pēc kategorijām.
Ja te gribētu teikt, ka atalgojums cieš no dzīgadījumos,
ves dārdzības pieņemšanās neražas
tad ari šis arguments neiztur kritikas, jo 1928/29.
gadā dzīves dārdzība nebija pieņēmusies.
Nav pareizi arī tas, ko te Jukšinska kungs teica, proti, ka tādā gadījumā, ja manu pārlabojumu
grāvračiem,
atlaist
pieņemtu, nodokli nevarētu
namdariem u. t. t., un ka visi dzelzceļu kalpotāji
jau būtu ierēdņi. Tā tas nav. Uz dzelzceļiem ir
ierēdņi un ir arī kalpotāji, un grāvračiem un namdariem nodokli! atlaiž tāpēc, ka likuma pantā tas
jau ir pateikts. Tāpat nodokli atlaiž amatniekiem
— rokpeļņiem, pat viņu ģimenes locekļiem un vaļiniekiem. Ko dara vaļinieks uz laukiem?
Viņš
vai nu iet strādāt kā grāvracis, vai rokpelnis, un
tiem taču ir sakars ar lauksaimniecību, jo grāvjus
rok lauksaimniecības labā. Tā tad uz tiem ari
attieksies nodokļa atlaišana.
Pēc Finanču ministrijas datiem šis pārlabojums vērsts pret apmēram 30.000 dzelzceļu strādnieku, pastnieku u. t. t., kas saņem algu pec attiecīgām kategorijām. Tiem, kā jau teicu, nav nekāda sakara ar plūdiem, un tāpēc prasit _ no pašvaldībām, lai arī tām kategorijām, ar kuram tagad
nodokli, nebūtu
paplašināts,
atmaksātu
likums
taisnīgi, un tas arī nesaskan ar vispārējo principu, proti — nākt pretim plūdos cietušiem. Ja to
arī pieņemtu, tad tas būtu pret pārējo lauku iedzīvotāju interesēm, kam nāktos ciest no pārmērīgas un pilnīgi liekas labdarībasProtams, nodokļi nav nekāda balva, bet gadā pirms velēšaTagad mes jau
nām ir patīkami izdalīt balvas.
vairāk kā 10 gadu dzīvoiam parlamentarisku dzīvi, tāpēc, man šķiet, mums arī nevajadzētu vairs
piekopt pārmērīgu balvu dalīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Godājamie
deputātu kungi! Šiepārgrozīiumi un papildinajumi
likumā par personas nodokli ir izdoti, lai noska'drotu palīgi tos pārpratumus, kas ir radušies šo likumu
izpildot. Tagad mums ir atkal viens termiņš abos
divos variantos — pašvaldības kommisijas un finanču kommisiias variantā, un te teikts, ka no šī nodokļa maksāšanas atsvabināti ari kara invalidi. Jēdzienu «kara invalids» var saprast ļoti dažādi.
Mums ir loti daudz dažādu kara invalidu, un ja mes
tagad skaidri nepasakām, kas tie par kara invaliKā
diem, tad var notikt atkal jaum pārpratumi.
pašvaldības kommNiiā. tā arī finanču kommisijā
mēs iesniedzām priekšlikumu — atbrīvot no šī nodokļa tos kara invalidus, kuri saņem valsts pensiju.
Lai skaidri un noteikti definētu invalidus, kuri atbrīvoti no personas nodokļa maksāšanas, grozījumos uzrādītā laikā un lai neradītu jaunus pārpratumus, es lieku priekšā pieņemt grozījumu — pec
vārdiem «kara invalidiem» likt vārdus «kuri saņem
pensiiu no valsts».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents I. Muižnieks: Atbalstu pašvaldības

kommisijas variantu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Lejiņam.

Vārds

?
referentam
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Referents P. Lejiņš: Kommisijā ir pret šopriekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie pirmā pārgrozījuma ir iesniegti šādi pārlabojumi. Deputāts E.
Grantskalns liek priekšā:
«I, kā arī II variantā
likt vārdu lauk»,

pirmā rindā pēc vārda «visiem»

Deputāts J. Birznieks liek priekšā:
«Pie abiem variantiem 1. pantā: pēc vārdiem «kara invalidiem» likt «kuri saņem pensiju no valsts.»

Referenti izsacījās pret iesniegtiem pārlabojumiem. Mēs balsosim tagad par pašvaldības kommisijas variantu. Abi pārlabojumi attiecas uz abiem
variantiem. Ja būs pieņemti šie pārlabojumi, tad es
likšu balsot vispirms par pašvaldības kommisijas
variantu pārlabotā veidā. Ja tas būs pieņemts, tad
atkritīs finanču kommisijas variants. Ja tas tiks noraidīts, nobalsošanā nāks finanču kommisijas variants — vai nu kommisijas redakcijā, vai pārlabotā
veidā. — Lieku tagad uz balsošanu deputāta Grantskalna pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Grantskalna pārlabojuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos. kas ir pret deputāta
Grantskalna pārlabojumu. Btidzot lūdzu pacelties
tos. kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Guantskalna pārlabojumu nodotas 40 balsis, pret — 44 balsis. Denutāta Grantskalna pārlabojums noraidīts. —
Tagad nāk nobalsošanā deputāta Birznieka pārlabojums. Referenti izsacījās arī pret šo pārlabojumu.
Lieku uz balsošanu deputāta B'rznieka pārlaboiumu.
Lūdzu pacelties tos. kas ir par deputāta Birznieka
pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir oret
to. Beidzot lūdzu pacplties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Birznieka pārlabojumu nodotas
33 balsis, pret — 43 balsis. Tas noraidīts. — Tagad
nāk nobalsošanā pašvaldības komm'siias variants
kommi^ 'ias redakciiā.
Lūdzu paeelties tns. kas ir
pret. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par pašvaldības kommisijas variantu. Par to nodotas 49 balsis, pret to nav neviens,
atturējušies 26.
Pašvaldības kommisijas variants
pieņemts. Finanču kommisiias varianta nobalsošana atkrīt. — Lūdzu sekretāru nolasīt otro pārgrozījumu.
Sekretārs J. Breikšs:
1. pantu papildināt ar šādu piezīmi:
Piezīme. Visām šinī pantā pirmā rindkopā mīnētām personām atlaižams persomgais nodoklis par 1928/29. un
1929/30 budžeta gadu. neniemēroiot nie nodokļa atlaišanas nekādas ciešamības pazīmes no plūdiem, krusas vai
neražas.»

Priekšsēdētājs P. K»Inin«: Vārdu pie šī pārgrozījuma neviens nevēlas?
Nob-dsošanā n^k otrais
pārgrozījums. Vai r^f^renti vēlas vārdu? Referenti
vārdu nevēlas.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
otro pārgroziīumu. Tādu nav. Kas atturas. Arī
nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. —- Lūdzu nolasīt
trešo pārgrozījumu.
Sekretārs J. Breikšs:
«3. pantu izteikt tā:
3.
Ar šo likumu atlaistais personīgais nodoklis sedzams pilnā apmērā ar valsts līdzekļiem budžeta kārtībā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie šī pārgrozījuma neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk trešais
pārgrozījums. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret trešo
pārgrozījumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Arī
tas vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk
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likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visumā vienbalsīgi pieņemts. Re-

dakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
p ā_r g r o z ī j u m i e m likumā par kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā cietušo un kara kl.ausiba _ iesaukto
ģimenēm. Referents M.

Rozentāls.

Vārds referentam.

Referents M. Rozentāls: Kopš 1922. gada janvāra mēneša pastāvēja valdības izdoti noteikumi par
kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā cietušo un kara klausībā iesaukto ģimenēm. Šos
noteikumus 1925. gada februāri otrā Saeima mazliet
pārveidota kartībā izdeva par likumu, kas ir spēkā
līdz šim laikam. Uz šī likuma pamata saņem kurināmo materiālu trūcīgie kara invalidi, kuriem piešķirta valsts pensija, Latvijas valsts aizstāvēšanas
kara cietušo karavīru trūcīgās ģimenes, kurām piešķirta valsts pensija, lielā pasaules karā cietušo karavīru trūcīgās ģimenes, kurām piešķirta pensija,
ja tam nav citu apgādnieku, un obligātoriskā kara
dienesta esošo karavīru un instruktoru trūcīgās ģi-

menes, ja tam nav citu apgādnieku.
Pecšī likuma izdošanas mums ir izdoti daži
papildinājumi pastāvošā karā cietušo, kara invalidu
pensiju likuma, bet uz šīm jaunām pensionāru kategorijām neattiecas šis likums par kurināmā materiāla izsniegšanu, un viņas šo kurināmo materiālu nesaņem. Tapec ļoti daudz šādu pensionāru, kuri tāpat ir trūcīgi cilvēki, ir griezušies pie Tautas labklājības ministrijas, _ kā arī pie sociālās likumdošanas kommisijas un lūguši arī viņiem dot tiesības saņemt kurināmo materiālu no valsts. Sociālās likumdošanas kommisijā šos iesniegumus ir ievērojusi un izstrādājusi attiecīgus pārgrozījumus, kas ir
jūsu priekša un kas tagad paredz izsniegt kurināmo
materiālu visam personām, kuras ir trūcīgas un kuram piešķirta valsts pensija, saskaņā ar likumu par
cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām
un šī likuma vēlākiem papildinājumiem.

Likums par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām izdots 1924. gadā.
Papildinājumi
šim likumam ir nākuši klāt diezgan lielā skaitā, un,
varbūt, vel šodien Saejrna pieņems vienu papildinājumu šim likumam. Tāpēc arī šis jaunais likums —
par kurināma materiāla izsniegšanu, paredz to izsniegt visiem tiem trūcīgiem, kuri paredzēti pastāvoša likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes
locekļu pensiiām un šī likuma vēlākos papildinājumos. Līdz šim, pec Tautas labklājības ministrijas
ziņām, kurināmo materiālu saņēma 4000 ģimeņu, no
tam 2500 kara invalidu ģimenes un 1500 kara klausība iesaukto ģimenes. Katrai ģimenei izsniedza puskubikass malkas. Tā tad gada laikā pavisam no
valsts mežiem izsniedza 2000 kubikasu malkas. Šī
kurināma materiāla sagatavošana not'ka uz valsts
rēķina. Sagatavotāji bija pašvaldības iestādes, par
ko tas saņēma zināmu atlīdzību no Tautas labklājības ministrijas — caurmērā 12 latu par kubikasi.
Dažādas vietas ir noteikta dažāda cena — 14 latu
un 10 latu, bet caurmērā — 12 latu.
Piegādāt kurināmo vajadzēja katram kurināmā
materala saņēmējam pašam.
Tikai tad, ja visi ģimenes locekli bija darba nespējīgi, malku piegādāja
mājas pašvaldības iestādes uz sava rēķina. Bet šis
pēdējais noteikums trūcīgiem kurināmā materiāla
saņēmējiem ir stipri apgrūtinošs, jo mēs no prakses
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zinām, ka šie kurināmā materiāla saņēmēji ir patiesi
trūcīgi cilvēki, kuriem lielas raizes sagādā zirga nolīgšana, lai varētu malku atgādāt no meža mājās.
Bez tam ir novērots, ka mežziņi norāda diezgan tālas vietas mežā, no kurienes malku izvest, dažreiz
pat 10—25 kilometru. Tāpēc zirgs izmaksā dārgāk
nekā viss kurināmais materiāls, ko pensionāri var
saņemt.
Sociālās likumdošanas kommis'ja atzina,
ka būtu pareizāk, ja šo kurināmo materiālu piegādātu, mājās visiem trūcīgiem — ne tikai tām ģimenēm, kam visi ģimenes locekļi ir darba nespējīgi.
Tāpēc šinī, jums priekšā esošā likumā 4. pantu pārrediģēja tā, ka kurināmo materiālu piegādā klāt
mājas pašvaldības iestādes, pie kam piegādāšanas
izdevumus sedz uz pusēm valsts un attiecīgā pašvaldība pēc Tautas labklājības ministrijas noteiktām
normām.
Bet tad pacēlās jautājums par pilsētu pašvaldībām, kurām bieži vien ir neizdevīgi apgādāt kurināmo materiālu no valsts mežiem, jo tie atrodas tālu,
un kuram tapec būtu izdevīgāk nopirkt malku malkas laukumos vai malkas noliktavās. Kommisijā
atzina, ka tāds malkas apgādāšanas veids būtu lietderīgāks un tapec piemetināja 4. pantam piezīmi, ka
pašvaldībām tiesība par malkas sagatavošanai un
piegādāšanai paredzētiem valsts līdzekļiem iepirkt
attiecīga vairuma un labuma gatavu kurināmo materiālu un piegādāt to uz sava rēķina šinī pantā paredzētām personām.
Vēl Jtommisija pārveidoja 2. pantu, ievedot viņa tos mērus, kādus pie mums tagad oficiāli lieto.
1925. gada likumā bija ievests termiņš «kubikass».
Tagad mums «kubikasu» vairs nav. un tāpēc to vieta likti «steri», un proti — puskubikass vietā 5 steri.
Bez _ tam kommisijā noteica tuvāk, ka kurināmo materiālu sagatavo pašvaldības iestādes uz valsts rēķina, un, protams, izdevumus tad
sedz saskaņā ar Tautas
labklājības
ministrijas
izdotām normām.
Tagad
pēc
šī
jaunā pārgrozīta
likuma
pie
pieņemšanas
līdzšinējā
pilsoņu skaita, kam tiesība saņemt kurināmo materiālu, naktu klāt vel kādi 150 krievu-japāņu kara invalidi, kādi 20 krievu-turku kara invalidi , japar tiem
attiecīgo likumu vēl pieņemsim; tad vēl kādi 100
brīvības cīnītāji_no 1905. gada un vēlākiem laikiem.
Ta tad naktu klāt apmēram kādas 270 ģimenes, vai,
vislielākais, ap 300 ģimenes. Ja pensiju likumu attiecinātu vel uz kādām jaunām kategorijām, tad šis
likums attiektos arī uz tām; bet tagad pie pašreiz ar
kurināmo materiālu apgādājamām 4000 ģimenēm
vel naktu klāt 300 ģimenes — ne vairāk.
Tautas labklājības ministrijas sociālās apgādības departamenta direktors paska; droja, ka Tautas
labklājības ministrijai līdzekļi šī likuma pildīšanai
būšot, un viņš ļoti velējas, lai to pieņemtu steidzami,
lai šoziem kurināmo varētu sagatavot jau pēc jaunajiem noteikumiem. Tādēļ es lūdzu Augsto namu šo
likumprojektu pieņemt ste'dzamības kārtībā sociālas likumdošanas kommisijas priekšā liktā redakcijā,

bez kādiem grozījumiem.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
steidzamība. Lūdzu piecelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas. Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju v'spārīgas 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.
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Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi likumā
par kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā cietušo un kara klausibā iesaukto
ģimenēm.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu piecelties
tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts.
— Lūdzu nolasīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likuma, par kurināmā materiāla izsniegšanu kara invalidiem, karā cietušo un kara klaus ;,bā iesaukto ģimenēm (Lik.
kr. 1925. g. 33) 1., 3., un 4. pantu izteikt šādi:»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie ievada
teksta neviens nevēlas? Ievada teksts nak nobalsošanā. Lūdzu j>acelties tos, kas ir pret ievada teksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada
teksts vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
a)

«Kurināmo materiālu ir tiesības saņemt:
trūc'gām personām, kurām piešķirta pensija no valsts līdzekļiem saskaņā ar likumu par cietušo karavīru un viņu
ģimenes locekļu pensijām (Lik. kr. 1924. g. 21) un tā vēlā-

kiem papildinājumiem;
obligātoriskā aktīvā kara dienestā esošo kareivju un instruktoru trūcīgām ģimenēm, ja tām nav cita apgādnieka.
izsniedz
pašvaldības ie1 piezīme. Trūcības
apliecības
stādes.
2. piezīme. Vietās, kur pastāv kara invalidu savienības noto priekšstāvji uzaicināmi pie invalidu trūcības
daļas,
noskaidrošanas.»
b)

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 1. ieauta
neviens nevēlas? 1. pants nāk 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:
«Kurināmo materiālu izsniedz par brīvu no valsts mežiem
pēc normas — 5 steri pirmās šķiras malkas uz ģimeni gada
un to sagatavo pašvaldības iestādes uz valsts rēķina saskaņa
ar Tautas labklājības ministrijas izdotām normām.
Piezīme. Ja malkas vietā izsniedz zemāka labuma kurināmo
materiālu, kā zaru malku, žagarus u. t. t., viņu daudzums

attiecīgi pavairojams.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. j>anta
neviens nevēlas? 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts.

— Lūdzu nolasīt 4. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Kurināmo materiālu 1. pantā minētām personām piegādā mājās pašvaldības iestādes. Piegādāšanas izdevumus sedz
uz pusēm valsts un attiec'gā pašvaldība pēc Tautas labklā-

jības ministriias noteiktām normām.
Piezīme. Pašvaldībām ties'ba par malkas sagatavošanai un
piegādāšanai paredzētiem valsts līdzekļiem ienirkt attiecīga vairuma un labuma gatavu kurināmo materiālu un
piegādāt to uz sava rēķina
šinī pantā paredzētām personām. »

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.
— Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Likums visā visumā
vienbalsīgi pieņemts.
Redakcijas kommisijas
ziņojums būs nākošā sēdē. — Līdz ar to šis dienas
kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumā par
cietušo
papildinājumu
karavīru
un viņu ģimenes locekļu
pensijām. Referents G. Reinhards, Vārds referentam.
:ļ JJ*|ļ
;
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Referents G. Reinhards: Augstais nams! Kajus,
deputātu kungi, zināt, pasaules karā un arī Japānas
karā cietušie karavīri jau paredzēti mūsu likumā,
tāpat arī viņu ģimenes locekļi, un viņi saņem zināma lieluma pensijas. Tagad ir pieteikušies kādi vel
vecāki, vēl senākos karos cietušie invalidi, un proti
— invalidi, kas piedalījušies krievu-turku karā. To
gan nav daudz, jokrievu-turku karš, kā jūs zināt,
notika no 1876. līdz 1878. gadam, t. i. kādus 53 gadus
atpakaļ. Ja rēķinām, ka toreiz minētiem invalidiem
vajadzēja būt vismaz 22—23 gadus veciem, tad šie
veterāni tagad būs gadus 75 veci.
Tādu daudz nav. Līdz šim, cik zināms, tādu ir
pieteikušies kādi 20, bet kad likums būs izdots, viņu
būs drusciņ vairāk.
Sociālās likumdošanas kommisijā domā, ka šo
likumu, kas runā par viņiem, vajadzētu pieņemt. Te
nav domāti visi kara dalībnieki. Te nav domāti arī
tikai invalidi, bet tie kara dalībnieki, kas ir dabūjuši
kādu pensiju vai pabalstu no agrākās Krievijas valdības.
Ja mēs to ievedām kā papildinājumu likumā par
cietušo karavīru pensijām, varētu domāt, ka šis likums nav īsti konsekvents, jo runā par krievu-turku kara dalībniekiem. Pret to cēla iebildumus arī
kommisijā, ka to vajadzētu teikt tāpat «kara invalidiem». Kommisijā, kā jūs redzat, ir likusi priekšā

«dalībniekus», jo izrādījās, ka viņu vispār ir maz.
Bez tam tagad pierādīt, vai kāds ir cietis karā vai
cita iemesla dēļ saņēmis kādu pensiju vai pabalstu,
ir tikpat kā neiespējami. Tāpēc kommisijā vienojās
runāt tikai par tiem dalībniekiem, kuri saņēmuši
pensou vai pabalstu no agrākās Krieviias valdības.
Šo likumu varētu izdot kā papildinājumu pie bijušāsKrievijas pensionāru likuma; tui tas pilnīgi iederas.
Tas nav tīri krievu-turku kara invab'du likums, bet ir krievu-turku kara dalībnieku likums.
Bijušo Krievijas pensionāru likums arī runā par šādiem pensionāriem, kas agrākās Krievijas valsts
dienestā dabūjuši pensiiu vai izpelnījušies nabalstu.
To varētu arī tur pievienot, bet tas patiesībā ir viena alga: to var likt arī te. bet tikai jāzin. ka te nav
domāti tikai invalidi, bet ir domāti visi krievu-turku
kara dalībnieki, kas ir dabūiušj kādu pensiju vai pabalstu, vai, piemēram, iznelnīiušies kādu Jura krustu. Tāpēc es laipni lūdzu Augsto namu pieņemt šo
likumu steidzamības kārtībā, un nienemt to negrozītu, tādu knrls tas te ir likts priekšā.
Priekšsēdētāis P. Kf>lnln«: Ppfer<mts lūdz steidzamību. Nobalsošanā nāķ steidzamība. Lūdzu pacelties tos. kas ir nret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta.
— Atklātu visnārīc^as debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu.
Lūdzu nacelties tos. kas ir nret oāreiu uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Pāreia uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi nieņemta. — Lūdzu nolasīt likumprojekta virsrakstu.

Sekretārs J. Breikšs:
«PapilHināuims likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensfām.»

Priekšsēdētāļs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens nevēlas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos. kas ir pret virsrakta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbal
sīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt ievada tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumu par cietušo karavīru un vīnu ģimenes locekļu
pensijām I'dz ar vēlākiem papildinājumiem (Lik. kr. 1924. g. 27,
1927. g. 115 un 1928. g. 170) papildināt ar jaunu 1. panta «p»
punktu, 36., 37. un 47. pantiem:»

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rig5,
Saeimas laukumā
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pie ievada
teksta nav? Tas pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
p)

«1. pants: ....
krievu-turku kara dalībniekiem — Latvijas pilsoņiem, kuri saņēma pensiju vai pabalstu no agrākās Krievijas valdības.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk 1.
pants. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 36. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Krievu-turku kara dalībniek?, kuri divu gadu laikā pēc
šī papildinājuma spēkā nākšanas nepieprasa pensijas piešķiršanu, zaudē tiesību uz pensiju. Tautas labklājības ministris
var piešķirt tiesību pieprasa pensiju ari pēc šī termiņa, ja
viņš atzīst nokavēšanās iemeslus par vērā ņemamiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 36.
pantu nav? Tas vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 37. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Krievu-turku kara dalībnieki, neatkarīgi no viņu tagadējā darbai spēju zaudējuma apmēra, saņem pensiju pēc 29. p.
minētās III. kara invalidu kategorijas normas.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 37.
pantu nav? Arī tas pieņemts. — Lūdzu nolasīt 47.

pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Visi nosacījumi, kas šinī likumā attiecas uz krievu-japāinvalidiem, attiecas arī uz krievu-turku kara dalībniekiem.»
ņu kara

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 47.
pantu nav? Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visumā.
Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —
Redakcijas kommisijas_ ziņojums būs nākošā sēdē.
Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
pargrozījumiemunpapild i nā jumiem
likuma
par
apdrošināšanu
nelaimes
un
arodu
slimību
gadījumos. Referenti L. Šēlers un R. Dukurs. Turpinās
likuma apspriešana pa pantiem. Pēc 15. panta deputāts Rozentāls vēlas iesniegt vienu jaunu pantu.
Vārds deputātam Rozentālam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Es atvainojos, ka pārtraucu likuma apspriešanas
ierasto kartību, bet man gribētos vērst jūsu uzmanību uz likuma 15. pantu. Likuma 15. pants nosaka
pensiiu normas, un te noteikts, ka oensiia cietušiem
izmaksājama: ja darba spēja zaudēta pilnā apmērā
— 70% no cietuša gada algas, ja darba spēia zaudēta nepilna apmēra — daļa no gada algas 70%, samērā ar darba spējas zaudējumu pakāpi. Šis pants
strādniekiem ir vēl sliktaks_ nekā jau apspriestais 13.
pants, par kuru mums nācās runāt pagājušā sēdē.
13.pants bija labāks par 15. pantu tanī ziņā.ka skaidri un gaiši nosacīja pabalstam 70% no cietušā strādnieka djenas algas, bet še_ ir pasacīts ka strādnieks
— pMna darba spēju zaudēšanas gadījumā, tā tad
100% apmēra, saņem tikai 70%. Bet ja nu viņš darba spējas ir zaudej's tikai 99% apmērā, tad viņam
šos 99% rēķina nevis_ no gada algas, bet gan no
70% gada algas. Tādā kārtā pavisam neparastā
veida pensija tiek samazināta. Pareizāk un dabiskāk
taču būtu noteikt, ka cietušais strādnieks saņem pensiju tik procentu no viņa gada algas, tik procentu
viņš zaudējis darba spējas. Tas būtu loģiski un sa-
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protami, bet šis noteikums mākslīgā veidā pazemina
cietušiem strādniekiem viņu pensiju.
Ievērojot to, ka dažs labs strādnieks ir tik smagi sakropļots, zaudējis roku, kāju, vai aci, ka ir padarīts uz visu mūžu par kropli, tiešām nevajadzētu
ievest likuma tādus noteikumus. Protams, ir grūti
sagaidīt no Augsta nama, ka uzreiz izdosies dabūt
cauri pilnu pensjju gadaalgas apmērā tiem, kas zaudējuši darba spējas pilna apmērā, bet es liktu priekša vismaz paaugstināt to procentu, kas paredzēts
šinī panta, liekot 70% vietā 80%. Tad arī visi pārējie strādnieki bus pielīdzināti dzelzceļniekiem, kuriem jau tagad paredzēti 80%.
Lieku priekšā 15. pantu izteikt šādi: «Pensijas
cietušiem izmaksājamas: 1) ja darba spēja zaudēta
pilna apmēra — 80% no cietušā gada algas; 2) ja
darba spēja zaude_ta_ nepilnā apmērā — daļa no gada
algas 80%, samēra ar darba spējas zaudējumu
pakāpi.» — Ja Augstais nams būs tik labvēlīgs un šo
manu priekša likto redakciju pieņems, tad arī piezīme vairāk nebūs vajadzīga.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie jaunā panta teksta neviens neveļas? Vārds referentam Šēleram.
Referents L. Šēlers: Šis pants sociālās likumdošanas kommisijā nav apspriests, tāpēc es arī nevaru
izteikties par to.
Vispār pieņemts, ka pilnā apmērā netiek izmaksāta neviena pensija. Arī par izdienētu pensiju nemaksā 100%, bet tikai 80%. Tāpēc man liekas, ka
tas, ko Rozentāla kungs teica par pensijas
izmaksu
pilnas algas apmēra, nav pieņemams. Par to nevar
but runa.
Atliek tikai runāt par 80%.
Līdz šim
tas ta nekur nav bijis.
Mūsu likums arī paredzējis
visu laiku ne vairāk par 70%. Rozentāla priekšlikums ir jaunievedums, un grūti arī aprēķināt, cik tas
prasītu. Man te nav statistisku datu, tāpēc es arī
nevaru neka teikt, kādas sekas būtu šādam priekšlikumam. Es izsakos pret šī priekšlikuma p'ieņemšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs:
Man jāziņo Augstajam
namam, ka budžeta kommisijā pie atsevišķiem pantiem vispār nav pakavējusies. Viņa ir pieņēmus: likumu tādu, kadu sociālās likumdošanas kommisijā
to ir izlaidusi no savām rokām. Budžeta kommisijā
interesējas tikai par financiālo pusi, un tāpēc es nevaru izteikties ne par labu, ne par ļaunu šim jaunajam priekšlikumam. Man jāuztur likums tādā veida, kāda tas pieņemts kommisijā.
Priekšsēdētāis P. Kalniņš: Deputāts Rozentāls
- iesniedzis priekšlikumu:
«15. pantu ar piezīmi izteikt šādi:
«15., Pensija cietušiem izmaksājama:
1) ja darba spēja zaudēta pilnā apmērā — 80% no cietušā
gada algas;
2) ja darba spējas zaudētas nepimā apmērā — daļa no gada
algas 80%, samērā ar darba spējas zaudējuma pakāpi.»»

Referents atsauksmi par šo jauno pantu nevar
dot. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos. kas
ir par deputāta Rozentāla jauno tekstu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta
Rozentāla jauno tekstu nodotas 30 balsis, pret — 34
balsis. Tas noraidīts.— Lūdzu nolasīt 19. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Ja nelaimes gadījumā cietušais vai ar arodu slimību
saslimušais izvairās no viņam sniegtās ārsta palīdzības, nepilda ārsta aizrādījumus vai tīšām mākslīgi vilcina izveseļošanos, vai, atrazdamies pabalsta stāvoklī (sk. 12. p,), neskatoties uz aizliegumu, strādā kādā citā darba vietā, tad apdroši-
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nāišanas sabiedrība var atsacīties no pabalsta vai pensijas izsniegšanas, vai izsniegt tikai daļu. Atsacīšanās no ķirurģiskas operācijas, izņemot sīkas ķirurģijas palīdzību, nav uzskatāma par atsacīšanos no ārsta palīdzības.»

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. — Lūdzu nolasīt 29. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pensijas kopsumma, kura jāiesniedz 25. pantā minētiem
mirušā ģimenes locekļiem visiem kopā . nevar pārsniegt cietušā gada algu. Ja apzīmētām person'ām izsniedzamo pensiju konsumma pārsniedz šo normu, tad 25. panta 1. un 2. punktā
bet tā
minētām personām ir nriekšroeība uz nilnu oenslju,
paša panta 3. un 4. punktā minētiem radiniekiem vienl'dzT gās
dalās izsniedzams pārpalikums, ja tāds būtu. Ja. 25. panta 1.
un 2. punktā minētām personām izsniedzamo pensiju kopsumma pārsniedz atzīmēto summu, tad šo pensijas apmēru attiecīgi samazina.
Ģimenes locekļi, kas saņem samazinātu pensiiu, bauda tiesību uz pronorcfonālu pensiias paaugstināšanu
līdz 25. — 29. pantā noteiktām normām, ja daži no pensijas
saņēmējiem ģimenes locekļiem atkrīt no pensionāru sastāva;
turpretim ar likumīgi atzīto bērnu piedzimšanu pensija proporcionāli samazi'nāma. — Ja pensijas saņemšanas laikā cietušā bērni paliek pilnīgi bāreņi, tad pensija paaugstināma līdz
25. panta 2. punktā minētiem apmēriem.»

Priekšsēdētājs P, Kalniņš: Vārdu pie 29. panta
neviens nevēlas? 29. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 29. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 29. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 40. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pensiias izmaksa pārtraucama, kad pensionārs atrodas:
1) uz viņa vēlēšanos androšihāšnnas sabiedrības, resp. valsts
vai pašvaldības uzturētā bezmaksas patversmē un, 2) ārzemēs, Ia viņš nav paziņojissavu uzlūgšanās vietu, vaj ja viņš
uz apdrošināšanas sabiedrības resp. Tautas labklājības ministrijas pieprasījumu tur neierodas uz pārbaudīšanu pie kādas
oficiālas personas.
Ja pensionārs pierāda, ka savu uzturēšanās vietu nav
paziņojis vai nav izpildījis apdrošināšanas sabiedrības prasību
no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ, tad tiesību uz pensiju atjauno. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 40. panta
neviens nevēlas? 40. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 40. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 40. pants pieņemts vienbalsīgi. — Lūdzu nolasīt 45. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Darba vietu 1'dzdaHba apdrošināšanas sabiedrībā sākas: 1) jau nastāvošām darba vietām — līdz ar apdrošināšanas sabiedrības darbības atklāšanas dienu; 2) turpmāk nodibināmām darba vietām — līdz ar darbības atklāšanas dienu;
3) bet tams iepriekšē'o' s punktos minētās darba vietās, kur
nav nodarbināti 2. oantā minētie darbinieki — no tā laika,
kad sākts tādus nodarbināt.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevē-

las? 45. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 45. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 45. pants vienbalsīgi pieņemts. —
Lūdzu nolasīt 56. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pensiju fondam jālīdzinās: 1) desmit gados pēc šā liizvešanas — desmitkārtīgai visiem nensionāriem izmaksājamo gada pensiju kopsummai; 2) sākot ar vienpadsmito
gadu ? kapitalizētai nensionāriem izmaksājamo pensiju kopsummai; kapitalizētā summa aprēķināma pēc Tautas labklājības ministrijas izstrādātās tabeles.»

kuma

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? 56. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 56. panta pieņemšanu. Tādu nav,
Kas atturas? Nav. 56. pants vienbalsīgi pieņemts.
Lūdzu nolasīt 62. pantu.
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Sekretārs J. Breikšs:
«Apdrošināšanas sabiedrības pi'na sapulce sastādās no
apdrošināšanas sabiedrībā ietilpstošo darba devēju un apdrošināto ievēlētiem delegātiem.
Darba devēju delegātus izvēl
katrā apriņķī atsevišķi.
Apriņķa pilnā sapulcē katram darba
devējam, kurš nodarbina ne mazāk kā 5 darbiniekus, ir viena
balss. Darbf devēji ar mazāku darbinieku skaitu var apvienoties, ja konsVaftā nodarbina ne mazāk kā 5 darbiniekus, un
pilnvarot vienu sabiedrības da1;bnieku, kuram piešķirama balss-

ties'ba.

Apdrošināto

delegātus, kuru

skaits

līdzinās nusei

no darba devēju delegātu skaita, izvēl visu slimo kasu dalībnieku ievēlētie pilnvarnieki nroporcionālās vēlēšanās.
Dalībnieki var piedalīties sapulcē tikai ar viņiem pienākošos
balsu skaitu, neuzstājoties citu balsstiesīgu biedru pilnvarojumā. Lielākos uzņēmumos darba devējiem piešķiramas ne
vairāk par 3 ba's'm, pie kam uzņēmumos ar 5 līdz 25 darbiniekiem darba devējiem ir 1 ba'ss. 'ar 26 līdz 50 darbiniekiem—

2 balsis un ar vairāk par 50 darbiniekiem — 3 balsis. Katra

apriņķa
katriem

darba devēji ar apriņķī ieti'rjstošām nilsētām. sūta uz
5000 reģistrētiem un apdrošinātiem darbiniekiem
pa

vienam delegātam šādā kārtā: līdz 5000 darbiniekiem — 1 delegātu, no 5000 līdz 10000 darbiniekiem — 2 delegātus, no
10.000 līdz 15.000 darbiniekiem — 3 delegātus ir, t. t.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam šēleram.
L. Šēlers (vācu - baltiešu partija; runā
vāciski):*) Lieku priekšā 62. pantam jaunu redakciju,
proti, ka apdrošinātiem pilnā sapulcē ir 3 pārstāvji,
kurus sūta lielākā darba ņēmēju arodorganizācija
vai reģistrētā apvienība.
Manis iesnieetie priekšlikumi
pie 62 un 63.
panta paredz apspriežamā likumprojektā sekojošos

grozījumus,

_ Apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes orgānos
sūtamie_ strādnieku pārstāvu nav jāizvēl visām slimo kasēm bet jāsūta turp lielākai darba ņēmēiu oreanizacit'ai resp. reģistrētai apvienībai, un proti —
pilna sapulce 3 pilntiesīgi pārstāvji, bet valdē un revīzijas kommisijā — pa vienam.
Iemesli, kas mani spieda šādu priekšlikumu iesniegt, ir sekoiošie._ Nelaimes gadīiumos cietušos
strādniekus interesē tikai, lai viņiem piespriestu
pensiju resp. pabalstu, kas viņiem pienākas. Šos
jautājumus izšķir pensini kommisiia. kurā strādnieku un
apdrošināšanas
sabiedrības pārstāvju
skaits ir vienāds un noteicošais vārds ir Tautas labklāiības ministriias pārstāv a m. Pārvaldes oreaniem
jāregulē organizācijas jautājumi, ierēdņu pieņemšana, dažādo uznēmēiu prēmiju maksājumu lielums,
naudas iemaksu jautājumi u. t. t. Tā kā visi maksājumi jāizdara darba devējiem vieniem pašiem, tad
ir pats par sevi saprotams, ka viņiem jābūt absolūti
noteicošam balsu vairākumam, ka pilnīgi pietiek, ja
strādniekiem pārvaldes orgānos ir tikai aprobežots
pārstāvju-novērotāju skaits.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Ja šinīs likuma pārlabojumos ir kaut kas pozitīvs, tad tas ir pants kas
paredz turpmāk grozīt apdrošināšanas sabiedrību
pārvaldes aparātu tādā kārtā, lai viņās pielaistu arī
pašus apdrošinātos pret nelaimes eadīiumiem un sakropļojumiem. Ir paredzēta tāda kārtība, ka */., apdrošināšanas sabiedrības valdes locekļu ievēlētu no
visiem Latvijas slimo kasu pilnvarniekiem, jo visi
tie, kas ir apdrošināti pret slimībām, ir apdrošināti
arī pret nelaimes gadījumiem. Protams, mēs, strādnieku — sociāldemokrātu frakcijas pārstāvji, kommisijā par šo priekšlikumu balsojām vienīgi tāpēc,
ka kommisijas pilsoniskais vairākums nepiekristu
vispārīgām vēlēšanām, kas būtu nepieciešamas un
*) Runātāja atreferējums,
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Bet kā par mazāko ļaunumu, lai strāddzību paņemtu sev un aizvietotu ar sev padevīgu
niekiem tomēr dotu iespēju piedalīties apdrošināšadirektoru. Katram fabrikantam taču ir algoti direknas sabiedrību pārvaldē, mēs balsojām par panta
tori, kas tad jums liegs kādu no šiem direktoriem
tagadējo redakciju.
parkristīt par darba ņēmēju juridiskā nozīmē!
Ko Šēiera kungs liek priekšā? Viņš nav mierā
Spriežot no piedzīvojumiem, kādi mums ir, mēs
ar to, ka strādnieki prasa apdrošināšanas pārvaldē
uz šo Šelera kunga priekšlikumu skatāmies kā uz
1balsu. Šēiera kungs domā, ka strādniekiem piedanajiešu_ dāvanu strādniekiem, kas uz viskategotiek ar vienu pārstāvi, un tāpēc brīnās, kāpēc mēs
riskāko jānoraida.
prasot y. Es domāju, Šēiera kungs sapratīs,
ka
_ _ Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
valdes locekļu tomēr ir vairāk nekā 1 pārstāvis. Ja Šeleram.
jus balsosit par V, tad mēs būsim ļoti priecīgi, bet
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
būsim vel priecīgāki, ja Jūs balsosit par to princiMani
kungi! Višņas kunga apgalvojums, ka mans
pu, ko aizstāv strādnieki, proti — lai viņiem būtu
priekšlikums
gribot atņemt-strādniekiem visas viņu
vairākums apdrošināšanas sabiedrību valdē.
tiesības un padarīt viņu piedalīšanos pārvaldes orTagad jūs aizbildināties ar to, ka rūpnieki ir viegānos nenozīmīgu, ir absolūti nepareizs un runā prenīgļe, kas maksa apdrošināšanas sabiedrībai un
tī lietas_ būtībai. Līdz šim strādniekiem nebija netapec viņiem arī vajagot būt vairākumam, jo strādviena pārstāvja ne delegātu sapulcē, ne arī pārvalnieki prēmijas nemaksājot. Tāds ir jūsu uzskats.
de. Pec šī mana priekšlikuma viņi turp varēs sūtīt
Strādniekiem, turpretim, ir tāds uzskats, ka viņu 3 resp. 1
pārstāvi. Ta tad tas nav nekāds strādniesakropļotie locekļi, viņu sadragātās kājas un rokas ku tiesību
sašaurinājums, bet gan liels ieguvums
ir daudz vairāk vērtas kā 3.000.000 latu prēmija,
strādniekiem. Arī kreiso iesniegtā likumprojektā
ko fabrikanti maksa. Tapec, izejot no tā viedokļa, strādniekiem
pārvaldes orgānos paredzēta % balka strādnieku locekļi ir vairāk vērti par fabrikantu
su;
ta
tad
ari
pec viņu projekta strādniekiem nepielatiem, strādniekiem arī vajadzīgs vairākums. Proder izšķiroša balss, viņi ir tikai novērotāji.
tama lieta, šinī Saeimā mēs to nepanāksim, tāpēc
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
ari prasām tikai iespējamo. Mēs zinām, ka VstrādRozentālam.
nieku pārstāvju apdrošināšanas sabiedrības valdē
neizlabos apdrošināšanas sabiedrības kļūdas, bet šī
M. Rozentāls _ (sociāldemokrāts): Deputātu kunU bus tā, kas piespiedīs apdrošināšanas sabiedrību gi! Diezgan savadi dzirdēt tādu Šēiera kunga
pildīt šo likumu Saeimas pieņemtās robežās. Lūk, priekšlikumu, kadu viņš iesniedza, ka viņi žēlīgi
attāpēc mēs prasām V.
veļot apdrošināšanas sabiedrības valdē
piedalīties
Šēiera kungs liek priekšā vēl arī otru grozījumu. arī vienam strādnieku pārstāvim. Es sagaidīju, ka
Viņam nepatīk, ka tos 3 pārstāvjus ievēl slimo kasu pec tam, kad slimo kases ar Šēiera kunga līdzdalīpilnvarnieki. Es domāju, ka jauno redakciju Šēiera bu tik pamatīgi sagrozītas, ka tur strādniekiem valde ir tikai 1 pārstāvis vairāk nekā darba devējiem,
kungam ir diktējušas bažas, kas vispār ir raduŠelera kungs liks priekša apdrošināšanas sabiedrīšas rūpnieku un fabrikantu aprindās pēc slimo kasu
velēšanām. Kad jus grozījāt slimo kasu likumu, jūs bas valde dot darba devējiem tikai 1 pārstāvi vairāk neka strādniekiem, io tas būtu tikai loģiski un
cerējāt strādnieku tiesības ierobežot, bet jūsu uzsaprotami viņa līdzšinējā pozicijā. Bet Šēiera
brukumi ir strādniekus tā sacementēiuši, ka viņi tagad labprāt balso par lielāko sarakstu, un tās slimo kunes mums visžēlīgi uzdāvina 1 pārstāvi.
Mēs
domājam. Šelera kuns:s, ka mums tagad ir pienācis
kases, _ kuras jūs gribējāt saņemt savā rīcībā arī
turpmāk paliks strādniecībai. Strādniecība visiem lajks izlabot to. ko Jus kādreiz esat izdarījuši, tāpēc mes iesniedzam priekšlikumu 62. panta 8. rindā
slimo kasu likumā kropļotajiem ne tikai parādīs gavārda «pusei» vietā likt «trim ceturtdaļām». Tās
ru degunu, bet pļešus arī pamatīgu bārzdu. Tāpēc
jus liekat priekša nedot vairs tiesības vēlēt slimo būs apmēram tādas attiecības, kā slimo kasu valdē,
kur darba devējiem ir drusku mazāk pilnvarnieku
kasu pilnvarniekus, kas padoti apdrošināšanas likumam, bet sūtīt, kā jūs to formulējāt, no lielākās nekā darba ņēmējiem. Tad iznāktu tā, ka te darba
ņēmējiem būtu drusku mazāk pilnvarnieku nekā
darba ņēmēju arodorganizācijas vai reģistrētas apdarba
devējiem. Es ceru, Šēiera kungs, ka Jūs
vienības.
šo
manu
priekšlikumu atbalstīsit.
Paldies par tādu redakciju! Ko jūsu valdība saPriekšsēdētājs
P, Kalniņš: Pie 62. panta vārdu
prot unko saprotat jus ar šo lielāko darba
ņēmēju
vairāk
neviens
nevēlas?
Vārds sociālās likumdoorganizāciju, to mes piedzīvotām oaerāiušā pavasašanas kommisijas referentam.
rī. (Starpsaucieni.) Sakait, kāpēc Svētā Jāna čilde
ir reģistrēta par algotu darbinieku apvienību?
Referents L. Šēlers: Sociālās likumdošanas
Mums jau bija tāds kuriozums. ka tautas labklājības
kommisijā ir noraidījusi manu un arī visus citus
ministris no šīs tribīnes nokristīia Svētā Jāna ģildi priekšlikumus. Vai šis priekšlikums ir noraidīts, to
es nezinu; bet visi citi priekšlikumi katrā ziņā nopar strādnieku organizāciju, padarīdams viņu savā
raidīti.
paskaidrošanas raksta gandrīz vai par visrevolucionārāko organizāciju, pret kuru Jankus un Balodis
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 62. panta depupilnīgi _ nobāl. Turpretim slimo kasu vēlēšanās tāts Šēlers iesniedzis jaunu šī panta redakciju, kas
sī pati _ Sv. Jāņa ģilde nav vairs darba ņēmēju skan ta:
organizaciia, bet figurē jau kā darba devēji; tur
«Apdrošināšanas sabiedrības pilna sapulce sastādās no
viņi parada savu īsto seju. Man ir viens uzsauapdrošināšanas sabiedrībās ietilpstošo darba devēju ievēlēkums, kuru viņi ir parakstījuši kopā ar jūsu fabritiem un trīs apdrošināto de'egātiem.
Darba devēju delegātus tevel katra _ apriņķī atsevišķi.
kantiem, jūsu jrupniekiem. Tas ir jauks, smaržīgs
Apriņķa pilnā sapulcē katziediņš starp jūsu rūpnieku organizācijām. Bet kas ram darba deveiam, kurš nodarbina ne mazāk kā 8 darbiniejums var liegt _parkristīt Sv. Jāņa ģildes meistarus kus, ir viena balss. Darba devēji ar mazāku darbinieku skaitu var apvienoties, ja kopskaita
ne mazāk kā 5 darpar darba ņēmējiem. Šī jūsu redakcija grib panākt, biniekus, un pilnvarot vienu nodarbina
sabiedrības dalībnieku, kuiai to vienu_ pārstāvi, kuru jūs it kā visžēlīgi gribat
*) Runātāja atreferējums .
piešķirt strādniekiem, ar šādas kombinācijas palīpareizākas.
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ram piešķirama balsstiesība. Lielākos uzņēmumos darba devējiem piešķiramas ne vairāk par 3 balsīm, pie kam uzņēmumos ar 5 līdz 25 darbiniekiem darba devējiem ir 1 balss, ar 26
līdz 50 darbiniekiem — 2 balsis un ar vairāk par 50 darbiniekiem — 3 balsis. Katra apriņķa darba devēji ar apriņķi ietilpstošām pilsētām suta uz katriem 5000 reģistrētiem un apdrošinātiem darbiniekiem pa vienam delegātam šādā kārtā:
līdz 5000 darbiniekiem — 1 delegātu, no 5000 līdz 10.000 darbiniekiem — 2 delegātus, no 10.000 Kdz 15.000 darbiniekiem —
3 delegātus u. t. t.
Trīs apdrošināto delegātus sūta vislielākā Latvijas arodbiedrība, resp. to reģistrēta apvienība.»

Bez tam deputāts Rozentāls liek priekšā:
«62. pantaS. riindā strīpot vārdu «pusei» un tā vietā likt
<trim ceturtdaļām.»

Sociālās likumdošanas kommisijas referents izsacījās ka pret deputāta Šēiera, tā pret deputāta
Rozentāla pārlabojumu. Budžeta kommisijas referents vispārīgi atturas no atsauksmes. Balsošanas
kartība bus _šada: _ vispirms likšu uz balsošanu 62.
pantu deputāta Šelera redakcijā; ja to pieņems, atkritīs deputāta Rozentāla pārlabojums kommisijas
redakcijā un 62. pants kommisijas redakcijā; ja deputāta Šelera jauno tekstu noraidīs, nāks nobalsošanā vispirms deputāta Rozentāla pārlabojums 62.
panta kommisijas redakcijā un pēc tam 62. pants vai
nu pārlabota, vai kommisijas redakcijā. Bez tam deputāti V. Firkss, L. Šēlers, V. Vestermanis, V. Pusuls u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Deputāta Šēiera jauno tekstu nobalsot aizklāti.»

Deputāta Šēiera priekšlikumu nobalsosim aizklāti. Ludzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta Šelera jauno tekstu, atstāj uz zīmītēm «par»;
kas balso pret — atstāj «pret»; kas atturas, atstāj
— «atturas». Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi saņēmuši zīmītes? Vai visi zīmītes
izpildījuši? Ludzu salasīt zīmītes. — Vai visi nodevuši zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa.
Iebildumus neviens neceļ. Lūdzu saskaitīt zīmītes.
— Balsošanas rezultāts: par deputāta Šēiera jauno
tekstu nodotas 43 balsis, pret — 41 balss; pavisam
izdalītas 84 zīmītes un 84 zīmītes arī saņemtas atpakaļ. Ta tad deputāta Šēiera pārlabojums pieņemts. Atkrīt deputāta Rozentāla pārlabojums. Par
balsošanas motīviem deputāts Višņa iesniedzis rak-

stītu paziņojumu:

«Balsoju pret Šēiera priekšlikumu tādēļ, ka tas pasliktina kommisijas izstradāto_ projektu un nedod iespēju strādniekiem piedalīties apdrošināšanas sabiedrību Pārvaldē.»

Vārds paskaidrojumam mutes vārdiem deputātam Višņam.
.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Kad sociālās

likumdo^šanas kommisijā apsprieda
šos pārgrozījumus, tad
tie pilsoniskie deputāti, kuri balsoja līdz ar mums
par jauno apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes
aparāta grozījumu, izskaidroja šo savu rīcību tā,
ka viņi esot ar mieru pielaist apdrošināšanas sabiedrības pārvaldes arī strādniekus, tāpēc ka viņi ielaižot slimo kasu pārvaldes arī fabrikantus. Tagad,
luk, būšot ievērots vienlīdzības princips, jo līdz šim

rūpnieki esot bijuši Izolēti no slimo kasēm, un tas
neesot bijis taisnīgi. Arī strādnieki esot bijuši izolēti no apdrošināšanas sabiedrībām, un tas arī neesot
bijis taisnīgi. It sevišķi šādu pozīciju reklamēja demokrātiska centra pārstāvis deputāts Kiršteins, lielīdamies un uzsvērdams, ka demokrātiskais centrs
gribot pielaist strādniekus apdrošināšanas sabiedrību pārvaldes» gribot ievērot taisnības principu.
Kāds ir šis jūsu taisnības princips, centra kungi, to
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rāda balsošanas rezultāts, jo vairākums, kas ir radies aizklātā balsošanā, bez šaubām, ir radies ar
centra atbalstu: labajam spārnam vien nav 44 balsu.
Pieaugums ir noticis uz viduslīnijas, zelta ceļa gājē-

ju rēķina. Jūs esat Šēiera kunsra priekšlikumu aktīvi pabalstījuši, bet tas, ko jūs toreiz deklarējāt sociālas likumdošanas kommisijā, jums ir bijis ētikai
vīģes lapa, lai vieglāk un ar zināmiem motīviem
varētu balsot Saeimā par slimo kasu likuma pārgrozījumiem.
Mūsu frakcija jau toreiz vispārīgās debatēs teica, ka mes savu izturēšanos darām atkarībā no tā,
kas notiks ar to, ko kommisijā pieņēma. Mums jau
pret kommisijas tekstu bija_ daudz svarīgu iebildumu, bet mes tomēr principā atzinām, kāda svarīga
loma vispār ir šim likumam, uņ tāpēc bijām ar mieru
par to balsot. Reize ar to mēs atzinām, ka šī likuma izpildīšanu mes neuzticam tagadējam tautas labklājības ministrim, bet deklarējām, ka to uzskatām
par mazāko ļaunumu. Turpretim tagad, pēc Šēiera
kunga priekšlikuma pieņemšanas, patiesību sakot
*
ir pilnīgi anulēts pants, ka apdrošināšanas sobiedrības pārvaldēs tiek pielaisti arī strādnieki, jo vienīgais pārstāvis, kas tur būs no tām organizācijām, ko
liek priekšā Šēiera kungs, varbūt, daudzējādā ziņā
būs sliktāks par godīgu fabrikantu, jo viņš nāks no
tām dzeltenām Kiršteina vai citām organizācijām,

kas daudz jautājumos ir reakcionārākas un melnsimtnieciskākas par fabrikantiem.

Mūsu_ pozīcija tagad pēc šī jaunā lēmuma ir pavisam citāda. Mēs nevaram atbalstīt projektu, kas,
patiesību sakot, nedod nekā jauna, bet atkāpjas no
tiem principiem, par ko pilsoņi ir runājuši un balsojuši sociālās likumdošanas kommisijā; tāpēc pēc
šī nobalsojuma mūsu frakcija ieņems pret šo projektu citādu stāvokli.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lūdzu nolasīt 63,
pantu.

Sekretārs J. Breikšs;
«Apdrošināšanas sabiedrības valdes un revīzijas kommisijas locekļus izvēl atsevišķi darba devēji un apdrošināto
delegāti proporcionāli katras grupas delegātu skaitam.» t

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Šeleram.
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
Lieku priekšā 63. pantu izteikt šādi: «Apdrošināšanas sabiedrības valdes un revīzijas kommisijas sastāvu ievel pilna sapulce no darba devēju delegātu
vai arī biedru vidus. Bez tam apdrošināšanas sabiedrības valde un revīzijas kommisijā pa vienam
pilntiesīgam loceklim sūta vislielākā Latvijas arodbiedrība resp. to reģistrēta apvienība.»
Takā jūs nupat pieņēmāt 62. pantu manis priekša_ likta redakcija, kas paredz, ka strādnieku pārstāvjus delegātu sapulcē sūta lielākā Latvijas darbaņemeju organizācija resp. to reģistrēta apvienība,
tad loģiski arī 63. pants jums jāpieņem manis priekšā liktā redakcijā, kas paredz tādā pat kārtā sūtīt
strādnieku pārstāvjus arī apdrošināšanas sabiedrības valde un revīzijas kommisijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Vai referenti vēlas vārdu? Vārds
sociālās likumdošanas kommisijas referentam Šeleram.
Referents L. Šēlers: Sociālās likumdošanas kommisijā izteicās pret šo priekšlikumu.
*) Runātāja atreferējums .
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Deputāts L. Šēlers

iesniedzis priekšlikumu:
«63. pantu izteikt šādi: «Apdrošināšanas
sabiedrības
valdes un revīzijas kommisiias sastāvu ievēl pilna sapulce
no darba devēju delegātu vai arī biedru vidus. Bez tam apdrošināšanas sabiedrības valdē un revīzijas kommisijā pa vienam pilntiesīgam loceklim sūta vislielākā Latvijas arodbiedrība resp. to reģistrēta apvienība.» —»

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts.
Likšu
to us balsošanu. Deputāts Šēlers attiecina aizklāto
nobalsošanu arī uz 63. pantu. Vai deputāts Šēlers
uztur savu priekšlikumu! (L. Šēlers no vietas:
«Jā!») 63. pantu nobalsosim aizklāti. Lūdzu izdalīt
zīmītes. Balsošanas kārtība būs šāda. Tie, kas balso par deputāta Šelera priekšlikumu pie 63. panta,
lai atstāj uz zīmītēm «par»; kas balso pret, — lai
atstāj «pret»; kas atturas, lai atstāj «atturas». Baltas
zīmītes atzīs par nederīgam. — 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:
^
par deputāta Šelera
priekšlikumu pie 63. panta nodotas 43 balsis, pret — tāpat 43 balsis. Priekšlikums
noraidīts. — Nobalsošanā nāk 63. pants kommisiju
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 63. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 63. pants kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 66. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Prēmiju maksājumus katrs biedrs var iesniegt pilnvarotai personai vai apdrošināšanas sabiedrības kantorī, saskaņa ar pilnas sapulces lēmumu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 66. panta
neviens neveļas? 66. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 66. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 66, pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 69. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pirmās vēlēšanas uz apdrošināšanas sabiedrības piinu
sapulci vada un noorganizē _ Tautas labklājības ministrija, nosakot instrukcijas kārtība velēšanu dienu un vēlēšanas kārtību, piemērojoties ša likuma prasībām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 69. panta
neviens neveļas? 69. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 69. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 69. pants vienbalsīgi pieņemts. Lūdzu nolasīt 79. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sabiedrības

vēlēto darbinieku

atalgojumu sabiedrības

valdei un revīzijas kommisijai nosaka pilna sapulce.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šēleram.
L. Šēlers (vācu-baltiešu ipartija;
runā
vāciski):*) Lieku priekšā 79. pantu izteikt šādi:
Sabiedrības vēlēto darbinieku atalgojumu
sabiedrības valdei, revīzijas kommisijai
un
pilnvarniekiem braukšanas izdevumus nosaka
pilna sapulce.»
Šis, nupat manis nolasītais 79. panta pārgrozījums paredz pilnvarnieku sapulcei tiesības atlīdzināt pilnvarniekiem braukšanas izdevumus. Tā kā
pilnvarnieki nesaņems nekādu algu un uz pilnvarnieku sapulci Rīgā viņiem jābrauc no visām Latvijas malām, tad ir nepieciešami un taisnīgi atlīdzināt
viņiem braukšanas izdevumus.
*) Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 79. panta
neviens vairāk nevēlas? Deputāts L. Šēlers iesniedzis priekšlikumu:
«79. pantu izteikt šādi: «Sabiedrības vēlēto darbinieku
atalgojumu, sabiedrības valdei, revīzijas kommisijai un pilnvarniekiem braukšanas izdevumus nosaka pilna sapulce.»

Kommisijā šis priekšlikums neesot apspriests.
Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Šēiera iesniegto 79. panta jauno tekstu. Ja to pieņems, tad kommisiju redakcija atkritīs; ja deputāta Šēiera priekšā

likto tekstu noraidīs, nāks nobalsošanā 79. pants
kommisiju redakcijā. — Lieku uz balsošanu deputāta Šēiera priekšā likto 79. panta tekstu, Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums^ 794 pants pieņemts deputāta Šēiera
priekšā liktā redakcijā. Līdz ar to atkrīt-79. pants
kommisijas redakcijā. — Lūdzu nolasīt 84. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sabiedrības izdevumus, kas paredzēti 55. pantā, katrā
darbības gadā sedz darba devēji ar apdrošināšanas iemaksām.
Darba devējiem jāizdara apdrošināšanas iemaksas arī
par tām personām, kuras salīdzis starpnieks, bet par šādām
personām izdarītās iemaksas darba devējs var ieturēt no
starpniekam izmaksājamām summām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 84. pants. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 84. panta pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 84. pants vienbalsīgi pieņemts.
— Lūdzu nolasīt 85. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Apdrošināšanas iemaksas izdarāmas samērā ar darba
algu, kura notecējušā gadā izmaksāta algotiem darbiniekiem,
un atkarībā no tarifa pēc bīstamības šķiras, kurai darba vieta pieskaitīta. Ja algota darbinieka
gada alga pārsniedz
Tautas labklāiības ministrijas nosacīto summu, tad . apdrošināšanas iemaksas izdarāmas no šīs summas.
Apdrošināšanas sabiedrība var izstrādāt arī citu aplikšanas veidu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 85. panta
neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk 85. pants. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 85. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 85. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Vārds deputātam Šēleram.
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
Lieku priekšā 89. pantu izteikt šādi:

«Ja 87. pantā paredzētās ziņas nav iesniegtas nosacītā laikā, tad apdrošināšanas sabiedrības valde pagaidām, līdz šo ziņu saņemšanai,
apdrošināšanas iemaksas var nosacīt pēc ziņām, kas atrodas viņas rīcībā. Ja pret izsūtīto
rēķinu nav 2 mēnešu laikā celti iebildumi, tad
izrēķinātās pagaidu prēmijas ir uzskatāmas par
galīgām un vēlāk nevar pieprasīt to grozīšanu.»
Mans nupat nolasītais priekšlikums par 89. panta_ grozīšanu grib panākt sekojošo. Saskaņā ar pastāvošo likumu gadījumā, ja uzņēmēji nepaziņo nodarbināto strādnieku skaitu un viņu atalgojumu, apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz pašas ievāktiem datiem, var pati noteikt uzņēmēja maksājamās prēmijas lielumu. Uzņēmējam taču ir tiesība
iesūtīt ziņas un prasīt pārmaksātās prēmijas atmaksu ari vēl Pēc gadiem, kad jebkāda kontrole ir neiespējama. Līdz ar to ir ņemta katra iespēja sastādīt
kārtīgu budžetu. Tāpēc es lieku priekšā dot uzņēmējam 2 mēnešu laiku, kurā viņš var iesniegt savas
prasības par apdrošināšanas sabiedrības nepareizi
sastādīto un viņam piesūtīto prēmiju aprēķinu.
*)

Runātāja atreferējums.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Deputāts L. Šēlers iesniedzis priekš-

likumu:

«Lieku priekšā pieņemt šādu 89. panta redakciju:
«Ja S7. pantā paredzētās ziņas nav iesniegtas nosacītā
laikā, tad apdrošināšanas sabiedrības valde pagaidām, līdz šo
ziņu saņemšanai, apdrošināšanas iemaksas var nosacīt pēc ziņām, kas atrodas viņas rīcībā. Ja pret izsūtīto rēķinu nav
2 mēnešu laikā celti iebildumi, tad izrēķinātās pagaidu prēmijas ir uzskatāmas par galīgām un vēlāk nevar pieprasīt to
grozīšanu.» —»

Kommisijā šis priekšlikums nav apspriests. Lie-

ku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Šēiera priekšā liktās 89. panta redakcijas
pieņemšanu. Acīmredzot vairākums. 89. pants pieņemts jaunā — deputāta Šēiera priekšā liktā redakcijā. Lūdzu nolasīt 106. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pensijas pieprasījuma
saņemšanas apdrošināšanas sabiedrbai jāpaziņo cietušām viņas lēmums par pensijas piespriešanu un tās apmēriem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Šēleram.
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
Lieku priekšā 106. pantu izteikt šādi:
«Ne vēlāk, kā divu nedēļu laikā pēc pensijas pieprasījuma saņemšanas apdrošināšanas
sabiedrībai jāpaziņo cietušām viņas lēmums par
pensijas piespriešanu un tās apmēriem. Apdrošināšanas sabiedrības valdei ir tiesība pašai izšķirt tikai tādas atlīdzības, kuru apmērs nepārsniedz 10% no pārejoša darba spējas ierobežojuma —? pretējā gadījumā lietas izšķir pensiju
kommisijā. Mūža pensiju lietu izšķiršana cietušiem par darba spējas zaudēšanu piekrīt tikai

pensiju kommisijai.»
Šis manis priekšā liktais, nupat nolasītais 106.
apdrošināšanas
panta papildinājums grib piešķirt
sabiedrības valdei pirmtiesības lemt par tādiem nelaimes gadījumiem, kuru sekas ir pārejošs darba
spēju ierobežojums, pie tam ne lielāks par 10%.
Visos citos gadījumos, par visām lietām vienmēr,
kad runa ir pār ilgstošu vienas daļas darba spēju
zaudējumu, par mūža pensiju, izšķiršana piekrīt pensiju kommisijai. Ja nelaimes gadījumā cietušais nav
apmierināts ar apdrošināšanas sabiedrības valdes
lēmumu, tad arī sīko nelaimes gadījumu lietas jāvirza tālāk uz pensiju kommisiju un jāizšķir tur. Tā
Kā ikdienas jāizšķir kādas 15 šādu nelaimes gadījumu lietas, tadj ja jūs manu priekšlikumu noraidīsit,
pensiju kommisijai būs jāsēž katru dienu, un tādā
kārtā jūs to pārvērtīsit par vienu jaunu iestādi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
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spēju zaudējums un uz tā pamata tad nosaka penDaudz gadījumos strādnieks nezin pārsūdzības iespējamības. Viņš nezin, ka ir pensiju kommisijā, kurai viņš var pārsūdzēt. Viņš nezin arī ter- ?
miņus, kādos viņam jāiesniedz pārsūdzība. Tapec
ļoti daudz gadījumos vairāk vai mazāk neizglītotie
strādnieki, vienkārši darba cilvēki, kuri nezin likuma
formalitātes, domā, ka viņiem jāapmierinās ar valdes lēmumu; viņi to nepārsūdz un tā zaudē savas likumīgās tiesības.
Man ir atmiņā viens beidzamā laika gadījums,
kad viens sakropļots Liepājas strādnieks griezās

siju.

Liepājā

pie

apdrošināšanas

sabiedrības

pār-

pārstāvniecība
atVietējā Liepājas
viņš
zaudējis
tikai
10%
darba
zina, ka
viņam
noteica
spēju
un samērā
ar
to
pensiju. Kad viņš pārsūdzēja šo lēmumu pensiju
kommisijā, pensiju kommisijā atzina, ka viņš zaudējis 40% darba spēju. Lūk, tas ir viens piemērs. Dodiet tagad valdei tiesību pašai izšķirt, tad viņa
stāvja.

daudz gadījumos, varbūt, vadoties vienkārši
no
paviršas apskates rezultātiem, negribēdama sevišķi
uzmanīgi izmeklēt cietušos, var radīt tādus pašus
jaunus gadījumus. Mums šeit ir ārsti, kuri piedalās
šinīs kommisijas kā arodbiedrību pārstāvji. Tie var
liecināt, cik lielā steigā tur tās lietas tiek dzītas
cauri. Ja vienā stundā apdrošināšanas sabiedrība
apskata 25 vai 30 nelaimes gadījumos cietušos, ja
viņa katram sakropļotam var veltīt apskatei apmēram tikai 2 minūtes — tas ir fakts, jo te ir klāt. arī
Dr. Kuršinskis, kurš ir lauku apdrošināšanassabiedrībā, kurš var apstiprināt šo apgalvojumu kā patiesu —, tad kāda tur var būt nopietna medicīniska apskate, ja 2 minūšu laikā var nosacīt cilvēka darba
spēju zaudēšanas procentu! Tāpēc šis priekšlikums

ir bīstams.

Kommisijā taču pilsoņiem bija visi pārstāvji.
Viņi par šiem faktiem varēja pārliecināties, jo mēs
minējām, un kommisijas vairākums atzina, ka mūsu
iebildumi dibināti. Apdrošināšanas sabiedrības valdei rūp tikai savas intereses — taupība un tāpēc loti
daudz gadījumos cietušiem dara pāri. Lai tas nenotiktu, šīs lietas izšķiršana jānodod pensiju kommisijai,
kur strādniekiem ir līdzrunāšanas tiesības.

(Starpsauciens.)
Labi! Jūs sakāt, ka valdē strādniekiem ir pārstāvis. Tā ir fikcija! Kā jūs varat teikt, ka strādniekiem ir pārstāvis? Ar 62. panta pieņemšanu valdē sēdēs gan viens cilvēks — it kā strādnieku pārstāvis, bet tas nāks no dzeltenās organizācijas, kura
ir pakalpīga darba devējiem un kuras pārstāvji
daudz gadījumos ir sliktāki nekā fabrikanti. Tāpēc
jūsu priekšlikums ir bīstams. Saprotams, ka tad,

kad valdē būtu strādnieku pārstāvji, varētu teikt:
Višņam.
? kāpēc apgrūtināt pensiju kommisiju ar samērā viegJ. Višņa (sociāldemokrāts): Šēiera kungs pie
liem kropļojumiem — par tiem jālemj valdei pašai,
106. panta atkal liek priekšā vienu grozījumu, kas
bet tagad arī šie gadījumi jānodod pensiju kommisigroza poziciju, kādu ieņēma kommisijā. Līdz šim, jai izšķiršanai, jo tur būs ieinteresēto strādnieku
kā vecais likums nosaka, apdrošināšanas sabiedrīpārstāvji un viņiem būs iespēja noradīt cietušiem,
bas valde pati var izšķirt visus jautājumus, kad darka viņi var apelēl un pārsūdzēt spriedumu, ja bus
ba spēju zaudējuma procents nepārsniedz^ 10%. kāda vajadzība.
Līdzšinējā prakse un daudzie piedzīvojumi rada, ka
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
sabiedrības valde novērtē darba spēju zaudējumu.
Šēleram.
Likums nosaka, ka sabiedrības valdei ir tiesība_ izvāL. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā
šķirt tādas lietas, kur darba spējas nav zaudētas
:*)
ciski)
vairāk par 10%. Bet valde pati nosaka šo darba
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk nespēju zaudēšanu. Mums ir bijuši gadījumi, kad saspēju,
bet
darba
nevēlās? — Deputāts Šēlers iesniedzis priekš30%—40%
viens
zaudējuši
kropļotie ir
ka
ir
tikai
10%
darba
atzinusi,
likumu:
valde
ir
sabiedrības
*) Runātāja atreferējums.

*) Runas atreferējums nav iesniegts.
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«106. pantu izteikt šādi: «Ne vēlāk kā divu nedēlu laika
pēc pensijas pieprasījuma saņemšanas apdrošināšanas sabiedrībai jāpaziņo cietušām viņas lēmums par pensijas piespriešanu un tās apmēriem. Apdrošināšanas sabiedrības valdei ir
tiesība pašai izšķirt tikai tādas atlīdzības, kuru apmērs nepārsniedz 10% no pārejošā darba spējas ierobežojuma — pretējā gad.jumā lietas izšķir pensiju kommisijā. Mūža pensiju
lietu izšķiršana cietušiem par darba spēijas zaudēšanu piekrīt
tikai pensiju kommisijaii.» —»

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Likšu
uz balsošanu deputāta Šēiera iesniegto 106. panta
jauno redakciju. Ja to pieņems, kommisiju redakcija atkritīs; ja deputāta Šēiera priekšā likto redakciju noraidīs, nāks nobalsošanā 106. pants kommisiju redakcijā. — Lieku uz balsošanu deputāta
Šelera priekšlikumu. 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 Šēiera priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret — 39 balsis. 106. pants
pieņemts deputāta Šēiera priekšā liktā redakcijā.
Kommisiju redakcija atkrīt. — Lūdzu nolasīt 108.

pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Apdrošināšanas sabiedrība nodibina pensiju kommisijas,

kuru skaits nosakāms pec vajadzības. Pensiju kommisijā nosaka darba nespējas raksturu un darba spējas zaudējumu apmēru, ka arī strīdus gadījumos ārsta palīdzības sniegšanas
nepieciešam.bu un tās veidus.
Uzaicinot cietušo pie pensiju komimisiijas, apdrošināšanas
sabiedrības pienākums ir segt apdrošinātā ceļa izdevumus
un, bez saņemama pabalsta, izsniegt viņam uztura naudu pēc
Tautas labklājības ministrijas nosacītam normām!.»

Priekšsēdētājs
Rozentalam.
M. Rozentāls

P. Kalniņš:

Vārds deputātam

11. sēde 1930. gada 25. novembr .f.

108. panta otrā teikumā pēc vārdiem «Pensiju kommisijā
nosaka» iespraust vārdus: «nelaimes gadījuma sakarību ar
j
darbu,».

Kommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku
to uz balspšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Rozentāla priekšlikumu.
Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodotas 44 balsis, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 108. pants kommisiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 108. panta_ pieņemšanu kommisiju redakcijā. Kas atturas?
Tādu nav. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par

108. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā. Par
108. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā nodo-

tas 36 balsis, pret — 25 balsis.

(sociāldemokrāts):

108. pants

ru un darba spējas zaudējumu apmēru, kā arī strī-

dus gadījumos ārsta palīdzības sniegšanas nepieciešamību un tas veidus. Praksē tas jau pastāv,
jo_ pensiju kommisijām šīs lietas ir izlemjamas; tāpēc, lai nerastos veltīgi strīdi, lai visas šādas lietas nodotu kommisijām, te paredzēts, ka šīs lietas

izšķiramas pensiju kommisijām.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu vairāk neviens neveļas? Debates izbeigtas. Lūdzu
referenta atsauksmi.

Referents L. Šēlers: Sociālās likumdošanas
kommisijā šī priekšlikuma vienu daļu — par nelaimes gadījumu rakstura noteikšanu — noraidīja;
priekšlikuma otra daļa nav apspriesta.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: ' Deputāts
M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu —

i

108. pants kom110.

misiju redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt
pantu.

Sekretārs J. BreiRšs:
«_Nosakot darba spēju zaudējumu apmēru, pensiju kommisijai jāņem vēra ne tikai no sakropļojuma vai arodu slimības
celušies _ trūkumi, bet arī cietušā speciālā nodarbošanās un cik
liela mēra trūkumi var atstāt iespaidu uz cietušā amatu vai
specialitātes turpmāko izpildīšanu.
Cietušā pienākums ir_ sniegt pareizas ziņas apdrošināšanas sabiedrībai par agrakām _ slimībām. Tāpat apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesība ievākt ziņas no slimnīcām, slimo
kasēm un citaim iestādēm par cietušā agrāko veselības stāvokli un slimībām.»

Priekšsēdētājs K. Pauluks: Vārdu neviens neveļas? Nobalsošana nak 110. pants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 110. panta pieņemšanu. Tādu

nav.

Kas atturas?

Nav.

pieņemts. —- Ludzu nolasīt

nosaka ? pensiju kommisijas pienākumus. Dažreiz
iznāk ta, ka dažas lietas valde nenodod pensiju
kommisijai; valde pati nospriež, vai notikušais neļauties gadījums noticis sakarā ar darbu, vai nē.
Ta ka valde nav strādnieku pārstāvja, tad šādi lēmumi ir iespējami strādniekiem par ļaunu. Mums
visiem ir zināms gadījums 1928. gadā, kad I apdrošināšanas sabiedrība noraidījusi kādu zibeņa
^
saspertu strādnieci.
Valdei licies, ka pensija nav
piespriežama, jo gadījums neesot noticis sakarā ar
darbu, lai gan viņa lauka bija ganījusi lopus. Tādi
gadījumi nevarētu notikt, ja kommisijā būtu strādnieku pārstāvis. Ar līdzšinējiem pārlabojumiem
strādnieku pārstāvis no valdes ir tikpat kā izslēgts.
Tapec pensiju kommisijai būtu paredzamas tiesības — jādod iespēja spriest, vai gadījumam ir sakars ar darbu, vai ne. Es lieku priekšā 108. panta otra teikuma pec vārdiem «pensiju kommisijā
nosaka» iespraust vārdus «nelaimes gadījumu sakarību ar darbu»; talak nāktu tas pats, kas še paredzēts, ka viņa nosaka arī darba nespējas rakstu-
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Sekretārs

110. pants vienbalsīgi
115. pantu.

J. Breikšs:

«Ja pensiju pieprasa 25. pantā minētie mirušā ģimenes
locekli, tad pensiju kommisijai šis pieprasījums jāizlemj viena
mēneša laikā.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu pie
115. panta neviens neveļas?
115. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 115.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
115. pants vienbalsīgi pieņemts. —, Lūdzu nolasīt
118. pantu.

Sekretārs

J. Breikšs:

«Tiesības un pienākumi, kurus šis likums piešķir apdrošināšanas sabiedrībai attiecībā uz &?. panta 1.—4. punktā atzīmētam personarm izņemot ša likuma 45'. —95., 122. un 126. —
130. pantā minētas tiesības un pienākumus, piekrīt Tautas
labklājības ministrijai.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu pie
118. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 118.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav,
118. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt

118. panta neviens nevēlas?

126. pantu.

Sekretāra biedrs

R. Dukurs:

«Apdrošināšanas sabiedrība var izsniegt prēmijas, kuras
izsniedzamas par glābšanu no nelaimes gadījumiem un par
izgudrojumiem un papildinājumiem nelaimes gadījumu vai kaitīgu darba apstākļu novēršanai, kā arī ierīkot iestādes nelaimes gadījumos un no arodu slimībām cietušo personu ārstēšanai un viņu darba spēju atdabūšanai.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu pie
126. panta neviens nevēlas? 126. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 126.
panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
126. pants vienbalsīgi pieņemts. — Tagad mēs atgriežamies pie II nodalījuma ievada teksta. Vai
referents vēlas vārdu? Nevēlas. Lūdzu nolasīt
II nodalījuma ievada tekstu pārlabotā veidā.
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Sekretāra biedrs R. Dukurs:.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu pie
nodalījuma ievada teksta neviens nevēlas? II
nodalījuma ievada teksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret II nodalījuma ievada
teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II
nodalījuma ievada teksts pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Vardu Jūdz deputāts Rozentāls.
Vārds deputātam Rozentalam.
II

(sociāldemokrāts):

Deputātu

kungi! Kommisijai, apspriežot valdības izdotos
pārgrozījumus likumā par algoto darbinieku nodrošināšanu nelaimesun arodu slimību gadījumos,
ir tomēr pagājis garām neievērots III nodalījuma
1. panta pirmā teikuma papildinājums: «Neatkarīgi no viņu atalgojuma veida, gada, mēneša, dienas, akorda vai gabala algas». Es tomēr uzskatu
šos vārdus par ļoti svarīgiem visā šinī likumā,
jo agrāk šai ziņa ir noticis ļoti daudz pārestību
strādniekiem. Bija laiki, kad I. apdrošināšanas sabiedrība saka vērtēt kuru katru akorda darba
strādnieku par vienkāršu uzņēmēju. Vai tas bija
akmeņu spridzinātājs, vai tas bija malkas cirtējs
— apdrošināšanas sabiedrība teica: tā kā viņš
nestrādā par dienas algu, bet uz. collām, viņš ir
uzņēmējs un viņam nav tiesības dabūt apdrošināšanu. Tapat _ bija jācīnās malkas cirtējiem, kamēr viņi saņēma atlīdzību no apdrošināšanas sabiedrības. Vienu laiku bija sakrājies ap 40 lietu,
kur akmeņu spridzinātāju liktens bija neizšķilts.
Šoziem mums sanāca uzreiz visu šo akmeņu spridzinātāju pensionēšana. Lai novērstu gadījumus,
kad varētu' celties strīdi, vai cietušais darbinieks
padots likumam, vai nē, ja celtos iebildumi attiecībā uz atalgojuma veidu, es lieku priekšā šādu tekstu: «Šis likums attiecas uz visiem 2. pantā minētiem algotiem darbiniekiem, neatkarīgi no viņu
atalgojuma veida, gada,, mēneša, dienas, akorda
vai gabala algas.» Tas būtu tas pats, kas bija valdības redakcijā 1. pantā. To mēs esam izlaiduši,
un, lai kļūdu tagad izlabotu, šis teikums jāpieņem
kā 21 . pants.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pārejot pie
III nodalījuma, prezidijs liek priekšā III nodalījuma ievada teksta nobalsošanu pagaidām atlikt un
pāriet uz pantiem. — Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu —
«pieņemt jaunu 2. pantu: «Šis likums attiecas uz visiem 2. pantā minētiem algotiem darbiniekiem, neatkarīgi no
viņu atalgojuma veida, gada, mēneša, dienas, akorda vai ga-'
bāla algas.»

Vai kāds vēlas vārdu pie šī priekšlikuma?
Vārdu neviens nevēlas.
smi.

Referents

L. Šēlers:

Lūdzu referenta atsaukKommisijā tas nav ap-

spriests.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
ziņo, ka šis pants kommisijā neesot

Referents

apspriests.
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Rozentāla priekšā liktā 2. panta
pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums. 2. pants
pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretāra biedrs

11. sēde

1930. g a da 25. no ve m b r,ī.

Priekšsēdētaja biedrs K. Pauluks:

«3., 4., 5., 6., 13., 19., 29., 40., 45., 56., 62.,
63,, 66.,, 69., 79., 84., 85.,, i89|.,,106., 108., 110.,
115., 118., un 126. pantu izteikt šādi:«

M. Rozentāls

sesijas

R. Dukurs:

Darba devēja ģimenes locekli: sieva, vīrs, bērni, vecāki un

sievas vai vīra vecāki bauda šinī likumā paredzētās tiesības

kā algoti darbinieki, ja kā tādi līdz nelaimes gadījuma brīdim
pieteikti pēc piekritības apdrošināšanas sabiedrībai vai Tautas labklājības ministrijai.»
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Vai kāds

veļas vardu? Vardu neviens nevēlas. Lieku uz
balsošanu 3. pantu un lūdzu pacelties tos, kas ir
pret ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 3. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 5. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Šinī likumā minēto personu apdrošināšanu izved Tautas labklājības ministrija un apdrošināšanas sabiedrība.
Tautas labklājības ministrija VII nodaļā paredzētā kārtība apdrošina sekošas personas:
1) valsts iestāžu un uzņēmumu, to starpā arī autonomo,
algotus darbiniekus, mācekļus un praktikantus;
2) 2. pantā atzīmētos lauksaimnieciska rakstura darba
vietu darbiniekus;
3) 3 pantā atzīmētās personas:
L
4) mājkalpotājus, kantoru un biroju personālu, skolotājus un audziinatajus, ka arī baznīcu, sociāla rakstura iestāžu,
teātru un vispār 2. pantā gariga darba vietu atzīmētus darbiniekus;
Visu pārējo darbinieku apdrošināšanai, nodibināma ap-

drošināšanas sabiedrība.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:

putātam Reinhardam.

Vārds de-

G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! _ Ar šī panta pieņemšanu būtu lielā mērā paplašināts visu_ to darbinieku skaits, kurus uzņemsies apdrošināt valsts. Ja mēs to varētu izteikt
skaitļos, tad būtu vismaz 200.000, varbūt, vēl vairāk. Pa lielākai daļai, gan visas kategorijas, kas
uzskaitītas 5. panta, ir tādas, kur nenotiek daudz
nelaimes gadījumu. _ Piemēram — tur ir garīga
darba _stradnieki, _ mājkalpotāji, kantoru un biroju
personāls, skolotāji, audzinātāji u. t. t. Bet tomēr
starp viņiem ir arī daži tādi, ar kuriem notiek
smagi sakropļojumi, smagi nelaimes gadījumi, piemēram lauksaimniecības darbinieki.
Ja likums gribētu nākt pretim, kā te ir pieņemts, visiem lauksaimniecībā nodarbinātiem —
ne tikai darba_ ņēmējiem, bet arī darba devējiem,
tad tas nozīmētu, ka šis likums gribētu pabalstīt
lauksaimniecību; tas būtu pieņemams. Bet te ir
vel citas kategorijas, kuras tur nemaz neder iekPiemēram,
ša.
uzņētie
ir
rūpniecības
mumu īpašnieki. Vispirms ir tādi, kas
izņēmuši VI kategorijas _ rūpniecības zīmes. Šos mazos rūpniecības uzņēmējus apdrošinātu valsts. Bet

visus viņu algotos darbiniekus pēc likuma apdrošinātu viņi paši. Te nebūtu nekādas loģikas, jo
īpašniekus-uzņemejus apdrošinātu valsts, bet viņu
strādniekus apdrošinātu viņi paši.
Bez tam_ ir pavisam nenoteikts jēdziens, kas
tas_ ir par rūpniecības uzņēmumu īpašnieku, kas
izņēmis VI vai zemākas kategorijas zīmi. Tas
var katru brīdi grozīties, atkarībā no viņu algoto
darbinieku skaita. Vienu mēnesi viņam darbinieku yar but vairāk, otru — mazāk. Tā tad viņš
vairāk reižu _ gada _ var grozīties.
Ja, turpretim,
viena daļa rūpniecības darbinieku būs apdrošināta
apdrošināšanas sabiedrībā, bet otriļ daļu būs apdrošinājusi valsts Tautas labklājības ministrijā, tad
galu gala ne viena, ne otra no šīm apdrošināšanas
iestādēm nezinās, pie kuras zināms mazāks uzņēmums pieder. Te celsies lieli sarežģījumi, jo vienu dienu kāds uzņēmums būs pie viena, bet otru
dienu pie otra. . Es gribētu zināt, kā šinī gadījumā
varēs vest norēķinus. Tamdēļ ari mūsu apdrošināšanas sabiedrības, kas līdz šim apdrošinājušas
visus rūpniecības darbiniekus, ir izteikušās, ka tas
radīs pavisam lielu chaosu visā
apdrošināšanā..
Tāpēc šis pants būtu jāgroza, un es liktu priekšā
5. panta 3. un 4. punktu izteikt citādi. Tad būtu
tā: «Tautas labklājības ministrija VII nodaļā paredzētā kārtībā apdrošina sekojošas personas:»;
1. un 2. punkti par valsts iestāžu un uzņēmumu
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(sociāldemokrāts): Būtu
ļoti
M. Rozentāls
patīkami, ja Reinharda kungs tiešām izpildītu solījumu — iet lēniem soļiem uz priekšu; bet viņa
priekšlikumā gan to neredzam.
Viņš gan liek
priekšā izmest laukā no apdrošināšanas likuma visus sīkos amatniekus, bet baznīckungi viņam ir
vajadzīgi. Tie taču jāapdrošinot par visām lietām.
Reinharda kungam te vajadzētu rīkoties gan pēc
«Paļaujies uz to ? Kungu, jo
bībeles mācības:
viņš visu darīs un pasargās baznīckungus no visiem ļaunumiem un kaitēm.» Bet šim padomam
Reinharda kungs tagad vairs nepiekrīt, jo domā,
ka nevar «uz to Kungu» paļauties, bet labāk paļauties uz valdību, un tāpēc liek priekšā Tautas
labklājības ministrijai uzņemties baznīckungu apdrošināšanu. Lai nu kā Reinharda kungs skatītos, cik neticīgs viņš arī nebūtu palicis un atmetis
bībeles mācību, tad tomēr, man šķiet, daudz svarīgāka par baznīckungu apdrošināšanu ir mazo
amatnieku apdrošināšana ar VI kategorijas rūpniecības zīmēm un bez tām. Aiz šī iemesla man
stingri jāizsakās pret mazo amatnieku strīpošanu
no apdrošināmo saraksta.
Bez tam Reinharda kungs domā, ka kantoru
u;i biroju personāls, teātru personāls un sociāla
rakstura iestāžu darbinieki nebūtu nemaz apdrošināmi. Arī šim saīsinājumam nevaru piekrist.
jāgādā tikai
Reinharda kungs laikam domā, ka
par dažiem. Man šķiet, ka arī tikko minētās perPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds desonas ir svarīgi valsts darbinieki, jo viņi palīdz
putātam Reinhardam.
starpsauciens.)
celt mūsu valsti. (G Reinharda
G. Reinhards (nacionālais bloks): Man jau, Jā, par ko tad Jūs runājat? Es visu laiku runāju
Kiršteina kungs, nebūtu nekas pretim apdrošināt
un , protestēju pret to, ka Jūs gribat izmest mazos
(G. Reinhards no vietas: «Es tikai
padomāt.
amatniekus.
visus, bet ir viens mazs āķis, kas liek
Ja valsts uzņemtos visu to apdrošināšanu, varbūt, gribu, lai viņus neapdrošina uz valsts rēķina.»)
viņa to varētu arī nest, bet valstij būs vajadzīgs Bet lauksaimniekus Jūs gribat apdrošināt uz valsts
liels kontroles orgāns, lai varētu kontrolēt visus rēķina! Tagad iznāks tā, ka uz laukiem būs apdrošināti 600.000 — 700.000 personu, tā tad gantos simtus tūkstošus, vai patiesi tie nelaimes gadījumi tā notikuši. Tagad to kontrolē katrs darba drīz visi, izņemot mazos amatniekus. Jūs domādevējs, kas maksā, bet tikko mēs atsvabināsim jat, ka tad, ja nāks mazie amatnieki klāt, būs tik
liels apdrošināmo skaits, ka Jūs vairs nevarēsit
darba devējus no maksām, viņiem nebūs vairs into baļķi pacelt. Man šķiet, ka tās ir pilnīgi nepatereses tik stingri kontrolēt, un proti, kādēļ. Tagad, ja pie viena darba devēja ir notikušas vairāk matotas domas, tāpēc es lūdzu Augsto namu Reinnelaimes, pēc pastāvošā likuma apdrošināšanas harda kunga pārlabojumu noraidīt.
biedrība liek viņam to sajust tā, ka uzliek lielāku
Priekšsēdētāja
biedrs K. Pauluks:
Vārdu
maksu; bet ja mēs viņus visus uzņemsim apdroneviens vairāk nevēlas? Debates izbeigtas. Vārds
šināšanas likumā uz valsts rēķina, tad kontrole
referentam.
nelaimes novēršanā un uzraudzībā darba devēReferents L. Šēlers: Kommisijā pārlabojums
jiem atkrīt, jo tagad valsts uzņemas visu garannoraidīts.
Tagad ir tik
tiju. Jūs redzat, kungi, starpību!
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Deputāts
daudz kontrolieru šinī lietā. Tie visi ieiet apdroReinhards
iesniedzis
priekšlikumu:
G.
šināšanas sabiedrībā.
Jau viņu reizi es runāju,
ka šo likumu var izmantot un visu apdrošināšanas
«5\ pantā 3. un 4. punktus izteikt šādi:
3) 3. pantā atzimētos zvejniekus, kuri ar zvejniecībai
lietu kompromitēt nelietderīgā kārtā ļaunprātīgi
dalībnieki.
Ja šī kontrole, kurā tagad ir tikpat nodarbojas uz savu roku, un viņu ģimenes locekļus, kā arī
rakstura darba vietu īpašniekus un viņu ģidaudz cilvēku, cik ir darba devēju, tagad atkrīt, lauksaimniecības
menes locekļus, izņemot tos šinī punktā minētos ģimenes lotad es bīstos par to, vai necelsies valstij lieki izcekļus, kas, saskaņā ar 1. un 2. pantu, apdrošināti kā algoti
devumi, kas, varbūt, būs tik lieli, ka valsts tos ,nedarbinieki:
4) skolotājus un audzinātājus, kā arī baznīcu darbiniespēs samaksāt. Tāpēc es esmu licis priekšā 5\
pantu pieņemt ar dažiem saīsinājumiem. Ja mēs kus :»
redzēsim, ka pēc zināma laika manas bailes nepieKommisijā šis priekšlikums noraidīts. Lieku
pildītos, mēs varētu pantu atkal papildināt.
Toto uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
mēr tas, ko es lieku priekšā, ir noticis visā Vadeputāta Reinharda priekšlikumu. Tagad lūdzu
kareiropā un visur tur, kur tādus likumus izdod.
pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot
Jo plašāku to izdod, jo lielāka ir grūtība kontrolūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tālēt. Tāda tik plaša apdrošināšanas likuma nelaidu nav. Par deputāta Reinharda priekšlikumu nomes gadījumos, kā mums paredzēts, nekur pasaudota 31 balss, pret to nodots 40 balsu. Priekšlilē tomēr nav! Mēs šinī lietā ejam pa priekšu.
kums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 5. pants komTāpēc es lūdzu neaizmirst, ka mēs nedrīkstam
misiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
iet par daudz lieliem soļiem, bet ka mums jāiet tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
lēnām. Tie ir tie iemesli, kāpēc es iesniedzu sa5. pants kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
vus pārlabojumus.
— Lūdzu nolasīt 11. panta piezīmes.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deSekretāra biedrs R. Dukurs:
putātam Rozentālam.
darbiniekiem, kā arī par lauksaimniecības rakstura darba vietu darbiniekiem paliktu tie paši, tikai
3. punktu būtu jāgroza. «3. pantā atzīmētos zvejniekus, kuri ar zvejniecību nodarbojas uz savu roku, un viņu ģimenes locekļus, kā arī lauksaimniecības rakstura darba vietu īpašniekus un viņu ģimenes locekļus, izņemot tos šinī punktā minētos
ģimenes locekļus, kas, saskaņā ar 1. un 2. pantu,
apdrošināti kā algoti darbinieki.» 4. punktu es
liktu priekšā saīsināt un izteikt tā: «skolotājus un
audzinātājus, kā arī baznīcu darbiniekus.»
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds
deputātam Kiršteinam.
K. Kiršteins
(demokrātiskais centrs): Godātie deputātu kungi! Es tomēr gribu celt iebildumus
pret Reinharda kunga priekšlikumu attiecībā uz
amatniekiem, jo ar šo likumu mēs lielā mērā nākam pretim, un gluži pareizi, lauksaimniekiem,
šīm samērā turīgām aprindām. Tādēļ ir lielākā
mērā netaisni, ja mēs neatbalstām sīkos amatniekus, kam ir VI kategorijas rūpniecības zīme, vai
tās nav. Līdz šim brīvprātīga amatnieku apdrošināšana nav nekā devusi, un, kā zināms, nelaimes
gadījumi ar amatniekiem notiek ļoti bieži. Ja mēs
jau lielās grupas atsvabinām no maksām, tad, saprotams, arī amatnieki pelnī šo atvieglojumu lai viņi būtu apdrošināti uz valsts rēķina. Deputāta
Reinharda priekšlikumiem es nevaru piekrist.
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Cietušie, kūpi bauda tiesību uz Tautas labklājības ministrijas izvedamu apdrošināšanu, pirmās 14 die-

piezīme.

nās saņem pabalstu no darba devēja uz viņa rēķina
šinī likumā paredzētos apmēros.
Tiesību uz šā panta
2. punktā minēto pabalstu 3. pantā atzīmētās personas
bauda tikai sākot ar 4. mēnesi, skaitot no nelaimes gadījuma dienas.
piezīme. Ja cietušais, kam ārstēšanas palīdzība pienākas
no Tautas labklājības ministrijas, dzīvo ārpus pilsētas
administratīvām robežām, tad viņam šī palīdzība sniedzama saskaņā ar likumu par lauku iedzīvotāju nodrošinā-

šanu slimības gadījumos, pie kam attiecīgas piemaksas
cietušā un pašvaldības vietā sedzamas no valsts līdzekļiem.»

Priekšsēdētāja biedrs

K. Pauluks: Vārdu neLieku uz balsošanu 11. panta piezīmes. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to pieņemviens nevēlas?

šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11. panta
piezīmes vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt
17. panta piezīmi.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:

sesijas

11. sēd e 1930. g ada

28. no vemb r,i.
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Pauluks: Vārdu
Priekšsēdētāja biedrs K.
neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu III nodalījuma ievada tekstu. Lūdzu pacelties tos, .kas ir
pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. III nodalījuma ievada, teksts pārlabota veida
vienbalsīgi pieņemts. — Ludzu nolasīt IV nodalījumu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«33., 34., 44., 47., 49., 61., 64.,

un 65. pantu un 86: p.

piezīmi atcelt.»

Priekšsēdētāja

biedrs

K.

Pauluks:
Vārdu
IV nodalītā pieņemIV nodalīLudzu no-

neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu
jumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
jums vienbalsīgi pieņemts. — B. daļa.
lasīt I nodalījumu.
Sekretāra biedrs

R. Dukurs:

«Pēc šo pārgrozījumu un

papildinājumu spēkā stāšanās

Pirmā apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos likvidējama un visa tās manta un saistības pāriet uz vispārējo apdrošināšanas sabiedrību nelaimes gadījumos un Tautas labklā«17
....... jības
.
ministriju proporcionāli tiem pensionāriem izmaksājamai
gadījumiem
Piezīme. Ja cietušām'
par vēlākiem nelaimes
gada pensijas summai, kuri pāriet šo iestāžu pensionēšanā.
piešķir pensiju ne no tās iestādes, no kuras viņš saņem
Šādā kārtā uz
Tautas labklājības ministriju pārgājušas
pensiju par agrākiem nelaimes gadījumiem, tad starpību
mantas un citus līdzekļus pēdējā izlieto uzņemto saistību izstarp paaugstināto un
iepriekšējo pensiju maksā ta appildīšanai, sedzot no tiem arī pārvaldes un telpu iekārtošanas
drošināšanas iestāde, kas piešķīrusi pēdējo pensiju.»
izdevumus līdz 1931. g. 1. aprīlim, pēc kam atlikumu, ja tāds
izrādītos, pievieno ministrijas rīcībā
esošam kapitālam paPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu nebalstu izsniegšanai slimiem un sakropļotiem strādniekiem.
viens nevēlas? Lieku uz balsošanu 17. panta pieLikvidācijas noteikumus izdod Tautas labklājības minizīmi. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemstrija.»
\- - ? i : I . .:

šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 17. panta
piezīme vienbalsīgi pieņemta. — Ludzu nolasīt
26. panta piezīmi.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
,
.
,
.
.
.
mirušā
Piezīme. Tiesība uz pensiju no nelaimes gadījumā
tēvam un mātei sākas tad, kad viņi sasnieguši 55 gadu
vecumu, bet kad viņi ir darba nespējīgi, tad ar delaresp.
meitas nāves dienu, ja cietušais viņus galvenā kārta uzturējis. »
«26.

Vārds dePriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
putātam Rozentālam.
(sociāldemokrāts): 1927. gada
M. Rozentāls
likumā tāda.s piezīmes nebija. Tā radās pagājuša
gada rudenī. Patiesībā šī piezīme ir diezgan nemotivēta, jo likuma 26. pantā jau bija pateikts: ja
mirušais viņus galvenā kārtā uzturējis, tad ta _ ģimenes locekļiem pienākas_ pensija u. t. t. Tapec
tagad ir nesaprotami, kāpēc te ielikts 55 gadu vecums. Man liekas, ka tas darīts ar nolūku ierobežot tiesības saņemt pensiju nelaimes gadījuma
mirušā strādnieka ģimenes locekļiem, kurus viņš
ir uzturējis. Tāpēc es lieku priekša 26._ panta_ piezīmi strīpot, lai pants paliktu tāda veida, kāda tas
pieņemts 1927. gadā. _ Šis pants sarežģījumus nav
radījis, tāpēc es domāju, ka piezīme ir lieka.
Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Vardu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Ludzu
referenta atsauksmi.
Referents L. Šēlers: Kommisijā šādu priekšlikumu ir noraidījusi.
Deputāts
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu:
,26. panta piezīmi strīpot.*

Referents izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas jr
par deputāta Rozentāla priekšlikumu. Tagad_ lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodots 30 balsu, pret to nodotas
45 balsis, atturējies 1. Priekšlikums noraidīts. Līdz
ar to pieņemta 26. panta piezīme' kommisiju redakcijā. — Tagad atgriežamies pie III nodalījuma

ievada teksta. Lūdzu to nolasīt pārlabota veida.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:

«Likumu papildināt ar 2., 3. un 5. p„ 11. P, 2. un 3, piestai, 17. p. piezīmi un 26. p. . piezīmi.>

Priekšsēdētāja

biedrs

K.

Pauluks:

Vārds

deputātam Šēleram.

L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāGala slēdzienā es lieku
Mani kungi!
priekšā visu likvidējamās I apdrošināšanas sabiedrības aktīvu un pasīvu nodot Tautas labklājības
ministrijai un to nesadalīt proporcionāli ministrijai un vispārējai apdrošināšanas sabiedrībai lauksaimniecībā un rūpniecībā nelaimes gadījumos cietušiem. Šāda dalīšana ir jo sevišķi grūta, vēl tāpēc, ka aktīvs sastāv galvenā kārtā no nesamaksātu prēmiju pieprasījumiem.
Ja pasīvam eventueli būtu pārsvars par aktīvu, tad būtu arī netaisni apgrūtināt privātos rūpniekus ar deficitu,
pie kā viņi nav vainīgi.
Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Vārds deciski) :*)

putātam Ērglim.
savienība): Augstais
J. Ērglis (zemnieku
nams! Kad šo likumu izstrādāja — tas bija pavasarī, maija mēnesī —, tad bija domāts, ka rudens sesijā to tūliņ pieņems un varēs realizēt sakot ar 1. janvāri. Tagad ir jau novembra beigas,
bet vēl šis likums nav pieņemts . un nav an zināms,
kad tas iegūs likuma spēku; tāpēc 1. janvāri nebūs iespējams atstāt par termiņu, kad šie _ papildinājumi un pārgrozījumi iegūs likuma speķu. Es
lieku priekšā nodalījumā, kur ir runa par Tautas
labklājības ministrijas rīcībā pārgājušas mantas izlietošanu un kur ir 1931. gada 1. aprīlis, šī 1. aprīļa vietā likt 1. jūliju, joja gada noslēgums būtu domāts 1. janvārī, tad būtu pareizi un lietderīgi pieņemt 1. jūliju, lai līdz tam laikam Iapdrošinašanas
sabiedrību varētu sagatavot likvidācijai un nodot
Tautas labklājības ministrijai.
Vardu
Priekšsēdētāja biedrs K.
Pauluks:
vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Ludzu referenta atsauksmi.
Referents L. Šēlers: Kommisijā manu priekšlikumu ir noraidījusi. Citus priekšlikumus ta nav
apspriedusi.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie B daļas I nodalījuma iesniegti divi priekšlikumi. Viens
*)

Runātāja atreferējums.
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priekšlikums, ko iesniedzis

skan:

deputāts

L.

Šēlers,

«B. I. pirmo teikumu izteikt šādi:
j<Pec šo pārgrozījumu un papildinājumu spēkā stāšanās
Pirmā apdrošināšanas sabiedrība nelaimes gadījumos likvidējama, un visa tās manta un saistības pāriet uz Tautas labklājības ministriju, kura uzņemas Pirmās apdrošināšanas pensionāru tālāko pensionēšanu.» —»

Otru

priekšlikumu

iesniedzis

Ērglis:
_«B. nodalījumā
1. jūliju.»

I daļā

otrā nodaļā

deputāts

1. aprīļa

J.

vietā likt

'Referents izsakās, ka deputāta Šēiera priekšlikums kommisijā noraidīts, bet
deputāta Ērgļa
priekšlikums neesot apspriests. Lieku uz balsošanu deputāta Šēiera priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Par deputāta Šelera priekšlikumu nodots 30 balsu, pret
— 15 balsu, atturējies 41. Deputāta Šēiera priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk deputāta
Ērgļa priekšlikums. 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 Ērgļa priekšlikumu nodots 30 balsu, pret to nodotas 42 balsis.
Arī šis priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk
B daļas I nodalījums kommisiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. B daļas I nodalījums
kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt II nodalījumu.
Sekretāra biedrs

R. Dukurs:

«Jūras zvejniekiem un lauksaimnieciska rakstura darba
vietām, kas cietušas no plūdiem, pārmērīga mitruma un krusas ne mazāk par 50%, līdz 1929. g. 1. janvārim uzliktās apdrošināšanas iemaksas nav iekasējamas.»

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārdu neviens nevēlas. Lieku uz balsošanu II nodalījumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. B daļas II nodalījums vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt III

nodalījumu.
Sekretāra biedrs

R. Dukurs:

«No apdrošināšanas iemaksām atsvabināto vietā attiecīgās iemaksas vai iemaksu daļas nomaksā valsts, pie kam
summas, kas saskaņā ar likumu par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos (lik. kr. 1927. g.
91) 84. p. un pārgrozījumiem pie tā (lik. kr. 1929. g. 203), no
valsts pienākas pirmai apdrošināšanas sabiedrībai nelaimes
gadījumos, dzēšamas no aizdevuma, ko valsts uz šā likuma
'86. p. piezīmes (1927, g. redakcijā) pamata tai izsniegusi no
dzīves atjaunošanas fonda līdzekļiem.
Ar šo atcelti pārgrozījumi likumā par algotu darbinieku
apdrošināšanu
gadījumos
nelaimes un arodu slimību
1929. g. 203).
Šie papildinājumi un pārgrozījumi stājas spēkā ar 1931.
g. 1. janvāri.»

(lik.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu
neviens nevēlas? — Deputāts J. Ērglis iesniedzis
priekšlikumu —

sesijas

11. s ē d e 1930. gada 25. novēmi r,I.

47.2

III nodalījuma pedejo _ teikumu izteikt šādi: «Šie papildinājumi un pārgrozījumi stājas spēkā ar 1931. gada 1. jūliju.»

Lūdzu referenta atsauksmi.
Referents L. Šēlers: Priekšlikums kommisijā nav apspriests.
_
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Referents
ziņo, ka kommisijā
priekšlikums
neesot apspriests. Lieku uz .balsošanu deputāta
Ērgļa priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Krgļa
priekšlikumu. J agad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Ērgļa priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,_kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par deputāta Ērgļa priekšlikumu nodotas 23 balsis, pret — 45 balsis, atturējušies 6. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak^ B daļas III nodalījums kommisiju redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret III nodalījuma pieņemšanu kommisiju redakcijā.
Tādu nav.
Kas atturas? Nav. B daļas III nodalījums kommisiju redakcija vienbalsīgi pieņemts. — Iesniegts
priekšlikums, ko parakstījuši deputāti:. V. Bastjānis, A. Petrevies, J. Višņa u. c:
«Liekam . priekša pārgrozījumiem
papildinājumiem
Un

likuma par ap'drošinašanu nelaimes
mos atcelt steidzamību.»

un arodu slimību gadīju-

Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Kad šos pārgrozījumus un papildinajumus_ apsprieda kommisijā,
mes steidzamību atbalstījām, būdami pārliecināti,
ka stradniekiem _ svarīgākie panti, ko kommisiia
pieņemam grozīta veida, radīs pārgrozības apdrošināšanas sabiedrības darbībā.
Tagad, kad Saeimas vairākums ir pieņēmis Šēiera kunga priekšlikumu, kas apdrošināšanas sabiedrības pārvaldi

faktiski nodod neaprobežotā fabrikantu pārzināšana, mes_ vairs nevaram balsot par šo likumprojektu
un tapec liekam priekša atcelt _ steidzamību, lai
treša lasījuma varetu _ iesniegt pārlabojumus. Atkarība no ta, kāda bus Saeimas pilsoniskā vairākuma izturēšanas pret mušu iesniegtiem priekšlikumiem, mes stādam savu poziciju pret šo likum-

projektu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu vairāk neviens neveļas? — Lieku uz balsošanu deputāta Bastjāņa u. c. iesniegto priekšlikumu —
atcelt likumam steidzamību.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Priekšlikums pieņemts. — _ Nobalsošana nāk likums visumā 2.
lasījuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma
pieņemšanu 2. lasījuma visumā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums. Likums 2. lasījumā visumā pieņemts.
— 3. lasījums bus 9. decembrī.
Veļa laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt.
Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Nākošā sēde būs piektdien, 28. novembrī,
pīkst. 5 pec pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.15 vakarā.)

a*

47$

Latvijas

R e p u b 1 i k a s 111 S a e i m a s VII

sesijas

12. sēde

1930. gada

28.novembrī.

474

pārgrozījumu likumā par pagastu

padomes vēlēšanām. Pie dienas kārtības deputāts St. Ivbulis
iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku

priekšā 22. punktu likt kā 4. punktu.»

Deputāts V. Vestermanis liek priekšā:
VII sesijas 12. sēde 1930. gada 28. novembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.

2.
3.

Dienas kārtības grozīšana:
St. Ivbulis i kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) . 474
Likumprojekta nodošana kommisijām
474
Deputāta J. Zlaugotņa-Cukura u. c. iesniegtais likumprojekts par darba un algas nodrošināšanu bezdarbniekiem (noraida) :
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frak-

cija)
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija)
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija)

4.
5.

6.

7.

8.

9.

...

475
480

. . . 486
Deputāta J. Opvncana paziņojums par izstāšanos no sociāldemokrātiska bloka
489
Deputāta J. Baložau. c iesniegtais jautājums iekšlietu
ministrim par strādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta .Demonstrācija" Nr. 2 konfiscēšanu:

J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 489
E. Laimiņš, iekšlietu ministris
492
Pārgrozījumi likumā par kurināmā materiāla izsniegšanu
kara invalidiem, kara cietušo un kara klausībā iesaukto
ģ menē.u (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Dēķens, referents
492
Papildinājums likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Dēķens, referents
493
Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par personas nodokļa atlaišanu 19.^8./29. un 1929/30. budžeta gadā
cietušiem no plūdiem, krusas vai neražas (redakcijas
kommisijas ziņojums):

K- Dēķens, referents
Tautas labklājības ministra atbilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu par bezdarbnieku stā-

493

vokli :
10.

V. Rubulis, tautas labklājības ministris
Likums par valsts krēditiem un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai (2. lasījums):

493

K. Kiršteins, referents
A. Bļodnieks, referents

11.

494, 508, 509, 511
496, 508, 509, 511
E. Grantskalns zemnieku savienība) . . .498 , 505, 510
V. Firkss (vācu baltiešu partija)
500
J. Šterns (progresīvā apvienība)
501
A. Jukšinskis ( kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) 503
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija)
504, 507
K. Būmeisters sociāldemokrāts)'
506
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs) ....... 509
Papildinājumi likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības
un 2. lasījums):
V. Rubulis, referents
R. Dukurs, referents
M. Rozentāls (sociā demokrāts)

gadījumos

(1.

513, 514, 516
513, 514, 518

12.

Pārmaiņa kommisijas sastāvā

515
516

13.

Nākošā sēde

516

_ «1930. gada 28. novembra dienas kārtības .28. punktu —
«Pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm», noņemt no dienas
kartības un nodot atpakaļ tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisijām — pārstrādāšanai.»

Vairāk nekādu priekšlikumu pie dienas kārtībasnav iesniegts? Vispirms likšu uz balsošanu deputāta St. Ivbuļa iesniegto priekšlikumu. Vārdu pie
šī priekšlikuma neviens nevēlas? Vārds deputā-

tam Ivbulim.
St. Ivbulis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija): Augsta sapulce! Likumu par valsts krēditiem
un pabalstiem lauku būvniecībai lieku priekšā likt
dienas _ kartības 4. vietātāpēc ka šis likums katrā
ziņa jāpieņem šinī sesijā. Pastāvošais lauku būvniecības likums neapmierina lielu daļu mūsu zemniecības. Sevišķi Latgalē mežu ir ļoti maz, un koka
materiālu pietiks varbūt tikai vienai piektai daļai
pieprasītāju. Tā kā jaunais likumprojekts galvenā
kārtā veicinās tieši ugunsdrošu ēku būvi, šis likums katrā ziņā jāpieņem jau šinī sesijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta ivbuļa iesniegto priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputātā Ivbuļa iesniegto
priekšlikumu —
«22. punktu likt 4. vietā.»

Acīm redzams vairākums. Tas pieņemts. -?
nāk nobalsošanā deputāta Vestermaņa
priekšlikums —

Tagad

un

28. dienas kārtības punktu noņemt
nodot atpakaļ attiecīgām kommisijām.

no

dienas kārtības

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir par deputāta Vestermaņa iesniegto priekšlikumu. Jagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par deputāta Vestermaņa priekšlikumu nodota 31
balss, pret — 32 balsis. Tas noraidīts. — Vairāk
nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kartība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem.
Ministru kabinets piesūtījis prezidijam tirdzniecības vienošanos starp
Latviju un Lietuvu. Prezidijs liek priekšā nodot
to tirdzniecības un rūpniecības un ārlietu kommisijām. Iebildumu nav? Tā nodota minētām kommisijām. — Ministru kabinets piesūtījis prezidijam
šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Lietuvu. Prezidijs liek priekša nodot to ārlietu kommisijai. Iebildumu nav? Tas nodots ārlietu kommisijai.
Deputāti J. Zlaugotnis-Cukurs, J. Balodis u. c.
iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam likt Saeimai priekšā sekojošu likumprojektu.
Likums par darba un algas nodrošināšanu bezdarbniekiem.

^
Valstij ir jādod
darbs visiem bezdarbā nonākušiem
pilsētu un lauku strādniekiem, kalpotājiem un ierēdņiem, sarīkojot šim nolūkam _ sabiedriskus darbus. Par bezdarbnieku
uzskatams katrs strādnieks,
kalpotājs un ierēdnis, kurš ne
^
agrāk ? . kā 2 nedējas
pēc darba zaudēšanas
pieteicies darba
apgāde.
1.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Saeimas sēde
atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; tautas labklājības ministra
atbilde uz deputāta J. Baloža u. c. iesniegto jautājumu par bezdarbnieku stāvokli; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātās dienas kārtības apspriešana, papildināta ar pārgrozījumu likumā par apriņķa valdes un revīzijas kommisijas vēlēšanām un

2. Valsts

rīkotos

sabiedriskos

darbos

nodarbinātiem

strādniekiem maksājama alga ne mazāk kā 4 lati dienā — vīriešiem un 3 lati dienā — sievietēm, pie 8 stundu darba laika.
Piezīme: Tiem bezdarbniekiem,
kurus
valsts nespēj kaut

kādu iemeslu dēl nodarbināt, maksājams
pantā minētās algas normas apmērā.

pabalsts šinī

'

.
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31 Līdzekli šini likumā paredzētām vajadzībām ņemami
no valsts rezerves fonda.
Piezīme. Tekošā 1930.131. gada vajadzībām nekavējoši atvēlami 10 miljoni latu.
4. Likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu. .
JZlaugotnis-Cukurs,
J.' Balodis,
0. Jankus,
L. Jeršovs,
E. Miezis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī likumprojekta deputātam Zlaugotnim.
(strādnieku un zemnieku
J. Zlaugotnis-Cukurs
frakcija): Tagadējo laikmetu Latvijā mēs varam
apzīmēt par tādu, kas no vienas puses raksturo vislielāko izšķērdību, vislielāko bagātību saraušanu no
nemantīgās šķiras, un no otras puses šī nemantīgā
šķira — strādnieki, bezdarbnieki pašreiz ir nonākuši tik grūtā stāvoklī, ka stipri vien jau parādās
pašnāvības kā masu kustība. Tas nozīmē, ka jautājumam par strādnieku nodrošināšanu ar darbu un
arī ar attiecīgu algu, lai tā kaut cik atbilstu iztikas minimumam, jāpiegriež visnopietnākā vērība.
Pilsonība pašreiz rīko gandrīz vai katru vakaru
dažādus rautus, dzīres un jubilejas. Studentu organizācijas un tāpat arī citas pilsoniskās organizācijas vairāk dienu no vietas piekopjšādu dzīves
veidu, tērējot ļoti plašos apmēros strādnieku grūti
sakrātos grašus, ko strādniecība nomaksājusi valstij nodokļu veidā. Valsts šīs summas caur Kultūras fondu vai valsts budžetu ļoti plašos apmēros
ir izdalījusi dažādām pilsoniskām organizācijām.
Sīs plašās summas, kuras tiek izdotas pilsoniskām organizācijām caur valsts budžetu, kā arī
caur citām organizācijām, nonāk tagad taisni visturīgākās pilsonības, vai nu jaunatnes, vai veco
pilsoņu organizāciju rokās, kuri tagad vārda pilnā
nozīmē var dzīvot un tērēt līdzekļus rautos, tērēt
tos šampanietim u. t. t.
Jāsaka, ka ir beidzamais laiks, kad nop i etni
jāpiegriež vērība, lai tagadējā bezdarba laikā bezdarba stāvoklī nonākušie bezdarbnieki tiešām vēl
plašākos apmēros kā līdz šim nenonāktu postā un
nelietotu pašnāvības jau kā masu kustību. Man
nav sevišķi daudz jāpakavējas pie tā, ka pašnāvību masu kustība ir jau iesākusies, jo mums ir daži
fakti, kas spilgti raksturo, ka patiešām posts ir ārkārtīgi liels. Nesen, ja nemaldos, tikai nedēļu atpakaļ laikraksti vēstīja, ka pakārušies 2 jauni darba spējīgi cilvēki. Viņi nonākuši izmisuma stāvoklī
jo, meklējot darbu, nav varējuši to atrast, zaudējuši
pacietību un abi nolēmuši pakārties pie viena striķa
vienā vietā un vienā laikā. Tie ir fakti, kas liecina,
ka strādnieku stāvoklis ir ārkārtīgi smags, ja viņi
pašreiz nevar dabūt darbu.
Ņemsim faktus! Dažas dienas atpakaļ «Jaunā' kās Ziņās» bija īss raksturojums, cik tālu nonāk
darba jaunatne: kāda jaunava, ilgāku laiku strādādama uz laukiem, iekrājusi nedaudz naudas, bet,
iebraukusi Rīgā, zaudējusi šo nelielo naudas summu un nonākusi tiktāl, ka gribējusi izdarīt pašnāvību.
Tikai apstākli sagadījušies tā, ka šis viņas nodoms
izjaukts un viņa izglābta.
Bez tam vēl citi fakti raksturo, ka pašreiz
saimnieciskie apstākļi ir ārkārtīgi smagi; tāpēc
tiem jāpiegriež ļoti nopietna vērība. Pilsonība tagad to negrib darīt, nedara, atrunājas, ka viņai neesot pietiekoši līdzekļu, lai gādātu par bezdarbniekiem. Tanī pat laikā mēs zinām, ka Saeimā ir pieņemti un stāv vēl dienas kārtībā vairāk nepieņemtu likumprojektu, kuriem paredzētas ļoti plašas
summas, lai tās tālāk atdotu turīgām aprindām —
vai nu kā piemaksas, sviesta eksportam, bekona ražošanai, vai kā piemaksas labībai un citādā veidā.
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Nodokļu smaguma nastu visā pilnībā uz saviem
pleciem iznes taisni mazturīgās aprindas, jo_ netiešie nodokli ir tie. kas dod vislielākos ienākumus
valsts budžetā. Tāpēc ir skaidrs, ka arī strādniecībai, mazturīgākai iedzīvotāju daļai ir pats beidzamais laiks noteikti prasīt, lai pilsonība dotu visā pilnībā tik daudz, cik vajadzīgs bez darba palikušam strādniekam vai nu algas vai pabalsta veidā, lai viņš nenonāktu tieši līdz tādam stāvoklim,
uz kādu es jau aizrādīju. Ja apstākļi tā turpināsies,
lieta var kļūt vēl ļaunāka, un jau atsevišķas grupas,
divi - trīs un vairāk var nonākt tik tālu. ka noiet
bezdibeņa.
Tāds būtu īsumā pašreizējo LatvijasJauno un,
no otras puses, turīgo pilsoņu dzīves parādību raksturojums. No šīm parādībām izejot, man gribētos
teikt, ka Latvija kā kapitālistiska valsts kopīgā kapitālistisko valstu saimē nav atsevišķs loceklis,
nav kāda sevišķa valsts, bet ir padota vispārējam
stāvoklim. Mūsu pilsoņu darbinieki sevišķi orientējas uz kapitālistiskām valstītm aizrādot, ka šīs
valstis mums jāņemot par piemēru, tur varot uzplaukt kapitālistiskā ražošana, jāraugoties uz šim
valstīm un tās jāņemot par piemēru. Arvienu aizrāda, ka Latvijas valstij jātuvinoties pārejam kapitālistiskām valstīm.
Stāvoklis, ar ko raksturojas bezdarba posts _,
nav citāds, bet tas, varbūt, ir daudz ļaunāks neka
to domā. Amerika, kur līdz 1928. gadam nebija
manāma nekāda krize, nebija manāms nekāds bezdarbs, un tāpat viena otra kapitālistiska valsts, ari
Latvijas buržuāzija savā pirmā pastāvēšanas laika
rādīja, kā kapitālistiskas valstis var noorganizēt
savu saimniecību, ka nav bezdarba, nav trūkuma,
bet ir tikai turība. Sevišķi atsaucās uz Ameriku.
Tikai šodien mēs lasām pilsonības laikraksta, cik
liels ir posts pašreiz Amerikas strādniekiem: viuz
ņiem jāstaigā apkārt pa ielām, ar plakātu
muguras, kur rakstīts, ka viņi ar mieru strādāt kuru katru darbu par 1 dollaru nedēļā. Redziet, viņi
ir gatavi visu ko darīt, lai tikai' dod viņiem tik
daudz, ka būtu iespējams pārtikt. Amerikas kādreiz it kā, no buržuāzijas viedokļa ņemot, turīgais
strādnieks tagad ir nonācis galīgā nabadzība, viņam jāmirst bada nāvē. Jau pilsonības laikraksta
ziņas rāda, ka Amerikā pašlaik esot 3.000.000 bezdarbnieku. Šīs ziņas ir nepareizas, patiesais stāvoklis ir noklusēts. Strādnieku laikrakstu ziņas

rāda, ka bezdarbnieku skaits Amerikā ir 3 reizes
lielāks: Amerikā pašlaik ir ne mazāk par 9.000-000
bezdarbnieku. Šīs ziņas pilsonības darbiniekiem
liek kaut ko padomāt.
Bezdarba posts ir smags, arī Latvijā tas ir ļoti
liels un katru gadu top vēl lielāks. Nav jāskatās
tālu atpakaļ senatnē. Pietiek tikai salīdzināt tagadējo stāvokli ar 1922. gada stāvokli. _ Jau tagad_pie
mums ir daudz bezdarbnieku, kad vel nav iestājusies ziema, bet ir tikai rudens. Jau tagad pēc nepilnīgajiem darba apgādes datiem visā Latvijā skaitās vairāk par 10.000 bezdarbnieku. Man jāaizrāda, ka tagadējos apstākļos, kad nav iespējams dabūt darbu kaut arī par jau tā zemo darba algu, visi bezdarbnieki nemaz nereģistrejas darba apgādēs. Ja strādnieks vēl kaut kā var pārtikt, tad viņš
izvairās no reģistrēšanās, Jo viņš ir pārliecināts,
ka darba apgāde tik un tā bezdarbniekiem darbu
nedos un |a arī dos kādu niecīgu darbiņu, tad par
tik zemu atalgojumu, kas ne mazākā mērā neatbilst
iztikas minimumam.
Tagad paskatīsimies, kāds ir pašreizējais stāvoklis, salīdzinot ar 1922._ gadu. 1922. gada decembra mēnesī visā Latvijā bija 8473 bezdarbnieki;
1923. gadā bezdarbnieku skaits samazinājies uz
4679; 1924. gadā bijuši atkal 4679 bezdarbnieki;
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1925. gada bezdarbnieku skaits pieaudzis uz 7473;
1926. gada bezdarbnieku bijis jau turpat pilni 8000,
1927. gadā — turpat pilni 10.000, 1928. gadā —
18.357, un 1929. gadā — 23.000 bezdarbnieku. Kā
es jau teicu, šogad decembra mēnesi — tagad
mums vēl ir novembris —, ja ņemsim oficiālo bezdarbnieku skaitu — 10.000, šis skaits vēl trīskāršosies, neskatoties uz to, ka bezdarbnieki ne labprāt reģistrējas, jo viņi zin, ka nav nekādas cerības darbu dabūt.
Tik maz līdzekļu, kā buržuāzija atvēl bezdarbnieku vajadzībām šogad, nav bijis dots nevienā iepriekšējā gadā. Rīgas pilsēta ir piešķīrusi
bezdarbnieku nodarbināšanai tikai 25.000 latu, neskatoties uz to, ka jau tagad Rīgā ir vairāk par
2000 bezdarbnieku. Rīgas pilsēta gan vēl cer saņemt no valdības kādus 45.000 latu, bet tos nezin
vai dabūs. Rīgas pilsētas darba apgādes vadītāji
paskaidroja, ka puslīdz noteikti no valdības dabūšot 25.000 latu, bet 20.000 latus viņi cerot saņemt
par kādu Izglītības ministrijai izpildāmu darbu. Izglītības ministrijai jāveicot kāds darbs, ko viņa,
saprotama lieta, pati nestrādās, un esot cerība, ka
šo darbu nodos Rīgas pilsētas darba apgādei, lai
tā to padarītu ar bezdarbniekiem. Rīgas pilsētas
pašvaldība ir noraidījusi mūsu priekšlikumu atvēlēt līdzekļus bezdarbnieku nodarbināšanai. Tagad
nav atvēlēts klāt nekas, un šie 25.000 latu arī tiks
izdoti jau . šinīs dienās. Ja tagad 25.000 resp. 45.000
latu no valdības nedabūs, tad būs jāatlaiž ari tie
bezdarbnieki, kas pašreiz nodarbināti sabiedriskos
darbos.
Šo bezdarbnieku darba alga ir zema, un nodarbinātas pie tam ir galvenā_ kārtā sievietes. Darba apstākļi ir ļoti smagi — vīriešu darba speķu izlieto tikai tik, lai vairāk varētu izmantot sieviešu
darba spēku. Darbi ierīkoti tā,ka _ vīrietis piesviež
truli ar smagām smiltīm un sievietēm trulis jānodzen
otrā galā, tur jāizgāž un atkal steidzīgi jaatdzen
atpakaļ. Vīrieša darbs ir labāk atalgots, un viņu
interesē vairāk nopelnīt, bet sievietēm — bezdarbniecēm tanī pat laikā ir uzlikti vissmagākie darbi,
tām jāstrādā taisni katorgas darbs vārda pina nozīmē.
Ko rāda skaitļi par tagadeio bezdarba postu?
Man ir pie rokas 1920. gada, Skuienieka kunga izdotā, statistika, un tur burtiski teikts ta: _ «Bezdarbs, kas visus šos gadus ik ziemas novērojams
Latvijas pilsētās, 1929. gadā nav ne mainījis savu
dabu, ne ari gājis mazuma; taisni otrādi — piepaturot savu sezonas raksturu, pārskata gada tas
turpinājis pieaugt.» Ja ņemam dīka stāvošo reģistrēto bezdarbnieku skaitu, un ja 1924. gadam
pieņemam indeka skaitli — 100, tad 1925. eada indeks rāda iau 137. 1926. gadā — 141, 1927. gada
— 159. 1928. gadā —' 237, un 1929. a:adā — 238.
Tas nozīmē, ka 19.29. gada_ bezdarbnieku skaus ir
biiis gandrīz trīs reizes lielāks neka 1924. gadā. Ta
tad stāvoklis pa šiem 5—6 gadiem ir trīskārtīgi pasliktināties, un jāsaka, ka tagad tas ir pasliktinājies vēl vairāk. Kā jau teicu, galvena kārta tagadēios smagos sabiedriskos darbos tiek nodarbinātas
sievietes, un tāpēc arī darba apgādes visvaira_k
reģistrētas sievietes, jo tās vēl kaut cik cer dabūt
darbu sabiedriskos darbos; vīriešus šinīs darbos
sūta ne labprāt, tāpēc arī vīrieši darba apgādes
nereģistrēias.
Cik līdzekļu pa šiem 5 gadiem tad nu ir'izdots
sabiedriskiem darbiem? 1925.126. budžeta gadā bija paredzēti 1.114.584 lati, 1926./27. budžeta gada
— 1.108.189 lati, 1927./28. budžeta gadā -- 1.741.892
lati. 1928./29. budžeta gadā — 2.447.189 lati un
1929./30. gadā-— 2.039.860 lati. Ievērojot šos skaitļus, varētu teikt, ka pēdējos gados bezdarbnieku
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nodarbināšanai ir izdotas lielākas summas. Bet es
jums tūliņ paskaidrošu, kādēļ tas tā ir.
Vispirms jau 1925./26. un 1927. budžeta gados
sabiedriskiem darbiem summas tika izsniegtas galvena kārtā tikai pilsētām, un pilsētas šīs summas
izlietoja pilsētās reģistrēto bezdarbnieku nodarbināšanai, tā ka šīs summas šādā vai tādā veidā nonāca bezdarbnieku rokās. Bet jau T928./29., tāpat
arī 1929./30. budžeta gadā šīs summas tika dotas
arī lauku ceļu labošanai; galvenā kārtā lielākas
summas tika izdotas grants un akmeņu pievešanai
u._ t. t. Kā mēs zinām, šinīs darbos netika nodarbināti pilsētu bezdarbnieki un arī vispārīgi bezdarbnieki, bet lauku lielsalmnieki un vecsaimnieki ar
saviem puišiem pieveda granti un akmeņus, kā arī
darīja citus darbus.
Šīs summas nenonāca tieši
nemantīgās šķiras — bezdarbnieku rokās. Taisni otrādi — beidzamos gados visām pilsētu pašvaldībām summas tika samazinātas un nevis pavairotas.
Tāds apmēram būtu bezdarbnieku skaits, un
tāds īsumā ir stāvoklis ar summām, cik buržuāzija
ir devusi bezdarbnieku nodarbināšanai.
Kā jau teicu, stāvoklis kļūst katru gadu ļaunāks.
Kā šis stāvoklis atsaucas uz pārējo strādniecību?
Tanī pat laikā, kad pilsētās ir lielāks bezdarbnieku
skaits, kad bezdarbnieki strādā par zemām algām,
rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumos, kur ir
privātā saimniecība, un arī valsts un pašvaldības
saimniecībā, kur tiek lietots algotais darbs, darba
algas tiek nosistas. Parasti mūsu buržuāzija rīkojas tā: ja sabiedriskiem darbiem tiek uzstādītas
kādas normas, akorda darba normas, vai dienas
darba algas normas, tad buržuāzija atsaucas, ka,
lūk, sabiedriskos darbos nevarot maksāt vairāk kā
privātā rūpniecībā vai tirdzniecībā nodarbinātiem
strādniekiem.
Nevarot bezdarbniekiem radīt izcilu stāvokli, salīdzinot ar rūpniecībā nodarbinātiem
strādniekiem.
Par katru cenu sabiedrisko darbu
algas cenšas nosist zemāk. No otras puses privātā
rūpniecība, privātie uzņēmēji un arī valsts savukārt
cenšas nosist darba algas pastāvīgiem strādniekiem,
aizrādot, ka arī valsts un pašvaldības, nodarbinot
bezdarbniekus — vai nu pie ceļu labošanas, vai pie
kāda cita sabiedriska darba, esot privātuzņēmēji un
nevarot maksāt lielākas algas par to, kādas maksājot sabiedriskos un citos darbos. Tādā kārtā buržuāzijai ir radusies, es gribu teikt — uz norunas
pamata tieksme pazemināt darba algas strādniekiem
kā sabiedriskos darbos, tā ari vispārīgi citos privātās rūpniecības darbos. Tagad mēs esam nonākuši
tik tālu, ka nevien laukstrādnieku darba algas ir
noslīdēiušas par 20%—30%, bet arī pilsētu strādnieku darba algas tiek nosistas par 20%—30% un
vairāk. Tas atkārtotas katru gadu arvien vairāk
un pieņem draudošu- raksturu.
'Šodien strādnieku un zemnieku frakcija iesniedz
likumnr^ektu. kas nevien paredz zināmu summu
"bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedriskos darbos,
bet arī — un tas ir galvenais un svarīgākais tapadē'os aost^Vlns —. ka valdībai un pašvaldībām,
kas saņems līdzekļus bezdarbnieku nodarbināšanai,
būs iāmaksā viņiem dienas alga, ne zemāka, kā te
teikts, par 4 latiem vīrietim un 3 latiem sievietei.
Skaidrs, ka šī alga tagadējos grūtos saimnieciskos
apstākļos nav pietiekoša, bet tā ir viszemākā alga,
par kādu varētu strādāt un, kādu saņemot, varētu
kaut kā samaksāt par dzīvokli, pārtiku, apkurināšanu un visu visnepieciešamāko cilvēka iztikai.

Ja mēs arī minam noteiktu darba algu, minam,
ka ir nepieciešama noteikta summa un.ne mazāka
par 10.000.000 latu, lai vismaz tagad — decembra,
janvāra un februāra mēnešos varētu nodarbināt sa-
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biedriskos darbos visus bezdarbniekus, tad tas vēl
nav viss, bet šeit jāpieņem vēl viens noteikums:
ja sabiedriskos darbos nevar nodarbināt visus bezdarbniekus, tad valdībai vai pašvaldībām, kas šos
līdzekļus izlietos, jādod vajadzīgais pabalsts dienas
algas apmēra. Ja tāds noteikums likumā nebūs paredzēts, tad, skaidrs, daudzkārt ari šie prasītie
10.000.000 latu var izrādīties par pilnīgi nereāliem,
jo valdība
un pašvaldības varēs
atsaukties,
ka nav techniski iespējams
—
kā
dažreiz
saka — sabiedriskos darbos nodarbināt visus, bet
tikai niecīgu daļu. Tamdēļ mēs sakām; ja šo technisko apstākļu deļ vai aiz negribas buržuāzija nevar
sagādāt darbu visiem, tad jāmaksā pabalsts, tāds,
kadu bezdarbnieks saņemtu algu, ja viņš būtu nodarbināts sabiedriskos darbos.
Tāds ir mūsu iesniegtā likumprojekta galvenais
saturs. Ja šo _ likumprojektu pieņems, tad bezdarbnieki var ceret_ uz īsu laiku savu stāvokli uzlabot
tiktalu, lai varētu cik necik izturēt līdz pavasarim
un nebūtu spiesti izdarīt pašnāvības.
Betko pašreļz dara buržuāzija Latvijā un tāpat pārejas valstīs, lai noklusētu tagadējo smago
posta stāvokli? Viņa mēģina ar dažādām baumām
strādniecībā provocēt pret sociālistisko padomju
republiku, aizbildinoties, ka grūti ir nevien Latvijā,
bet ka arī viņpus robežas — Padomju Krievijā stāvoklis ir grūts, pat vēl grūtāks nekā šeit, un ka
tur neesot ne darba, ne maizes. Es gribu teikt, ka
par tik, par cik buržuaziia redz Krievijā grūtu stāvokli, par tik stāvoklis Krievijā katru dienu taisni
uzlabojas.
Mes noteikti zinām, un to nevarēs noliegt neviens buržuāzijas žurnālists, arī «Sociāldemokrāta» redakcijas loceklis Richters nē, ka
bezdarba Krievijā pašreiz nav. Runāt par postu,
par trūkumu Padomju Krievijā pašreiz ir pilnīgi nevieta. Tur veic smagu, zināmā mērā, varbūt vispārības celtniecības darbu, kas saistīts ar zināmām
grūtībām, tomēr stāvoklis katru dienu uzlabojas,
strādnieku stāvoklis Padomju Krievijā nostiprinās,
bet Latvijā un pārējās kapitālistiskās valstīs tās
katru dienu pasliktinās. Latvijā ar katru dienu uzlabojas buržuāzijas stāvoklis, bet strādnieku stāvoklis kļūst ļaunāks. Nelīdzēs nekāda nepatiesības
paušana pilsonības presē par grūto stāvokli Krievijā. Nepatiesības paušana sasniedz tikai pretējo.
Tas rāda, ka stāvoklis Padomju Krievijā uzlabojas.
Mūsu buržuāzija kļūst nervoza; tas patiesībā ir
viss smaguma punkts, kāpēc uzbrūk Sociālistisko
padomju republiku savienībai.
Mums jārunā vēl arī par otru svarīgu lietu.
Kad bezdarbnieki nonāk postā, viņiem jākaujas ar
grūtībām, tad buržuaziia neliekas par to ne zinis.
Buržuaziia, mantīgā šķira, dala savā starpā milionus lauku un ari pilsētu turīgiem pilsoņiem. Dala
plašus līdzekļus gan budžeta kārtībā, gan budžeta
atlikumu veidā, gan citādos veidos savai šķirai, saviem _ darbiniekiem. Mēs redzam, ka šinī posta
un trūkuma laikmetā iau ilgu laiku stāv dienas kārtībā jautājumi par direktoru iecelšanām Latvijas ?
bankā. Zemes bankā un citās tamlīdzīgās vietās.
Strīdas par to, kam ieņemt šīs siltās, labi atalgotas vietas, un nevar saprast, kā savā starpā nokārtot šis lietas tā. lai varētu iedzīvoties uz tā posta
un nabadzības rēķina, kas pašlaik valda Latvijā. Uz
tagadeiā posta un nabadzības rēķina sarīko daudz
un dažādas dzīres, par kurām mēs lasām ikkatrā
laikraksta.
Beidzot gribu teikt, ka šis likumprojekts, ja
Saeima to pieņems, visuma pilnīgi neuzlabos darba
tautas stāvokli, bet glābs _kaut uz laiku strādniekus
un darba tautu nopašreizejā posta. Strādniekus no
tagadējā posta stāvokļa var glābt tikai strādnieku
valsts, tikai tāda valsts, kas būs dibināta uz sociā-
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listiskiem pamatiem, nevis kapitālistiska valsts. Mēs
redzarm ka_ Visas kapitālistiskās valstis ir nokļuvušas grūtības un savstarpējās iekšējās pretrunās.
Ari Latvija nav nekāds izņēmums. Strādnieku un
darba tautas stāvokli visumā Latvijā glābs tikai tas,
ka strādnieki trieks rata buržuāziju un nodibinās
savu sociālistisko valsti_ ar strādnieku valdību
priekšgala. Tikai tas varēs glābt strādniecības stāvokli, nevis kādi blakus apstākļi. Bet par tik, par cik
tas tagad nenotiek, mums jāuzstājas, šinī gadījumā
konkrēti runājot par bezdarbniekiem, lai viņiem
dotu tikdaudz, ka viņiem nevajadzētu mirt badā,
iet nāvē.
Es neceru, ka buržuāzija balsos par šo likumprojektu, bet tie, kas balsos pret to, rādīs, ka viņi
stāv buržuāzijas lēģerī un neaizstāv strādniekus.
Redzēsim, kas šovakar ies kopā ar buržuāziju un
ka _ s uzstāsies par strādniekiem. No šīs uzstāšanās
mes varēsim vilkt konsekvences, kas strādniecībai
turpmāk darāms.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Jankum.
O. Jankus (strādnieku un zemnieku frakcija):
Runaiot par savu likumprojektu, mēs nevaram ierobežoties ar konkrētā stāvokļa raksturošanu un
bezdarbnieku prasību formulēšanu. Mums jārunā
principiāli par cēloņiem, kas ir bezdarba pamatā,
un kādiem līdzekļiem strādniekiem cīnīties pret
bezdarbu.
Jāuzsver, ka bezdarbam pamatā ir kapitālistiska ražošana un iekārta.
Šī patiesība jāiegaumē
katram strādniekam, jo, izejot no tās, ir organizējama cīņā pret bezdarbu. Kapitālistiskā iekārta ir
nonākusi tadā _ norietēšanas stāvoklī, ka politiskās
un_ sabiedriskas normas ir pretrunā ar ražošanas
speķiem. Tagadējā modernā ražošana un tās paņēmieni ir pilnīgā pretrunā ar kapitālistiskās ražošanas veidu.
Tagadējā lielrūpniecība ir spējīga
ražot _ daudz vairāk vērtību nekā tagad kapitālistiska rūpniecība ražo. Tā ir vispārēja parādība,
ka kapitālistiskais rūpniecības aparāts ražo tikai
daļu. tikai 50%—60% no tā. ko varētu ražot.
Jautāsim, vai kapitālistiskās zemēs viss ir. tādā
oarpilniba. ka ražošanas aparātu varētu turēt dīkā.
Te katrs _ atbildēs nē. jo turpat blakus lielām preču
noliktavām ielās Ir bezdarbnieku armijas, Ikas
mirst bada. Tanī pat laikā, kad spīkeri un noliktavas lūzt no saražotām precēm, plašas strādnieku
masas un vēl plašākas koloniju masas padotas trūkuma dziven Tas ir tāpēc, ka kapitālisti, kapitālistiskie uznemēii ražo nevis sabiedrības vajadzībām, sabiedrības patēriņam, bet — lai iegūtu Iielaku _ profitu, iesnēiami lielāku kapitālistisku peļņu.
Tapec an kapitālistiskā iekārtā nav saskaņoti patērēšanas _un_ ražošanas jautāiumi. tāpēc kapitālistiska iekārtā_ ir darīšana ar tādu parādību, kā
rūpniecības parorodukciiu, kas ik pa zināmu laiku
atkartoias un pieņem arvien lielākus apmērus.
Pateicoties šīm kapitālisma pretrunām, visa
kapitālistiskā iekārta novirzās saimnieciskās un politiskās važās. Pateicoties tam. rūpniecības aparāts stāv dīkā, un no šī rūpniecības aparāta ir izmesti miroņiem strādnieku.
Ja pirms kara bezdarbs vēl biia periodisks, cikliska parādība, kas
biia saistīta ar ņāreiošām krizēm. tad pēc kara
bezdarbs ir kļuvis par struktūras narādību kapitālismā. Tasrad. pēc kara, visās lielākās rūpniecības
valstīs ir biiuši simtiem tūkstošu, milioniem bezdarbnieku. Tagad iau kopš gada visu kapitālistisko
pasauli ir pārņēmusi vēl nepieredzēta saimnieciska
krize. Šī saimnieciskā krize ir jo dziļāka tāpēc, ka
viņa attīstās uz pēckara kapitālisma pamata, t. i. uz
ta kapitālisma pamata, ko jau tā ir satricinājusi
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vispārīga politiska krize, kas jau tā atrodas dziļās
pretrunas, kas atrodas uz rietēšanas pakāpes.
Mes redzam pastāvīgas bezdarbnieku armijas, kas pec kara ii visas kapitālistiskās valstīs,
kas _ pec kara ārkārtīgi pieaug. Ja vēl pagājušā
gada visa pasaule skaitīja ap 12.000.000 bezdarbnieku, tad tagad bezdarbnieku skaits kapitālistiskā
pasaule sasniedz ievērojamu skaitli — 30.000.000,
t. i. bezdarbnieku ir tikpat daudz, cik ir iedzīvotāju
viena vai otra valstī, piemēram Itālijā vai Polijā.
Latvija bezdarba pamata, varētu teikt, ir trīs

cēloņi, radikāli pamatcēloņi.
Pirmais ir tas, ka Latvija pēc buržuāzijas uzvaras 1919. gada ir ieslēgusies kapitālistiskā sistēma, kas ir padota saimnieciskām pretrunām.
Līdz ar to ari Latvijas saimniecība cieš no visām
kapitālistiskās saimniecības pretrunām: cieš no
tirgus trukuma,_ no tās paasinātās konkurences,
kas valda kapitālistiska pasaulē.
Otrs cēlonis ir tas, ka reizē ar savu ieslēgšanos Kapitālistiska,sistēmā, kas padota visām saimnieciskam pretrunām, visādām pārgrozībām, kas
savukārt lielamerā veicina arī bezdarba attīstīšanu,
Latvija ir atrāvusies no savas saimnieciskās bāzes,
kas šeit bija vēsturiski nodibinājies un kam ir arī
dabisks ģeogrāfisks pamats, t. i. Latvija ir atrāvusies no bijušas Krievijas territorijās, tagadējās
Padomju savienībai Latvijas pirmskara saimniecība taču bija attīstījusies sakarā ar šo lielo Austrumeiropas saimniecisko organismu. Latvijas
rūpniecība, sevišķi ar eksportrūpniecības raksturu,
taču bija dibināta uz_ Austrumeiropas tirgus. Tāpat Latvijas saimniecības galvenās nozares, Latvijas transits strādāja šai lielajai saimnieciskai aizmugurei — Austrumeiropas tirgum. Arī Latvijas
lauksaimniecība lielā mērā bija dibināta uz šī Latvi? jas rūpniecības rakstura, jo rūpniecības produktu
eksports un lielie līdzekļu ieplūdumi no transita
deva iespēju sabalansēt saimniecisko stāvokli un
arī lauksaimniecībai deva iespēju ražot iespējami
vairāk produktu, kurus noņēma Iekškrievija.
Tagad turpretim, pēc kara, Latvija ir atrauta
no savam dziļajām saimnieciskām saknēm, kas
bija radušās vēsturiski, kas bija dibinātas uz Latvijas dabisko ģeogrāfisko stāvokli. Tāpēc visa viņas
rūpniecība un visa viņas tautsaimniecība ir nīkuļojošā stāvoklī. Un tas viss notiek laikā, kad tanī
valstī, no kurienes Latvijas saimniecība ir atrāvusies, notiek vislielākais saimnieciskās jaunuzbūves
darbs, visdzīvākā saimnieciskā rosība, kur nav

nekāda bezdarba.

Trešais cēlonis ir tas, ka Latvija, ieslēdzoties
kapitālistiskā sistēmā un atraujoties no sava saimnieciskā pamata, līdz ar to ir nonākusi kapitālistisko
lielvalstu imperiālistiskā aizbildniecībā. Jau analizējot mūsu rūpniecības stāvokli, redzam, ka 53%
visa Latvijas rūpniecībā ieguldītā kapitāla pieder
ārzemju kapitālistiem. Vēl lielākā mērā, ārzemnieku rokās ir banku kapitāls — tur ārzemnieku
icguldītā_ kapitāla.tiesa ir veseli 65%. Tādā kārtā
faktiski ārzemju kapitāls jau diktē Latvijas rūpniecības attīstību un tās līmeni.
Novērojama tāda parādība — un tas pilnīgi
dabīgi izriet arī no visa stāvokļa —, ka ārzemju
kapitāls nav ieinteresēts, lai Latvijā radītu kaut
kādu stipru eksporta lielrūpniecību, jo šī eksporta
rūpniecība būtu tieša konkurence tam pašam ārzemju kapitālam Vakareiropas tirgū.
Tāpēc te
ārzemju kapitāls aprobežojas ar tādas rūpniecības
financēšanu, kas ražo vietējām vajadzībām, vai arī
tagad, pēc saimnieciskā līguma noslēgšanas ar
SPRS, ražo SPRS vajadzībām. Jāsaka, ka Latvijas
rūpniecība ir pilnā mērā atkarīga no šī ārzemju kapitāla gribas.
Ja nav izdevīgi ilgāk ieguldīt
Krājumā Saeimas

birojā Rigā,
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Latvijā kapitālus, tad šie kapitāli pārceļo uz kādu
citu valsti, citu zemi, kur tas atrod izdevīgākus apstākļus ieguldīšanai.
Krass piemērs ir gumijas rūpniecība, kuras at-

tiecīgais fabriku īpašnieks ir pārcēlis savu uzņēmumu uz Poliju. Līdz šim mūsu gumijas rūpniecība strādāja galvenā kārtā ārzemju eksportam, pie
kam lielos apmēros gumijas rūpniecības ražojumu
eksports gāja uz Poliju.

Turpretim tagad Polijā

šim kapitālam ir radušies izdevīgāki ieguldīšanas
apstākļi. Polijā šis fabrikants savu fabriku tur,
bet Latvijā sašaurina darbus un likvidē uzņēmumus. Tādam stāvoklim Latvijas rūpniecība ir padota tāpēc, ka viņa ir atkarīga no lielām imperiālistiskām valstīm, kuras Latviju tur par koloniju,
kur novietot savus kapitālus un no kuras saņemt
par lētu cenu izejvielas.
Šie trīs kardinālie cēloņi, ko es īsumā raksturoju, ir pamatā kā Latvijas saimnieciskai krizei vispār, tā arī bezdarbam Latvijas apstākļos.
Runājot konkrēti par bezdarba attīstību Latvijā, jāsaka, ka bezdarbs visus pēdējos gadus ir
vairojies. Bezdarbam Latvijā, tāpat kā citās kapitālistiskās valstīs, ir bijis struktūras raksturs, t. i.
visu laiku, pastāvot Latvijai un kapitālistiskai
saimniecībai, ir pastāvējis arī bezdarbs. Bet taisni
pēdējos gados, pastāvot vispasaules saimnieciskai

krizei, bezdarbs ir pieaudzis.

Bezdarba pieaugumu ne tikai mēs redzam no
maksimāliem skaitļiem, kādus bezdarbnieku skaits
sasniedz decembra un janvāra mēnešos, bet arī no
caurmēra skaitļiem, kas raksturo, cik katru gadu
bijis bezdarbnieku. Statistiskie dati ir šādi: 1927.
gadā caurmērā katru mēnesi bija 3131 bezdarbnieks, 1928. gadā — jau 4700 bezdarbnieku un

1929. gadā — 5617 bezdarbnieki.

Tā tad te ir no-

teikta tendence: katru gadu bezdarbnieku skaits
pieaug par 1000 mēnesī.
Ja salīdzinām šī gada
tendenci ar šī gada bezdarba līmeni, tad redzam,
ka šogad bezdarbs ir pieaudzis daudz straujāk nekā
pagājušā gadā. Pēc oficiālām ziņām šogad bezdarbnieku ir par 10% vairāk nekā pagājušā gadā
šinī laikā.
Strādnieku šķirai pret bezdarbu noteikti jācīnās, jo jautājums grozās ne tikai ap masu postu,
no kā cieš bezdarbnieku rindas. Jautājums grozās
arī ap strādājošās strādniecības daļas interesēm,
jo kapitālisms bezdarbnieku armiju izlieto par rezervi, no kurienes arvienu smelt sev strādniekus
algu nosišanai uzņēmumos. Vienkārši tiek radīts
tāds stāvoklis, lai aiz rūpniecības uzņēmumu dur-

vīm būtu tūkstošiem lielas bezdarbnieku masas,
kuras, bada spiestas, ir gatavas strādāt gandrīz
vai par puscenu.
So stāvokli veicina kapitālistiskās valdības politika, un šī politika ir nostādīta tā, lai nedotu

bezdarbniekiem

nekādus pabalstus, vai dotu tos

tik niecīgos apmēros, ka ar tiem nevar iztikt.
Ja arī kapitālistiskās valdības bezdarbniekiem
dod darbu, tad iekārto to tā, lai sabiedriskie darbi
pārvērstos par katorgu bez darba palikušiem strādniekiem. Šo sabiedrisko darbu katorgu raksturo
arī pabalstu normu niecīgie apmēri. Tā kapitālistiskās valdības dzen bezdarbniekus kapitālistu
rūpniecības uzņēmumos algu nosišanai. Tāpēc arī
visi strādnieki, kopā ar bez darba palikušajiem, ir
ieinteresēti kopējā cīņā pret bezdarbu, jo katru
strādnieku, kas šodien kādā uzņēmumā strādā, rit
jau var izsviest no šī uzņēmuma uz ielas gan tā
politiskā terrora dēļ, kas pie mums valda, gan tādēļ, ka viņa vietā rodas kāds cits, kas strādā lētāk, un beidzot — arī vienkārši saimnieciskai krizei padziļinoties un darbiem lielā mērā sašaurinot!es.

stenografiskā

Saeimas laukumā
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Pret bezdarbu bezdarbniekiem jaciņas kopa ar
strādājošām masām. Tas ir_ priekšnoteikums, lai
strādnieki
cīņa būtu sekmīga. _ Revolucionārie
visus šos gadus ir rādījuši strādnieku masām pareizo revolucionāru šķiru cīņas_ ceļu arī cīņa pret
Revolucionārie strādnieki, ka pilsētu
bezdarbu.
pašvaldībās, tā arī Saeimā ir izteikuši bezdarbnieku
prasības, gan formulējot attiecīgus iesniegumus,
gan iesniedzot likumprojektus.
Arī Saeimā mēs jau divas reizes esam iesnieguši plaši izstrādātu likumprojektu par bezdarb-

nieku apdrošināšanu. Arvienu ir radies vairākums,

sesijas
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Pagājušā sēdē arī sociāldemokrātu frakcija
lika priekšā vienu tādu nelielu ielāpu bezdarba jautājumā, kā viņi to parasti dara, un no kaut kādiem budžeta atlikumiem lika priekšā ņemt līdzekļus bezdarbnieku nodarbināšanai šinī _ gada.
[J. Višņas starpsauciens.) Višņas kungs, mušu likumprojekts nav ielāps; tas paredz bezdarbniekiem
līdzekļus neaprobežotos_ apmēros, tik daudz, cik
strādnieku šķirai vajadzīgs.
Tiešām, pirmā laika sabiedrisko darbu organizēšanai atvēlami 10.000.000 latu no rezerves fonda,
bet skaidrs, ka ar šiem 10.000.000 latu vel nav izsmelti visi līdzekļi, kas ir rezerves fonda. _ Musu
likumprojekta 3. pants burtiski skan tā, ka līdzekļi

kas šo projektu.irt noraidījis. Pēdējo reizi šī projekta noraidīšanā pievienojās arī sociāldemokrātu bezdarbnieku nodarbināšanai ņemami no šī refrakcija, kas balsoja pret bezdarbnieku apdrošināzerves fonda.
šanu. Tagad strādnieku un zemnieku frakcija ir
Sociāldemokrātu princips vienmēr ir bijis sarizstrādājusi jaunu likumprojektu, kam pamatā ir gāt kapitālistiskās saimniecības intereses, vienmēr
drusku citādāki principi neka bija likumprojektam
raudzīties, kaut tikai šī kapitālistiska saimniecība
par bezdarbnieku apdrošināšanu.
netiktu satricināta, ņemot kādas piemaksas strādMūsu jaunais likumprojekts saucas likums par nieku vajadzībām.
Ja tagad zemnieku savienība
darba un algas nodrošināšanu bezdarbniekiem. Šinī atvēl piemaksas bekonam un sviestam, tad burlikumā vispirms ir izteikti tie lozungi, pie kuriem žuāzija atzīst, ka tādas piemaksas ir vajadzīgas.
strādnieki turas cīņā pret bezdarbu, t. i. darbu (J. Višņas starpsauciens.) — Es jau aizradiju,_ ka
visiem strādniekiem, kam nav darba! Strādnieki mēs esam paredzējuši bezdarbnieku, nodarbināšaprasa, lai kapitālistiskā valsts nodrošinātu darbu nai visus rezerves fonda līdzekļus. Šie 10.000.000
visiem strādniekiem, un strādniekiem ir tiesība to latu ir tikai pirmais asignējums.
prasīt.
Jūsu likumprojekts neparedz nekādas garanJa kapitālistiskā valsts_ iekārta nespēj nodrošināt darbu visiem iedzīvotajiem, tad tādai ietijas par algas izmaksu bezdarbniekiem. Jus taču
kārtai nav nekāda pamata pastāvēt, pret tādu iezināt, ka tagad bezdarbnieki saņem tādus grašus,
kārtu jācīnās līdz galam un tā jālikvidē.
ar ko viņi nepavisam nevar iztikt. Šie 10.000.000
latu ir vajadzīgi, lai nodarbinātu tos bezdarbniekus,
Sava likumprojekta 1. pantā mēs esam izteikuši kuri jau līdz šim oficiāli reģistrēti, jo ar jūsu
šo bezdarba prasību par darbu visiem strādniekiem.
3.000.000 latu, arī pastāvot tagadējam bezdarbValstij jāsarīko sabiedriski darbi un jānodarbina nieku atalgojuma normām, pietiks tikai paris mēbezdarbnieki. Buržuāzija ļoti bieži nodarbojas ar nešiem. Mūsu viedoklis nav tāds, kāds ir sociāldēmagoģiju, saka, ka bezdarbnieki negribot strādemokrātu viedoklis, ka bezdarbniekiem vajadzētu
dāt, bet gribot tikai valsts pabalstus. Tas nav taidot kādu dāvanu; mēs skatāmies ta, ka bezdarbsnība. Strādnieki strādā un grib strādāt, nekāda
jānodrošinazināms minimums, zināma alga,
niekiem
pabalsta viņi no jums neludzasbet apstākļi ir
lai
viņi
ar
savu ģimeni varētu iztikt.
tādi, ka kapitālistiskā valsts nespēj sagādāt un noIr
ka sociāldemokrāti vairāk _sargā kadabīgi,
Ja nu kadrošināt darbu bezdarbnieku masām.
pitālistu
saimnieciskās
intereses un mazāk viņiem
sagādāt
darbu
saviem
pitālistiskā valsts nespēj _
rūp strādnieku intereses. Tanīs valstis, kur valda
strādniekiem, ja viņa nespēj sarīkot tik plašus darAnglijā —Makdonalda
bus, lai nodarbinātu visus strādniekus, tad no šī sociāldemokrāti, piemēram
pieaug un bezdarbnieku
bezdarbs
pastāvīgi
valdība,
pabalstus.
strādniecības
dot
prasība
stāvokļa izriet
neuzlabojas ne par matu. Tā mes restāvoklis
Mūsu likumprojekta 2. pants runā par to, ka dzam, ka Makdonalda valdība, kuru mūsmāju sobezdarbnieki nodrošināmi ar noteiktu algu. Šī ciāldemokrāti Cielēns un citi līderi apsveica ar
alga garantēta - - vīrietim Ls 4.— diena un siemilzīgu bravūru, nostādot to par visa starptauvietei (Us 3.—. Tā paša panta piezīme nosaka, ka tiskā proletariāta atpestītāju un paraugu, kas vitad, ja kāda iemesla dēļ valsts sabiedriskos darsus saimnieciskos un polītiskos jautājumus Anglija
bus nevarētu sarīkot, viņai jāizsniedz bezdarbnieatrisinās strādnieku šķiras interešu virziena un
kiem pabalsts iminetās algas apmēra.
līdz ar to rādīs ceļu visam pārējam starptautiskam
Mēs
Beidzot -»,. jautājums par līdzekļiem.
liekam priekšā ņemt līdzekļus likumprojekta realizēšanai no valsts rezerves fonda, kura uzkrati milzīgi līdzekļi un, Var teikt, uzkrāti tieši no strādnieku
grašiem, kas ieplūduši valsts kasē netiešo un ari
tiešo nodokļu veidā. Tāpēc strādniecībai ir pilna
tiesība prasīt sev līdzekļus no valsts rezerves
fondā summām, lai gan sociāldemokrāti to uzskata
par neaizskaramu fondu, no kura līdzekļus nevarētu ņemt. Te atkal, bez šaubām, izpaužas tikai
buržuāzijas šķiras politika: savām vajadzībām!,
savas šķiras apdāvināšanai ar dažādām piemaksām
un subsīdijām, buržuāzija arvien atrod līdzekļus.
Viņa atrod dažādus veidus, kā paaugstināt netiešo
un tiešo nodokļu nastu, kas jau tā tik smagi gulstas uz
strādniecības pleciem. Bet rezerves fondu — to
neļauj aiztikt. MēsI nemaldīsimies, ja teiksim, ka
rezerves fonds ir kara fonds. To buržuāzija taupa
kara vajadzībām, proti, lai ar grašiem, kas salasīti no strādniekiem, varētu karot, nākotne slepkavot darba ļaudis ar viņu pašu līdzekļiem.

proletariātam, tagad ir cietusi pilnīgu bankrotu. Šī
valdība Anglijā nevienu jautājumu nav varējusi izšķirt strādnieku šķiras labā, nav spējusi izpildīt ari
bezdarbniekiem dotos solījumus. Taisni otrādi —
šīs valdības laikā bezdarbs Anglijā ir lielā mēra
pieaudzis, un līdz ar to bezdarbnieku stāvoklis ir
stipri vien pasliktinājies.
Tāds pat stāvoklis valda ari Vācijā, kur pie
valdības stūres ir tā sauktā sociāldemokrātu atbalstītā Brininga valdība; un nesen, kā zinām, sociāldemokrāti nevien atbalstīja arī Millera-Frankena kabinetu, bet pat piedalījās tanī. Tāpēc arī
Vācijā bezdarbnieku stāvoklis, sakarā ar sociāldemokrātu polītiku, ar Brininga kabineta diktatorisko
polītiku, ko atbalsta arī sociāldemokrāti, ir liela
mērā pasliktinājies.
Vienīgi Sociālistiskā padomju savienībā, kur
vara pieder proletariātam, kur saimnieciskā dzīve
ir pārkārtota uz sociālistiskiem pamatiem, vienīgi
tur nav bezdarba. Kommūnisti praksē ir pieradījuši, ka viņi ar sociālistiskās jaunuzbūves palīdzību
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valstī var likvidēt bezdarbu. Tas rāda strādnieku
šķirai viņas cīņa pret bezdarbu kapitālistiskās zemes to virzienu, kāds jādod viņas cīņai.
Vispasaules proletariātam jāuzsāk cīņa par to,
ka radikāli likvidēt bezdarbu; un man šķiet, strādnieku šķirai šī mācība ir īsa un skaidra, proti —
nepieciešami revolucionārā ceļā iznīcināt kapitālistisko saimniecisko un sabiedrisko iekārtu un
pārkārtot visu saimniecisko un politisko dzīvi uz
sociālistiskiem pamatiem. Līdz ar to tiks atrisināts arī

bezdarbnieku jautājums, kā to redzam
Padomju savienībā. Tieši tādēļ, ka Padomju savienība ir atrisinājusi šo bezdarba jautājumu, ka
tur notiek strauja sociālistiska jaunbūve, tieši tāpēc visas kapitālistiskās valstis tagad ir sarīkojušas raganu deju ap Padomju savienību. Taisni
tāpēc ar dažādu baumu un sensāciju izplatīšanu
tagad tiek novērsta uzmanība no tās lielās prāvas,
kas tiek iztiesāta Padomju savienībā pret kara gatavotājiem un rūpniecības gremdētājiem.
Šinī
prāvā atklājas, ka kapitālistiskās valstis ir organizējušas Padomju savienības iekšienē saimnieciskas
grūtības, lai radītu saimniecisku krizi un grautu
jaunuzbūves darbu...

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu deputāta kungu vairāk turēties likumprojekta
robežās.
O. Jankus (turpina):... lai grautu to rūpniecību,
kur Padomju Krievijas strādnieki un ari agrārās
pārāk apdzīvotības pārpalikums atrod nodarbošanos.
Strādniecību pie šī likumprojekta var interesēt, kādā veidā Padomju savienībā atrisināts bezdarba jautājums, ar kuru mokās visas kapitālistiskās valstis. Tur tas ir atrisināts sociālisma
celtniecības veidā. Tāpēc mums šinī jautājumā
jānostājas pret rūpniecības kaitētajiem un tiem intervencijas plāniem, kas tiek rīkoti pret Padomju
savienību, lai Vakareiropas proletariāts nevarētu
sekot Padomju savienības darba ļaudīm un neredzētu, kā var izkļūt no kapitālisma krizes un

bezdarba elles.

Runājot par šo likumprojektu, mums jāuzsver,
ka prasības, kas ietvertas mūsu likumprojektā, jāizcīna aktīvā šķiru cīņā. Buržuāzija nekad nekā

ar labu nav devusi. Nelīdz strādniecībai nekādas
delegācijas, ne lūgšanās, ne petīcijas. No buržuāzijas strādniecība savas taisnīgās prasības var tikai izcīnīt. Tāpēc arī bezdarbnieku masām jāmobilizējas ap strādnieku un zemnieku frakciju,
atbalstot prasību, kas ietverta mūsu likumprojektā.
Bezdarbnieku masām jāzin, ka šīs prasības realizēšanu viņas var panākt tikai organizēti. Bezdarbnieku masām vispirms visās darba biržās, visās darba apgādēs jāstājas pie organizēšanās, pie
revolucionāras organizēšanās, jo organizācija ir
pirmais priekšnoteikums sekmīgai cīņai. Šī cīņa
bezdarbniekiem jāsāk visur un visās lietās. Mēs
redzam jau no starptautiskiem piemēriem, un arī
Latvijā mums ir pietiekoši piedzīvojumu, kā jāved

šī revolucionārā

cīņa pret bezdarbu.

Bezdarb-

nieku masām katra pilsētas pašvaldība, katra darba
birža jāpārvērš par šķiru cīņas lauku. Bezdarbnieku masām no ielas jāiespaido pašvaldības un
buržuju likumdošanas iestādes ar aktīvu uzstāšanos, ar aktīvu spēku un demonstrācijām, lai apmierina viņu prasības. Tāpēc arī bezdarbnieku masām visās darba biržās jāveic noteikts organizēšanās darbs, jāapspriežas par to, kā katrā pilsētā,
katrā vietā uzstāties un cīnīties par savām prasībām,
ka organizēties un piespiest buržujus respektēt šīs
prasības. Pagājušā gadā, mēs, piemēram,redzējām,
ka Vācijas maģistrāti, kuri neievēroja bezdarbnieku
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prasības, nedeva bezdarbniekiem pabalstus, tas saka
ievērot tikai tad, kad ielās jau bija uzceltas barikādes un kad bezdarbnieki aktīvā barikadu cīņā
izcīnīja savas prasības.
cīņā nav jāapstājas
Bezdarbniekiem savā
ne pie kādiem cīņas līdzekļiem. Viņiem _ jāiekaro iela un - nerēķinoties ne ar kādam cīņas
formām, jāpiespiež buržuji ievērot viņu prasības.
Bet, protams, bezdarbnieku cīņa būs_ sekmīga ti-

kai tad, ja tanī piedalīsies nevien bada esošas bezdarbnieku masas, bet_ arī tā strādniecības daļa, kas
patlaban strādā uzņēmumos. Visās bezdarbnieku
demonstrācijās bezdarbniekiem jāuzstājas kopā ar
pārējo fabrikas strādniecību. Te arī ir viena no
sociāldemokrātu , taktikas pamatgudrībam, ta, ka
viņi bezdarbnieku demonstrācijās parasti šķeļ strādājošo daļu no aktīviem bezdarbniekiem. Tāda
kārtā strādnieku fronte tiek sašķelta, un bezdarbnieku demonstrācijas tiek izolētas no vispārējas
strādnieku uzstāšanās.

Beidzot bezdarbnieku masām jānoskaidro tas,
ka viņu cīņa būs sekmīga tikai tad.kad viņi izdzīs
no darba apgādēm, no savām rindām sociāldemo-

krātus, jo taisni sociāldemokrāti ir uzņēmušies
Latvijā, tāpat kā citās kapitālistiskas zemes, tiešo
vergu pārraugu un žandarmu lomu darba biržas.
Sociāldemokrāti ir uzstājušies par bezdarbnieku apspiedējiem darba biržās. Viņi dara tur visu ko,
lai revolucionāro bezdarba strādniecību_ nodotu policijas nagos. Latvijā pastāv_ visniknākais saimnieciskais terrors.
No uzņēmumiem tiek izspiesti kreisāk noskaņotie strādnieki; viņi nonāk
vispārējā bezdarbnieku fronte, nonāk darba birža,
un te nu sociāldemokrāti rūpējas, ļai viņi
tālāk tiktu nodoti policijas rokas. Si sociāldemokrātu žandarmu un vergu pārraugu loma katram
strādniekam jāsaprot, un _ tikai apzinoties, ka cīnīties var tikai revolucionāri un tikai_ pret kapitālismu, tikai ar šādiem atzinumiem strādnieku masas
varēs panākt savu prasību izpildīšanu.
Vārds
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Ba-

lodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Kad strādnieki, viņu organizācijas, vai_ viņu pār-

stāvji runā par bezdarbu, pilsoņi vienmēr mēģina šo
jautājumu pārvērst tā, ka, lūk, strādnieku pārstāvji
gribot audzināt sliņķus u. t. t. Pilsoņi šinī jautājumā attīsta dažādas teorijas, uzsvērdami, ka Latvija
bezdarba pavisam neesot/— visi, kas reģistrējušies
par bezdarbniekiem, esot sliņķi: Tte< kas gribot
strādāt, visi varot atrast darbu. ; MēS! tagad redzam,
ka bezdarbnieku armija ārkārtīgi ātri pieaugta pieaug tik ātri un tādos apmēros, ka pašlaik grūti paredzēt, cik bezdarbnieku būs nākošu nedēļu un nākošu
mēnesi. Nav noliedzams ;fakts,. ka bezdarbnieku
armija ir stipri palielinājusies un. bezdarbnieku stāvoklis ir ļoti grūts, pie kam tās kļūst arvien ļaunāks.
Runājot par bezdarbnieku armijas augšanu, varam salīdzināt kaut dažus dātūs par pagājušās nedēļas un šīs nedēļas stāvokli. Pagājušo nedēļu, kā tas
redzams valsts oficiālos datos, Liepājas darba biržā
bija reģistrēti 1500 bezdarbnieku, turpretim šonedēļ, kā ziņo pati pilsoņu prese, Liepājas darba biržā
reģistrēts vairāk par 2000 bezdarbnieku. Līdzīgs
stāvoklis ir Daugavpili, kur pagājušo nedēļu bija reģistrēts 1100 bezdarbnieku, bet, Šonedēļ — vairāk
par 1300 bezdarbnieku. Tādos pašos apmēros bezdarbnieku skaits ir pieaudzis visās darba biržās.
Ja salīdzinām pagājušā gada stāvokli ar šī gada stāvokli, redzam, ka bezdarbnieku skaits tagad
ir palielinājies par veseliem 100%.
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Bezdarbnieku stāvoklis ir ļoti grūts, par to nedrīkst nerunāt, bet kad par to runa, pilsoņu deputāti smejasi un ņirgājas. Viņi_ vienaldzīgi doma: ir
taču vienalga, vai nomirst bada viens stradnieks,_,
vai 100 strādnieku. Mēs redzam ā ka pilsoņi rūpējas
gan par savām bekona cūkām, ka arī par vaislas
lopiem, bet pavisam nerūpējas par strādniekiem,
kam nav darba un kas līdz ar to ir nokļuvuši bezizejas stāvoklī.
Pilsoniskie deputāti un pilsoniskie laikraksti aizvien ir centušies nostādīt jautājumu ta, ka tad, ja
mēs prasām nodrošināt bezdarbniekiem darbu un
maizi, viņi apgalvo, ka bezdarbnieki tikai gribot saņemt pabalstus un negribot strādāt. Tagad mes savā likumprojektā prasām, lai valsts rūpējas par to,
lai visiem būtu darbs un arī pienācīgs atalgojums.
Es domāju, ka šo tik skaidri formulēto pantu nevarēs izgrozīt neviens pilsoniskais demagogs. Te tiem
kungiem būs jāieņem noteikts stāvoklis. Vai viņi
gribēs sagādāt bez darba palikušiem strādniekiem
darbu un maizi? Mēs redzam, ka bezdarba jautājums ir pašreiz akūtākais ne tikai Latvijā, bet arī citās kapitālistiskās valstīs, un tāpēc ir arī dabīgi, ka
strādniecībai jāprasa tagadējas iekārtas kungiem,
tagadējiem saimniekiem, lai viņi gādā strādniekiem
darbu un pienācīgu atalgojumu, jo taisni tagadējie
saimnieki ir vainīgi un atbildīgi par to, ka strādnieku stāvoklis ir tik slikts, ka ir desmitīm tūkstošu un
pat miljoniem bezdarbnieku.
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tīri teorētiski ikviens lasītājs, kas pat nezin patiesos
apstākļus darba biržā, kas nezin apstākļus, kādos ir
nonākuši bezdarbnieki, var spriest, ka ari Latvijas
strādnieki, kuri pašreiz ir bez darba, atrodas līdzīgā
stāvoklī. Šis ziņojums apgāž to pasaciņu, ko pilsoi ība cenšas iestāstīt, runādama par bezdarbu — ka
strādnieki negribot strādāt, gribot, lai maksā augstas algas u. t. t. Šis ziņojums arī pastiprina, ka šie

strādnieki ir ar mieru strādāt par katru cenu, piedāvādami savu darbu par 1 dollaru nedēļā, kas mūsu
naudā nav ne lats dienā; un tā taču ir visbeidzamā
alga, par kuru zemāk nav iedomājams strādāt.
Stāvoklis, kāds pašreiz ir darba frontē, ir ļoti
nopietns. Par šo stāvokli jārunā. Jāsaka, par tonē
tik vien jārunā, bet arī jādara viss, lai stāvokli labotu, lai paglābtu vienu daļu strādniecības no draudošā

bada, kas būs neizbēgams, ja tagadējais stāvoklis
turpināsies. Bet, kā jau teicu, mūsu mantīgā pilsonība par šo jautājumu nerunā un ja arī runā, tad tikai ar izsmieklu.
Mantīgā pilsonība cenšas nostādīt šo jautājumu
par pilnīgi nevajadzīgu, pilnīgi lieku, par ko nemaz
nav jārunā. Bet šī pati pilsonība runā un arī dara
visu, lai uzlabotu lielpilsonības, lielo ražotāju stāvokli. Tā izdala valsts budžeta līdzekļus šīs pilsonība*
organizācijām, kas savukārt tos nodod lielajiem lauku un pilsētu ražotājiem, kuri jau tā ir iedzīvojušies
uz strādnieku nesamaksātās darba algas rēķina, kuri
jau tā neilgā laikā ir iedzīvojušies miljonos.

Vēl mums jāaizrāda, ka pašreizējais tautas labRunājot par bezdarbu, pilsoniskie laikraksti un
klājības ministris, vispārīgi tagadējā valdība tikpat
tāpat arī pilsoņu deputāti Saeimā aizvien ir centušies jautājumu nostādīt tā, ka stāvoklis nemaz nav ka nemaz neinteresējas par strādnieku stāvokli. Kad
tik briesmīgs, un tāpēc par to labāk nemaz nerunā. pie ministru prezidenta un citiem augstiem valdīLai apgāztu šo apgalvojumu, es tikai minēšu dažus bas kungiem ierodas strādnieku delegācijas, tad tie
citātus no šīs dienas «Jaunākām Ziņām». Es nemaz ar šiem badā panīkušiem strādniekiem nemaz negrib runāt. Mēs zinām, ka šī runāšana, šīs delegānecentīšos sniegt kādus statistiskus datus, bet micijas
strādniekiem absolūti nekā ned )s; bet šie fakti
pilsoninēšu, tikai to, ko par šo stāvokli saka paši
rada,
kā tagadējā valdība izturas pret šiem jautājuko
viņi
vairs
nevar
noslēpt.
skie laikraksti,
Mēs
redzam, ka Amerikā, kapitālisma Leiputrijas zemē miem.
Šodien «Jaunākās Ziņās» ir kāds ziņojums no
stāvoklis ir tāds, ka strādnieki ir spiesti strādāt par
Holandes, kur bezdarbniekiem, kas uzstājušies par
katru cenu, par katru atalgojumu, un tomēr viņi nesava stāvokļa uzlabošanu, atbildēts ar to, ka polivar atrast darbu. Tā šīs dienas «Jaunākās Ziņās»
cija viņiem raidījusi virsū policijas suņus. Šis gadīar virsrakstu «Bezdarba posts bagātā Amerikā» lasām, ka Ņujorkā un citās savienoto valstu lielpilsē- _ jums vislabāk raksturo stāvokli, uz kāda ir nostājusies buržuāzija cīņā pret tiem strādniekiem, kas, patās valdot liels posts; tūkstošiem bezdarbnieku staigājot pa pilsētas ielām un piesoloties strādāt kuru
teicoties buržuju saimnieciskai iekārtai, ir palikuši
katru darbu. Daļa bezdarbnieku apstaigājot ielas ar bez darba. Tas rāda, ar kādu mežonību buržuāzija
plakātu pie cepures, uz kura uzrakstīts «1 dollars». cīnās pret badā mirstošiem strādniekiem, kad viņi
Otrs tāds plakāts — uz bezdarbnieka krūtīm — apuzdrošinās prasīt darbu un maizi. Buržuāzija bez
zīmē viņa profesiju. Plakātu saturs liecina, ka šie
darba palikušiem strādniekiem rīda virsū policijas
bezdarbnieki gatavi strādāt par 1 dollaru nedēļā. suņus, lai šie.policijas suņi veiktu to, ko, varbūt, neVairāk jaunekļu, gaidot rindā uz gadījuma darbiem,
veic policijas pipkas.
az nespēka no badošanās paģībusi.
Par gulēšanu
Mūsu tagadējais likumprojekts nostāda jautājunaktīs aizliegtās vietās vairāk bezdarbniekiem — mu tā, vai Saeimas vairākums nostāsies tādā pat
bezpajumtniekiem piespriests 30 dienu cietuma sods. lomā un tādā pat stāvoklī, kā tur Holandē policija,
Bijušie frontes kareivji — bezdarbnieki noturējuši vai arī šeit Saeimas vairākums rīdīs strādniekiem
šinīs dienās Ņujorkā plašu mītiņu, kurā nolēmuši rīvirsū policiju un policijas suņus, kad strādnieki uzkot kopēju gājienu uz Vašingtonu pie prezidenta Kudrošināsies prasīt darbu un maizi.
vēra. Pēc oficiāliem datiem Savienotās valstīs esot
Tālāk mēs redzam, ka šinī tik nopietnā jautājuap 3.000.000 bezdarbnieku.
mā arī pilsētu pašvaldības gandrīz tikpat kā nekā
Šis citējums, kaut neliels, iespiests ar sīku, pēnedara, lai mīkstinātu bezdarba postu. Nav vajatīta druku «Jaunākās Ziņās», tomēr raksturo stāvodzīgs vairs atkārtot tos strādniecības frakciju pārkli, kāds pašreiz ir Amerikā.
stāvju iesniegumus pilsētu pašvaldībās, kas prasa
rūpēties par bezdarba posta novēršanu. Tie visiem
Es domāju, šis raksturojums ļoti spilgti attēlo
jau zināmi. Bet nepieciešami atzīmēt, ka sociāldestāvokli, kāds tur valda, un man liekas, ka arī pie
mokrāti šinī Latvijas strādniecībai tik svarīgā jaumums stāvoklis ir tikpat kritisks. No 11.000 oficiāli
tājumā, ir ieņēmuši tādu stāvokli, kas atbalsta strādreģistrētiem bezdarbniekiem nodarbošanos ir atraduši tikai 1000—1200 cilvēku. Arī šinī gadījumā, nieku apstākļu pasliktināšanu. Tā tas ir Rīgas pilsētas un citās pilsētu domēs, kur sociāldemokrātiem
nemaz nepieminot apstākļus, kādi ir darba biržā, jau
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ir vairākums un noteikšana. Interesanti vēl atzīmēt tādu faktu, ka, jā pat izdodas dabūt cauri domē
vienu otru priekšlikumu — spilgts piemērs te ir Rīgas pilsētas domes lēmums par kino nodokļa paaugstināšanu par labu bezdarbniekiem —, tad, lūk, taisni valdība, iekšlietu ministris steidzas palīgā uzņēmējiem un aptur šādu pilsētas domes lēmumu, tādā
kārtā tieši atbalstot strādniecības bezdarba stāvokļa
pasliktināšanu. Mēs zinām, ka Rīgas pilsētas paš-

valdībai līdzekļi bezdarbnieku nodarbināšanai, kas
pašlaik strādā sabiedriskos darbos, pašreiz ir tikai
vēl dažām: dienām, kad šie līdzekļi izbeigsies, strādnieku stāvoklis kļūs vēl ļaunāks, vēl lielāka kļūs
bezdarbnieku armija un vēl lielāks būs strādnieku
posts. Tāpēc jāprasa, lai valdība gādā par to, lai
tiktu nodrošināti ar darbu visi bez darba palikušie

strādnieki un lai viņiem tiktu maksāts pienācīgs atalgojums.
Ja runā par līdzekļiem, tad mums jānorāda, ka
līdzekļus var ņemt no valsts rezerves fonda, jo rezerves fondā ir uzkrāti vairāk par 200.000.000 latu.

No šī rezerves fonda jāņem līdzekļi, lai varētu nodarbināt tos strādniekus, kas palikuši bez darba, jo
galu galā šos līdzekļus ir uzkrājuši tie paši strādnieki. Tāpēc šiem strādniekiem ir morāliska tiesība prasīt šos līdzekļus, ko buržuji ar savu polītiku
izvilkuši no strādnieku kabatām, bez darba palikušo
strādnieku nodarbināšanai. Tāpēc mēs atkārtoti
prasām mūsu likumprojektu pieņemt un to nekavējoties izpildīt, lai bez darba palikušo strādnieku stāvoklis uzlabotos.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un budžeta kommisijām. Lieku
prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par prezidija priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret — 45 balsis, atturējušies
5. Prezidija priekšlikums noraidīts.
Deputāts J. Opvncans iesniedzis prezidijam sc- kojošu paziņojumu:
<<Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
Ar šo paziņoju,
bloka.

ka es izstājos

no

sociāldemokrātiskā
J. Opjmcans.»

Zlaugotnis-Cukurs
Deputāti J. Balodis, J.
u. c. iesnieguši jautājumu iekšlietu ministrim, ko
lūdzu nolasīt.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā Saeimai sekojošu jautājumu iekšlietu ministrim.
28. novembrī š. g. iekšlietu ministrim padotie politiskās
pārvaldes ierēdni spiestuvē «Latvju Kultūra» atņēma strādnieku un zemnieku frakcijas laikraksta «Demonstrācija» Nr. 2
Minētā laikraksta numurā bija ienodrukātos eksemplārus.

vietots strādnieku

un

zemnieku

ar Saeimas kommisijas lēmumu
cietokšņa soda izciešanai.
Vai iekšlietu ministris
strādnieku masas aizstāvēt

frakcijas uzsaukums sakara
izdot deputātu

Janku 4 gadu

grib aizkavēt
ar šādu rīcību
savus vēlētos priekšstāvjus pret

buržuāzijas izrēķināšanos?»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds jautājuma motivēšanai strādnieku un zemnieku frakcijas deputā-

tam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku

frakcija):

Mums atkal jāreģistrē viens iekšlietu ministrijas ierēdņu varas darbs pret strādnieku laikrakstu, reizē
ar to pret strādniecību vispār un šoreiz it sevišķi
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pret mūsu frakciju, jo šo laikrakstu izdod strādnieku
un zemnieku Saeimas frakcija. Loti daudz mes
esam redzējuši gadījumu, kad pilsonība izrēķinās ar
strādniekiem un viņu organizācijām — vienalga, vai
tā ir zināma kampaņa, vai tas ir zināms bezdarba
gadījums, vai kāds vēlēšanu gadījums. Visos tādos
gadījumos policija pieliek visas pūles, lai vēlēšanas
terrorizētu, lai terrorizētu visdažādākās kampaņas
un tādā kārtā vairāk un vairāk nospiestu strādniekus sev padotā stāvoklī, lai varētu neaprobežoti valdīt par plašām strādnieku masām, nerēķinoties ar
viņu taisnīgām prasībām.
Šinī laikraksta konfiscēšanā mēs saredzam vēlēšanu terroru pret kreisiem strādniekiem, jo pašlaik
notiek vēlēšanas gandrīz visās slimo kasēs. Šinīs
slimo kasu vēlēšanās, bez šaubām, piedalās arī
strādnieku pārstāvji, revolucionāro strādnieku organizācijas, un ir tīri dabīgi, ka tādā gadījumā attēlo
šo organizāciju prasības un cīņas programmu. Iekšlietu ministra ierēdņi šo laikrakstu brutālā kārtā ir
atņēmuši, neievērojot pat tās likuma prasības, kas
formāli vēl pastāv. Viņi vienkārši ar varu ir ielau-

zušies spiestuvē un paņēmuši šo laikraksta numuru,
nemaz nenogaidot kamēr prokurors dos konfiscēšanas rīkojumu. ^Šinī gadījumā mēs redzam skaidras pazīmes, ka policija ar šo terroru, ar strādnieku laikraksta nolaupīšanas aktu visspilgtāk pastrīpo,
ka tā grib veicināt to izrēķināšanās polītiku, ko pilsoņu deputātu vairākums lieto pret strādnieku un
zemnieku frakciju šeit Saeimā, tāpat arī to izrēķināšanās polītiku, ko ir iesākusi tiesa pret mūsu frakcijas biedri Janku.
Laikraksta «Demonstrācijas» 2. numurā ir strādnieku un zemnieku frakcijas uzsaukums visai strādniecībai. Šinī uzsaukumā strādnieku un zemnieku
frakcija aizrāda uz tagadējo stāvokli, uz buržuāzijas
izrēķināšanās polītiku ar strādnieku organizācijām,
ar atsevišķiem strādniekiem, un no otras puses —
uz to izrēķināšanās, izmantošanas polītiku, ko buržuāzija vērš pret strādnieku šķiru vispār. Mēs zinām, ir izdota vesela rinda likumu un dažādu likumu
grozījumu, kas pasliktina strādnieku stāvokli, nositot strādnieku reālās darba algas. Šo polītiku attīsta ne tik vien pilsoniskā valdība, bet arī buržuāzija
itin visur: fabrikās, darbnīcās un citās vietās, jo visur
ir tendence nosist strādnieku darba algas un tā vēl
vairāk iedzīvoties uz strādnieku rēķina. Šinī uzsaukumā strādnieku un zemnieku frakcija griežas
pie visas strādniecības, lai viņa ir uzmanīga un piegriež vērību tai izrēķināšanās politikai, ko buržuāzija pašreiz piekopj pret visu strādnieku šķiru, tāpat
arī pret strādnieku un zemnieku frakciju šeit Saeimā
— pirmkārt pret atsevišķiem viņas locekļiem.

Mēs zinām, ka šis gadījums, šī buržuāzijas steiga ar biedra Jankus izdošanu piespriestā soda izciešanai nav nekāda nejaušība, bet ka te viss tiek
darīts pēc labi organizēta un labi pārdomāta plāna,
kā labāk izrēķināties ar strādnieku pārstāvjiem Saeimā un kā vislabāk nospiest strādnieku balsis darba
vietās, kur patlaban attīstās visnegantākā strādnieku izģērbšanas politika. Aizvien, kad buržuāzija ir
sarīkojusi plašākus uzbrukumus strādniecībai, mēs
esam tos atmaskējuši, esam par tiem runājuši šeit
Saeimā un tāpēc neesam devuši buržuāzijai iespēju
realizēt tos klusībā, bet esam cēluši tos dienas gaismā. Tagad buržuāzija grib visus šos jautājumus nokārtot klusībā. Visspilgtākais piemērs ir deputāta
Jankus lieta, kuru buržuāzija grib paklusām nolikvidēt, lai strādniecība nevarētu protestēt un aizstā-
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vēt savus velētos pārstāvjus Saeima, kuriem tā uzdevusi izteikt savas domas un savas prasības.
Jau agrāk mēs esam piedzīvojuši dažāda veida
provokāciju. Jau agrāk esam novērojuši dažādus
mēģinājumus likvidēt strādnieku un zemnieku frakciju Saeimā un aizspiest strādnieku organizācijas ārpus Saeimas.
Šī konfiskācija, patiesībā — mūsu laikraksta atņemšana visspilgtāk raksturo stāvokli, un te mums
jāatzīmē, ka patiešām šo mūsu frakcijas likvidēšanas sākumu buržuāzija gribēja izdarīt ļoti klusu. Šodien «Sociāldemokrāts» ir uztraucies, ka, lūk, buržuāzija esot pacēlusi šo jautājumu, un pamāca «Latvi», ka tā nevajagot darīt, ka tas tikai popularizēšot
mūsu frakciju — tāpēc to vajagot izdarīt klusām.

Vienīgais sociāldemokrātu iebildums ir tas, ka buržuāzija neprot nolikvidēt, izņemt biedri Janku no
apgrozības tā, ka neviens to nezinātu.
Patiesībā nav noslēpums, ir pilnīgi atklāta lieta,
ka sociāldemokrāti visur un visos jautājumos ir gājuši kopā ar buržuāziju pretim strādnieku interesēm.
Lai atceramies tikai 18. oktobri pagājušā gadā! Arī
tad sociāldemokrāti gāja kopā ar pilsonību, arī tad
viņi gāja kopā ar pilsoņu policiju, lai radītu tādus
apstākļus, ka nevienā sapulcē, nevienā vietā nevarētu uzstāties neviens strādnieks, ne arī kreisās
strādniecības pārstāvji. (Starpsaucieni pa kreisi.)
— Labi, labi, es Jums atbildēšu arī par Maskavu!
(J. Višņas starpsauciens.) — Šinī 18. oktobrī vis. spilgtāk parādījās sociāldemokrātu kopā iešana ar
pilsonību, ar pilsonības policiju. Tāpēc arī šinī gadījumā sociāldemokrāti ir vislielākie skolotāji, vislielākie skolmeistari fašistiskai pilsonībai, pamācīdami, kā vajaga darīt, kā vajaga izņemt strādnieku
un zemnieku frakcijas locekļus no apgrozības, lai
būtu mazāks troksnis, lai turpmāk viņi vēl labāk
varētu dzīvot kopā ar buržuāziju un nodot strādnieku intereses vēl vairāk nekā tas ir bijis līdz šim.
Ja tagad jūs man jautājat, kā Maskava skatās
uz strādnieku un zemnieku frakciju un 18. oktobri,
tad es gribu citēt — es domāju, jūs esat ņēmuši tās
autoritatīvākās Maskavas ziņas, tāpēc es arī ņemšu
vienu autoritatīvu citējumu —-, kā mūsu frakciju no-

vērtē Maskava attiecībā uz jums. Kādā rakstā Stučka — es domāju, tas jums visiem būs pazīstams, —

saka tā:- «Strādnieku un zemnieku,frakcija Saeimā
ir priekš sociāldemokrātiem tikpat kā kūtram Ukraines zirgam terpentīns.» Sociāldemokrāti patiešām jūtas kā ižitgš, ,'kam zem astes paliets terpentīns.
Sociāldemokrāti;'tāpēc nevar nociesties, nevar nosēdēt mierīgi, jo viņi vairs rievar tik atklāti , nodot
strādnieku intereses visur tur, kur tas vajadzīgs un
kur to prasa pilsonības intereses. Tāpēc arī saprotama sociāldemokrātu užtraukšatiās; tā ļoti labi raksturo to, ka patiesām .viņiem zem astes ir terpentīns, kas neļauj mierīginodot strādnieku intereses,
kā viņi tās ir nodevuši līdz šim'. Tiešām mēs parūpēsimies par to, lai jūs, sociāldemokrāti, nevarētu
mierīgā brālībā sadzīvot ar pilsonību, lai jūs nevarētu nodot strādnieku intereses, lai jums nebūtu iespējams vēl vairāk nospiest bez darba palikušos
strādniekus.
Mēs šeit skaidri redzam, ka buržuāzija kopā ar

sociāldemokrātiem jeb, pareizāk sakot, sociālfašistiem, par kādiem sociāldemokrāti ir pārvērtušies
un izauguši, par visu vari grib nolikvidēt strādnieku un zemnieku frakcijas locekļus, grib nolikvidēt
strādnieku un zemnieku frakciju, lai turpmāk varētu
atkal mierīgi sadzīvot ar pilsonību, mierīgi taisīt da-
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žādas koalīcijas un nodot strādnieku intereses, ievedot lauku kara tiesas un citus karātavu likumus.
(A. Eglīša starpsauciens.) — Ar Jums, Eglīša kungs,
varētu salīdzināt Holandes policijas suņus! (A- Eglīlis no vietas: «Nu, tos tev drīz laidīs biksās iekšā!»)
Te mēs redzam vislielāko buržuāzijas un

sociāldemokrātu

sazvērestību,

lai

varētu

iz-

ņemt no apgrozības Saeimas strādnieku un zemnieku frakciju, lai viņu iesēdinātu cietumā. To, lūk,
sociāldemokrāti dara tādā veidā, ka vispirms strādniekiem iestāsta, ka šī frakcija
jaucot un šķeļot
strādnieku cīņu. Tagad sociāldemokrāti runā par
vienotu fronti. Bet patiesībā šīs frāzes un šīs runas ir priekš tam, lai vienai daļai neapzinīgāko strādnieku varētu jautājumu nostādīt tā, ka, lūk, šī strādnieku un zemnieku frakcija nav vajadzīga, ka viņa

strādnieku labā nekā nevarot darīt un nedarot. Tāpēc neesot nekādas vajadzības viņu aizstāvēt, un
būšot labāk, ja buržuāzija to likvidēšot. Tas ir jūsu tiešais mērķis, un jūsu klusēšana šinī jautājumā to
vistiešāk pastrīpo. Tāpēc taisni šinī jautājumā mums
jādara strādniecība uzmanīga, lai viņa varētu saga-

tavoties fabrikās un visās darba vietās aizstāvēt
savus pārstāvjus, reizē ar to aizstāvot savas tiešās
intereses, savu frakciju, kas var pacelt strādniecības domas un prasības šeit Saeimā, jo citur pašreizējos policejiskos apstākļos tas strādniecībai nav
iespējams.

Visiem strādniekiem fabrikās un darba vietās
vajaga organizēties, lai atsistu buržuāzijas un soci-

āldemokrātu vienoto fronti un vienoto sazvērestību
pret atsevišķiem mūsu, frakcijas locekļiem, pret mūsu frakciju. Biedra Jankus izdošana piespriestā soda izciešanai vistiešāk pierāda, ka pirmā kārtā bur-

žuāzija ķeras pie mūsu-frakcijas labākiem cilvēkiem
un labākiem runātājiem, lai tādā kārtā vājinātu mūsu frakcijas nozīmi šeit Saeimā un reizē apklusinātu

strādniecības balsi šinī vietā. Tādēļ strādniekiem,
cīnoties par sava stāvokļa uzlabošanu, reizē jācīnās
arī pret buržuāzijas uzbrukumiem un buržuāzijas
terroru, ko turpmāk viņa draud izlietot vēl plašāk
pret strādniecības pārstāvjiem Saeimā. Vienīgā atbilde šiem uzbrukumiem var būt — organizēšanās
savās revolucionārās organizācijās un būt gataviem,
kad strādnieku organizācijas sauks, iet cīņā par savām prasībām, iet cīņā par savām tiesībām un sa-

vas frakcijas vēlēto locekļu aizstāvēšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds atbildei

uz

jautājumu iekšlietu ministrim Laimiņam.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie deputātu kungi! Man ir gods Augstajam namam ziņot, ka ir taisnība, ka šodien politiskās pārvaldes
ierēdņi apķīlājuši izdevumu «Demonstrācija» Nr. 2,
bet tas darīts uz prokurora rīkojuma pamata, kas
tur saskatījis sodu likumos minēto noziegumu pazīmes. Ja apskatām izdevuma apķīlāto numuru, tad
skaidrs, ka izdevēji ir centušies visiem spēkiem attaisnot nosaukumu «demonstrācija», jo gandrīz katrā šī izdevuma rindiņā redzama noziedzīga demonstrēšana pret mūsu valsts un sabiedrisko iekārtu un
likumdošanas iestādi. Tāpēc arī bija nepieciešams

šo izdevumu apķīlāt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: L īdz ar to šis jautājums izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas kolmmisijas ziņojumiem.
Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Pārgrozījumos likumā
Referents K. Dēķens:
par kurināmā materiāla izsniegšanukara invalidiem,
.karā cietušo un karaklausībā iesaukto ģimenēm re-
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dakcijas kommisijā ir izdarījusi šādus pārlabojumus:
ievada «šādi» vietā likts «tā»; 1. pantā a punktā
«kurām» vietā likts «kam»; 2. panta pēdējā rindiņā
«viņu» vietā «tā».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu_ pieņemšanu? Iebildumu nav. Tie pieņemti.
— Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents K. Dēķens: Papildinājumā likumā par
Cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām
vārds «karavīru» rakstāms atsevišķi divos vārdos.
1. panta p, punkta otrā rindiņā «kuri» vietā liekams
«kas». , Tāpat 36'. panta pirmajā rindiņā «kuri» vietā liekams «kas», «šī» vietā— «šā»; panta ceturtajā
rindiņā «nokavēšanās» vietā liekams «nokavēšanas» .— Tie būtu visi pārlabojumi šai likumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Tie pieņemti. —
Lūdzu sniegt nākošo ziņojumu.
Referents K. Dēķens: Pārgrozījumos un papildinājumos likumā par personīgā nodokļa atlaišanu
1928-129. un 1929./30. budžeta gadā cietušiem no
plūdiem, krusas vai neražas 2. pārgrozījuma piezīmē «šinī pantā» vietā likt «šā panta» un ceturtā
rindiņā «tiešamības» vietā «ciešanas». — Vairāk
pārlabojumu šinī likumā nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi

pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Tie pieņemti. —
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
tautas labklājības
ministra atbildi
uz deputāta
J. Baloža u. c. ie s ni e gt o
jautājumu par
bezdarbnieku stāvokli.
Vārds tautas labklājības ministrim.
Tautas labklājības ministris V. Rubulis: Augstais nams! Atbildot uz deputāta Baloža u. c. iesniegto jautājumu, varu paskaidrot, ka bezdarbnieku
skaits š. g. 15. novembrī tiešām ir bijis tāds, kāds
jautājumā minēts — 10.774. Pašlaik tas ir palielinājies līdz 13.000 un ir lielāks nekā pagājušā gadā
par apmēram 3000. Līdzekļu šogad budžeta kārtība bija atvēlēts 1.000.000 latu. No tiem ir jau izdoti
858.673 lati; ministrijas rīcībā pašlaik ir 141.327 lati.
Ministru kabinets pārrunāja šo jautājumu un
atzina par iespējamu no Ministru kabineta rīcībā
esošām summām bezdarbnieku nodarbināšanai dot
vel Ls 250.000.—. Bet arī tad, cik paredzams, nebūs iespējams pilnīgi apmierināt tekošās vajadzības
sabiedrisko darbu sarīkošanai. Ievērojot to, Ministru kabinets iecēla speciālu starpresoru kommisiju,
kura apspriež jautājumu par līdzekļu atrašanu. Minēta kommisijā ir noturējusi jau sēdes, apskatījusi
budžetus, bet vajadzīgos līdzekļus nav atradusi.
Līdzekļu jautājumu vēl apspriedīs Ministru kabinets,
un šodien arī Saeimas budžeta kommisijā nodarbojās ar šo jautājumu. Ir jau iesākti darbi, un tekošā
momentā vēl ir līdzekļi, bezdarbnieku nodarbināšanai. (Starpsaucieni strādnieku un zemnieku frakcijas solos.) Valdība rūpējas, lai arī turpmāk būtu
vajadzīgie līdzekļi un gādās, lai ari šogad bezdarbniekus_ varētu nodarbināt tādos pat apmēros, kā iepriekšējos gados. (J. Balodis no vietas: «Cik procentu bezdarbnieku ir nodarbināti?»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu
par
valsts
krēditiem
un pa-
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būvnie-

cībai.

Referenti K. Kirštenis un A. Bļodnieks.
Lūdzu referentus ziņot. Vārds lauksaimniecības
kommisijas referentam Kiršteinam.
Referents K. Kiršteins: Godātie deputātu kungi!
Šim likumam par valsts krēditiem un pabalstiem
lauku būvniecībai ir diezgan liela vēsture un arī lie-

la nozīme mūsu lauku dzīves izveidošanā. Tas ir
gandrīz tikpat vecs, kā mūsu agrārlikumi, un pirmo
reizi izdots 1920. gadā, tā tad 10 gadu atpakaļ.
*
Šī likuma uzdevums bija — sekmēt mūsu jaunsaimniecību un karā izpostīto saimniecību apbūvēšanu. Tā saturs paredz ļoti prāvu valsts aizdevumu
un pabalstu izsniegšanu būvētājiem. Saprotams,
sakarā ar to tas arī ir prasījis no valsts diezgan
daudz. Pēc esošiemdatiem līdz šimšai vajadzībai Zemes banka ir izsniegusi 53.000.000 latu aizdevumu.
Bez tam minētais likums ir prasījis lielu koku vairumu — 45.000.000 ciešmetru, kas vispār ņemti no
mūsu mežiem šinīs 10 gados; 10.000.000 ciešmetru
izlietots tieši lauku būvniecībai, kas ir apmēram 5
gadu būvkoku ciršanas norma. Ja aprēķinātu šo izbūvēto koku tirgus cenu, tad iznāktu 55.000.000 latu
liela summa. Valsts šādu summu nav ieņēmusi, bet
gan apmēram tikai 10% šīs summas, jo līdz šim kokus izsniedza par 1Itakses cenas, kas faktiski ir
ap 10%' no īstās koku vērtības.
Šī likuma sekas mūsu lauku un vispār valsts
dzīvē ir ļoti lielas un dažādi vērtējamas. No vienas
puses likums ir devis daudz pozitīva, sekmēdams
ātru jaunsaimniecību un karā izpostīto saimniecību
apbūvēšanu. Tā ir viņa lielā pozitīvā puse. No otras puses gan jāsaka, piemērojot šo likumu, 10 gadu
laikā tas ir ievadījis arī ļoti daudz negatīva.
Vispirms — likums ir sekmējis galvenā kārtā
tikai koka ēku celšanu. No visām ēkām, kas 10
gados uz laukiem uzceltas, tikai apmēram 15% ir
ugunsdrošas. Saprotams, tautsaimnieciski tas nav
izdevīgi, jo Ir izlietots daudz koku, kamēr daudz
valstij mazvērtīga, bet būvvērtīga ugunsdroša materiāla ir palicis neizlietots. Šādas lielas koku izlietošanas dēļ daudz apgabalos mūsu zemē, Latgalē un Zemgalē, ir radies mežu trūkums, un pāris gadu atpakaļ, kā jums zināms, Latgalē jau tika praktizēta būvkoku ievešana no citām Latvijas daļarn.
Šī operācija tomēr izrādījās valstij tik ārkārtīgi
dārga un neizdevīga, ka tika pārtraukta.
Tālāk šis likums ir radījis ļoti negatīvas parādības arī mūsu svarīgajā tautsaimniecības nozarē
— mežsaimniecībā, ir izsaucis dāūdz'vietās pat plānveidīgas mežsaimniecības pilnīgu sabrukumu. Dažās vietās meži būvniecības vajadzībām izcirsti tik
Uelos daudzumos, ka ir aptrūcis ne tikai būvkoku,
bet arī dedzināmā materiāla. Tā tas ir piemēram
daudz Latgales apgabalos, kur, tagad uz saimniecību
var izsniegt knapi 1lkubikass malkas gadā, kas ir
pilnīgi nepietiekošs vairums.
Šis likums bez tam ir,radījis lielu koku izšķērdēšanu uz laukiem; koki ar likumu ir mākslīgi salētināti, un lauksaimnieku aprindās nav novērojama
pietiekoši taupīga apiešanās ar šo mūsu samērā tik
dārgo mantu, kas ir gandrīz vienīgā gatavā manta
mūsu zemē. Tā ikgadus ir pasliktinājusies arī mūsu tirdzniecības bilance — valūtas pieplūdums no
koku eksporta ikgadus ir samazinājies par apmēram 20.000.000—30.000.000 latu; tāpat valsts ienākumi ir samazinājušies par apmēram 5,000.000—
6.000.000 latu gadā. Visa šī pārmērīgā mežu izmantošana un koku būvniec-ba ir lielā mērā nākusi p«;
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ļaunu mūsu kokrūpniecībai, ku'ra ir visplašākā rūpniecības nozare, un arī mūsu ugunsdrošo materiālu
rūpniecībai, kas ir nonākusi gandrīz vai sabrukuma

stāvoklī.
Visbeidzot gribu vēl aizrādīt, ka šis likums lielā mērā ir veicinājis lauku dzīves demorāllzāciju, jo
tas neparedzēja pietiekošu iespējamību apkarot nelikumības, kādas ļoti plašos apmēros novērojamas,
šo likumu piemērojot dzīvē. Nav noslēpums arī

k Augstā nama locekļiem, ka šādos apstākļos liela da-

la to koku, kas izsniegti par lētu cenu, pārdota tirgotājiem, spekulantiem, un tādēļ ir cietusi kā mūsu
valsts, tā arī paši būvētāji, kas šos materiālus parasti ir pārdevuši par lētu cenu.
Tā tad šim likumam, kas regulē lauku būvniecību, ir bijis daudz negatīvu īpašību, kas arī ir bijis
viens no lielākiem pamudinājumiem Augstā nama
locekļiem šo likumu grozīt. Mūsu likumdevēju vairākums kommisijas arī atzina, ka līdzšinējā likuma
negatīvās īpašības jau ļoti stipri iedarbojušās mūsu
dzīvē, kas jānovērš. Bet sevišķi šī likuma grozīšanu izsauca tas, ka pašreizējos apstākļos, sevišķi Latgalē, kur meži izcirsti,' pastāvošais likums gandrīz
vairs nekā nedod mūsu apbūvniekiem, jo — ko līdz

12. s e d e

1930. g a d a

28. ii ov e m 1) r i..

496

ka tagad ļoti daudz jaunsaimnieku ir uzbūvējuši savas ēkas nelietderīgi un uelietprātīgi. Šinīs ēkās viņiem būs jānodzīvo vīsti mūžu un jācieš visādas neērtības un pat lieli zaudējumi. Šinī lietā es no savas
puses gribētuJikt jiriekšā tādu mīkstinājumu, ka šī

prasība, varbūt, nebūtu attiecināma uz visām ēkām,
bet tikai uz 2 galvenam — dzīvojamo ēku un kūti;
citas, mazākas ēkas varētu celt bez sevišķa plāna.
Man šķiet, ka Augstais nams piekritīs tam, ka mēs

šai jaunajā likumā vismaz mīkstināta veidā ievedām
tādu lietderīgu pārlabojumu.
Otrkārt domstarpības radās par 10. pantu, kas
runā par personām, kuras saņemtos materiālus nav
izlietojušas pilnīgi tām ēkām, kurām tie izsniegti. Te
gan būtu jāsaka,"ka atkal lietderības dēļ jāprasa, lai
visi materiāli, kas izdoti ēku būvēšanai, patiešām
tiktu ēkas iebūvēti; tāpēc šeit būtu jāatbalsta attiecīgais lauksaimniecības kommisijas variants. Nebūtu pareizs budžeta kommisijas variants, kurš prasa
tikai to, lai kaut kādas ēkas būtu uzceltas. Tādā
stāvoklī ļaunprātības atkal izvērtīsies lielā plašu-

ma.

Citos pantos lielas domstarpības kommisijā nav
bijušas, tādēļ es lūdzu Augsto namu pāriet uz pantu

likums un ko līdz iespēja saņemt būvkokus par V- ,
takses, ja faktiski koki daudz vietās nemaz nav
dabūjami.

lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam A. Bļodniekam.

Visu to ievērojot, lauksaimniecības un budžeta
kommisijas liek priekšā šo jauno likumprojektu, kas
ir daudz labāks un daudz izdevīgāks kā valstij, tā
arī pašiem apbūvētajiem, nekā līdzšinējais. Šī jaunā
likumprojekta priekšrocības ir tās, ka tas, vispirms,
ir elastīgāks, jo dod būvniecībā lielu atbalstu ne tik
vien koka ēku būvētājiem, bet lielā mērā — daudz
lielākā nekā līdz šim — nāk pretim ugunsdrošu ēku
būvētajiem. Tas šinī jaunajā likumprojektā ir panākts ta, ka, _ vispirms, palielināti aizdevumi ugunsdrošu eku būvētajiem. Salīdzinot ar līdzšinējo likumu, šie aizdevumi ir palielināti par veseliem 50%
Tāpat tiem būvētājiem, kas būs uzcēluši ēkas no
ugunsdroša materiāla, tiks dzēstas daudz lielākas
summas no aizdevumiem. Aizdevumu dzēšamās daļas šinī likumprojektā paceltas par 25%.
Tālāk liels jauninājums šinī likumprojektā ir
tas, ka valsts izsniegs par lētu cenu ne tik vien būvkokus, _bet_ arī ugunsdrošos materiālus un naudu,
galvena kārtā tādās vietās, kur mežu maz. Šis likumprojekts paredz arī kaut kā novērst tās ļaunprātības, par kurām es šeit runāju, ievedot stingrākas
sodu normas tiem, kas lielos valsts pabalstus un lielo valsts pretimnākšanu grib nelikumīgi izmantot.

Referents A. Bļodnieks: Godātie deputātu kunAgrāras reformas realizēšana bija saistīta galvena kārta ar šo lauksaimniecības būvniecības likumu, un bez iespējas apbūvēties agrāro reformu
mes patiešam nebūtu varējuši realizēt. Š. g. 31.
marta mes palikām bez jebkāda lauksaimniecības
būvniecības likuma, jo jaunais papildinātais un pārlabotaisTikums, kas bija spēkā pēdējos 5 gadus, deva iespēju jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem
diezgan plaši un labvēlīgi izmantot koka materiālus
par Vtakses_ cenas. Tas neapšaubāmi palīdzēja
viņiem uzbūvēt saimniecības ēkas. Parallēli likumam visu šo laiku ir notikuši strīdi, ka jaunsaimniekiem un sīkgruntniekiem nevajadzētu dot tik lielas
priekšrocības, jo, dodot apbūvei būvkokus par
%
taksācijas vērtības, ļoti daudz izlietojot apbūvei labu meža. materiālu, ko no mūsu koku eksporta viedokļa pec mežu speciālistu domām būtu lietderīgāk
eksportēt neka izbūvēt. Bieži šos materiālus izmantojot neracionāli un pat nepareizi. Tomēr priekšrotiba saņemt būvkokus par % takses vērtības ir dota
visu laiku, un ta ir liela mērā devusi lauksaimniekiem — ir kara izpostītiem, ir jaunsaimniekiem un
sīkgruntniekiem iespēju apbūvēties.

Vispār man jāziņo, ka šis likums lauksaimniecības un budžeta kommisiju kopsēdē ir pieņemts diezgan vienprātīgi, un domstarpības, kā šeit redzams,
ir radušas tikai par pāris atsevišķiem pantiem —
vispirms par 3. pantu kur ir runa par plāniem, pēc
kādiem jāceļ jaunas ^
ēkas. Es no savas puses atļaušos atbalstīt budžeta kommisijas variantu, kas
paredz, ka personām, kas saņem aizdevumus un pabalstus pilnos apmēros, ēkas būtu jāceļ pēc Zemkopības ministrijas vai apriņķa pašvaldības techniķu
atzītiem plāniem. Tas nenozīmē, ka katrā ziņā
ēkas vajadzētu celt pēc noteiktiem plāniem, bet tas
nozīme to, ka katram būvētājam vajadzētu būvtechniķim uzrādīt zināmu plānu un dabūt atzinumu,
ka šinī plānā nav rupju kļūdu. Man liekas, to prasa ne tik vien valsts intereses, kura dod ļoti lielus
līdzekļus šai vajadzībai, bet to lielā mērā prasa arī
pašu būvētāju intereses, jo no prakses mēs zinām,

Arī mums, kas aizstāvam koku došanu par %
takses cenu, jāsaka, ka sevišķi Latgalē, kur mežu
maz vai, bieži vien, tie ir ļoti tālu un grūti sasniedzami, gandrīz nemaz nebija iespējams izlietot tiesību izmantot būvmateriālus par 1/takses cenu. Bieži
vien transports maksā dārgāk, ja koki jāved no
tālienes, nekā maksā paši būvkoki. Tāpēc radās
doma vai nevarētu visiem tiem, kam mežu materi^
āli, būvkoki
grūti pieejami, izmaksāt attiecīgo sum-

gi!

mu naudā.
Bieži vien jaunsaimnieki ir žēlojušies, ka mežu
resora darbinieki uz vietām ir bijuši neiecietīgi, nav
izrādījuši vajadzīgo pretimnākšanu būvkoku izsniegšanā. Likums gan nosaka, cik daudz kubikmetru var saņemt un kāda resnuma būvkokiem jābūt,
tomēr bieži vien ir doti koki, kas nav derīgi ne tikai
būvniecībai, bet pat malkai. Bez tam ir ļoti lielas
grūtības, kamēr būvkokus dabū; tad — veltīgā, lie-
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ka izbraukašanas pie mežziņiem un virsmežziņiem,
kamēr' beidzot tiek pie sava koku devuma.
Visas šīs grūtības ir bijušas par šķērsli un iemeslu tam, ka jaunsaimniekiem un sīkzemniekiem
nav bijis iespējams pilnā mērā izlietot likumā paredzētās priekšrocības un tiesības būvmateriālu saņemšanai. Tāpēc budžeta kommisijā piekrita lauksaimniecības kommisijas izstrādātam projektam, ko
savukārt bija iesniegusi valdība, ka būvkoku, meža
materiālu vietā vajadzētu dot attiecīgu summu naudā, citiem vārdiem — izmaksāt/, takses, ko Valsts
piemaksā par kokiem, dodama tos par % takses cenas. Kas negribētu saņemt naudu, kam būtu vieglāk un izdevīgāk saņemt būvmateriālus, piemēram
cementu, ķieģeļus, kaļķakmeni u. t. t., tiem būtu dodama iespēja saņemt tos. Sevišķi Zemgales apgabalā, kur ir.ķieģeļu rūpniecība, kur viegli iespējams
tos pievest, mazākais netālā apkārtnē, tas būtu izdevīgi. Ar valdības palīdzību caur Zemkopības ministrijas ierīkotiem atsevišķiem punktiem, tie, kas
vēlēsies apbūvēties uz šī likuma pamata, varēs saņemt arī citus būvmateriālus, piemēram kaļķus, cementu u. t. t. Šos būvmateriālus varēs saņemt pie
stacijām, vai citās apdzīvotās vietās, kur valdība ierīkos noliktavas. Domāts būvmateriālus piegādāt,
par transportu nerēķinot, bet ņemot vienīgi pašizmaksas cenu ar zināmu izdevumu pielikumu. Tādā
kārtā, dodot naudu vai būvmateriālus graudā, jaunsaimniekiem un sīksaimniekiem būs lielāka iespēja
labāk apbūvēties.
Otrs princips arī liekas pareizs, un to mums
vajadzēja ievērot jau tad, kad izdevām pirmo būvniecības likumu gadus 10 atpakaļ, proti — ne tik
daudz ieteikt jaunsaimniekiem celt koka ēkas, bet
gan ugunsdrošas. Saprotama lieta, kamēr likums
nebija izdots tāds, kāds ir tagadējais, jaunsaimniekiem nebija nekādas iespējas izmantot ugunsdrošos
materiālus, jo jaunsaimniekiem vienkārši nebija
naudas. Tagad mēs redzam, ka paies vēl 5 vai 6
gadi un tās jaun- un sīksaimniecības, kas apbūvējušās pēdējos 10 gados vienīgi no koka, būs jau padotas laika zobam. Jau tagad daudz vietās prasa koka materiālus, ko celt papildu ēkas, vai arī labot dzīvojamo ēku satrunējušās daļas. Vēl kādi 10 vai 15.
gadi, un — sevišķi to var teikt par nekrāsotām
ēkām — koka būvēs iesāksies galīgais bojāšanās
process. Viņas, varbūt, nonāks tādā stāvoklī, ka nebūs lietojamas, nebūs vairs derīgas apdzīvošanai.
Tā kā jaunais projekts, kas dos iespēju celt ēkas no
ugunsdroša materiāla, ko pievedīs lielākos centros
klāt, dos Varī naudā, tad, man liekas, ugunsdrošā
būvniecība attīstīsies un pēc gadu desmitīm stāsies
tagadējo koka ēku vietā.

Likumā ievests vēl viens noteikums — dot bez
jau palielinātām dzēšamām daļām katram 60—80 latu pabalsta ēku krāsošanai, lai ēkas varētu nokrāsot
ar zviedru ]>amatkrāsu, kas arī pasargā koku ēkas
savus 10—15 gadus no ātrākas bojā iešanas. Arī tā
ir liela pretimnākšana, un liekas, ka tāds, kāds tagad
likums izveidots, tas tiešām dos to, pēc kā jau sen
ilgojas visi tie, kas jau apbūvējušies, kā arī tie, kas
vēl grib apbūvēties, vai celt kādas papildu būves,
vai remontēt jau pastāvošās ēkas.

Jaunais likums dos iespēju celt ēkas no ugunsdroša materiāla. Projektā paredzēts diezgan ievērojams atvieglinājums, palielinot dzēšamās
daļas
ugunsdrošai būvniecībai.
Ievērojot lietderīgos papildinājumus un jaunievedumus šinī likumā, budžeta kommisijas vārdā lūdzu pāriet uz pantu lasīšanu.
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vispārīgas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Atklāju
debates. Vārds deputātam Grantskalnam..
E. Grantskalns, (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputāti! Šis jaunais likums par valsts kredītiem' un pabalstiem lauku būvniecībai savā būtībā
ir apsveicams. Tomēr mums pret šo likumu ir daži
iebildumi. Šī likuma 2. pantā paredzēts, ka pabalstus koku veidā, tāpat arī kredītus būvniecībai izun
sniegs jaunierīkojamām, viensētās izdalāmām
karā nopostītām saimniecībām, lauku amatnieku un
laukstrādnieku saimniecībām un pastāvošām,: karā
nenopostītām saimniecībām, bet šīm pēdējām, t. i.
karā nenopostītām saimniecībām, tikai ar zināmu
noteikumu, proti — tikai tām, kuru zemes platība
nepārsniedz 27 ha. Tā tad visas pārējās; mūsu likumdošanas iestādes neatzītās saimniecības, kuru
platība pārsniedz 27 ha, nebaudīs visus tos labumus,
ko šis likums lauku būvniecībai grib dot, proti —
viena daļa mūsu lauksaimniecības no šī likuma tiek
izslēgtas.
Paceļas jautājums, aiz kādiem iemesliem tas
vajadzīgs. Vai tad mēs esam nonākuši tādā stāvoklī,
ka valsts vairs neatzīst par lietderīgu to, ka mūsu
zemē ir liels vairums saimniecību pāri par"27 ha?
Man gribētos piebilst, ka taisni šīs saimniecības, kas
pārsniedz likumā minēto normu— 27 ha, ir galvenās Latvijas valsts klētis, kas valstij dod vislielāko
ienākumu, kas ražo eksportam, uz kā lielā mērā bāzējas mūsu valsts budžets. Bet te nu šis likums
vēršas taisni pret šīm saimniecībām, grib tās notiesāt, atstājot bez tiem labumiem, kādus likums paredz gan krēdita veidā, gan citādi lauku būvniecībai. Piezīmē gan teikts, ka saimniecībām, kas lielākas par 27 ha, uz šī likuma pamata var izsniegt tikai materiālus ēkas celšanai vai jumtu segšanai no
ugunsdroša materiāla. Būtu jau ļoti labi, ja mēs, varētu visas ēkas celt no ugunsdroša materiāla, bet
tas, kungi, pašreizējos apstākļos nav iespējams. Šīs
saimniecības, par kurām runāju, kara
laikā
deva
valstij labību tikpat kā par brīvu, tikpat kā par velti,
par 8 toreizējiem rubļiem pudā, nesa smagus pienākumus valsts visgrūtākā laikmetā, neprasīdamas
valstij nekādas atlīdzības par visu to, tanī pat laikā
braucot kara šķūtīs, ražojot armijai uzturu, gādājot
par pārtiku karaspēka vajadzībām, sadeldējot tanī
pat laikā savu saimniecības Inventāru, kas jau tā pa
kara laiku bija galīgi izputējis un sakritis, tā ka bija '
jādzīvo zem cauriem jumtiem. Tagad, kad ir iestājušies normāli apstākļi un varētu stāties pie kara
laika brūču dziedināšanas, pie ēku savešanas kārtībā, pie inventāra atjaunošanas, nāk un pasaka, ka
šīm saimniecībām uzlikts sods, ka viņām likums negrib nākt pretim un negrib nekā dot. Tas, kungi,
ir ne vairāk, ne mazāk kā netaisni.
Nav ne mazākā iemesla vienu rindu saimniecību tagad nostādīt ārpus likuma labvēlības. Ja vienam ir 27 ha zemes, viņš bauda šī likuma labvēlību,
bet ja viņam ir 2Vh ha, tad viņš šīs priekšrocības
vairs nebauda. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Jums,
sociāldemokrātu kungi, arvienu ir bijis mutē visu
nolīdzināt līdz jūsu gudrībai, līdz jūsu 15 ha, bet ja
arī noietu līdz tiem, tad jums arī tie, varbūt, vairs
nepatiktu. Savā programmā jūs taču esat pret privāto īpašumu, tā tad pret privātiem īpašniekiem;
tāpēc ar jums es negribu polemizēt, bet vairāk griežos pie pilsoniskām frakcijām. Šādu likuma netaisnību, es gribu teikt, nesapratīs tie divi lauksaimnieki, kas stāvēs attiecīgā pagasta dzīvē viens ot-

ram blakus: viens ar 27 ha un otrs ar 28 ha zemes.
Varēs gadīties pat, ka tie 27 ha būs laba zeme kaut
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tuvumā, bet tie 28 ha būs kaut kur purva
malā vai celmāju līdumā. Vienam te būs likuma
labvēlība, bet otram nē. To dzīve un cilvēki nesapratīs, un tāpēc šinī likumā ir liela netaisnība pret

kur centra

vienu zemnieku daļu. Pat tādā gadījumā, ja ēkas
būs uzceltas no ugunsdroša materiāla, un, saskaņā
ar 6. pantu, no izsniegtā aizdevuma ugunsdrošām
ēkām dzēšami 500—1000 latu, kamēr koka ēkām ar
ugunsdrošiem jumtiem 100—500 latu uz vienu ēku,
bet kopā uz saimniecību ne vairāk par 2000 latu,
tad šo labvēlību atkal neattiecinās uz 2. panta piezī-

mē minētām saimniecībām, t. i. saimniecībām, lielākām par 27 ha. Ta tad pat tās saimniecības, kas
ēkas būtu uzcēlušas no ugunsdroša materiāla, 6.
pants izslēdz no šī likuma labvēlības.
Ls nezinu, kur ir pamats un iemesls pēc visa tā,
ko šīs saimniecības valstij ir devušas un dod pašreiz, vērsties pret tām un atstāt viņas citādā stāvoklī, nekā tām patiesībā pienāktos būt.

Likuma attiecīgos pantos mēs liksim priekšā
pārlabojumus, bet zemniecībai šis likums būs pieņemams un saprotams tikai tad, ja tas neradīs privileģētu un neprīvilēģētu zemniecību, ja tas būs vienlīdz taisns un netaisns pret visām saimniecībām, nešķirojot tās pēc hektāriem, jo hektārs šeit nav tas
taisnīgais mērs.

(Starpsauciens.)

Es

neapstrīdu

Latvijas mēru, bet to netaisnību, ko Latvijas iedzīvotājiem ar šo mēru grib nodarīt.
3. pantā budžeta kommisijas variantā ir ļoti
strikts noteikums, ka aizdevumus un pabalstus saņem pilnos apmēros personas, kas jaunās ēkas ceļ

pēc Zemkopības ministrijas vai apriņķa pašvaldības

izdotiem plāniem. Es negribu runāt pret plāniem.
Plāni ir laba lieta, un būtu labi, ja visi lauksaimnieki
spētu celt ēkas tikai pēc plāniem. Bet ja mēs vērojam savu zemi un technisko iespēju šādus plānus izstrādāt, tad jāsaka, lai tie būtu cik vēlami būdami,
tomēr tagad nebūs iespējams tik plaši to izdarīt, kā
tas prasīts. Te ir runa par visām ēkām; bet mēs'
neceļam tikai dzīvojamās ēkas, tikai lielas kūtis
vien — mēs ceļam arī mazākas saimniecības ēkas.
Pat parastie siena šķūņi tad jāceļ pēc Zemkopības
ministrijas atzīta vai apstiprināta plāna. (Starpsauciens: «Tas nav slikti!») Slikti tas nav, bet iespējams arī nē! Iedomāsimies kādu tālumā esošu jaunsaimniecību, kādu Latgales viensētā i izejošu mazsaimniecību; ja nu jūs šim mazsaimniekam uzstādīsit tādas prasības un viņš tās neizpildīs, , tad viņš šī
likuma labvēlību ^nebaudīs. Nebūs daudz to, kas
spēs šīs prasībās;^pildīt, jo plānu pagatavot būs ļoti
grūti, tas būs ŠavIeiiPts ar/ļotilielām neērtībām. (G.
Mīlbergs no vietas: «Par "10' santimiem var dabūt
katra vieta!») Par šādu priekšlikumu gan mēs varētu vienoties, vārētu to pat te ievietot, bet ja mēs
pieņemtu, ka priekšrocības bauda tikai tie, kas ceļ
ēkas pēc plāniem, tad ģafļ mēs vienam otram pabalstu atstātu tikai uz plāuk'ta, tas lauksaimnieku rokās
nenonāks. Pabalsts tad izvērtīsies ļoti daudz lauksaimniekiem par ļoti netaisnu, jo šīs prasības lauksaimnieki izpildīt nevarēs. Noteikumiem vajaga būt
tādiem, lai būvniecības pabalstu varētu saņemt itin
visi, kam ir vajadzība. Tāpēc variants, kurā ir zināmi šķēršļi, lauksaimniekiem nav pieņemams.
Lai arī tikiapsveicams un atzīstams būtu priekšā liktais projektSi;lai;arī cik mēs atzītu to par tādu,
kas veicina lauku būvniecību un sevišķi ugunsdrošo
būvniecību, te ir tomēr zināmi iebildumi, kurus, es
ceru, Augstajam namam netrūks labas gribas izlabot. Ja manus iebildumus neievēros un stingri nostā-
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sies uz kommisijas variautā paredzēto noteikumu, tad
pabalsts paliks augstā plauktā, lauksaimniekiem ko
noskatīties, bet ne saņemt. Iznāks tā, ka solīt gan
solām, bet nedodam. Tāpēc ar plāniem būsim apdomīgi un nebūsim netaisni pret vienu zemniecības
daļu. Es sagaidu, ka šīs pārmērības mēs plenārā

sēdē izlabosim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam
Firksam.
V. Firkss (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*) Deputātu kungi! Kad pirms vairāk gadiem
šeit pirmo reizi apsprieda likumu par būvkoku izsniegšanu jaunsaimniecībām, es no šīs vietas aizrādīju, kādas lielas briesmas no tā draud valsts mežiem. Es toreiz aizrādīju, ka jaunsaimniecību apbūvēšana ar koka ēkām tik trakā tempā, kādu ag-

rārā' reforma toreiz uzsāka, katrā ziņā novedīs pie
tāda apbūvēšanās veida, kas nebūs racionāls.
Manas bažas tagad ir pierādījušās par pilnīgi
dibinātām. Daudz jaunsaimniecību ēku ir uzbūvēts
no zaļa koku materiāla un jau tagad iet pretim sabrukumam, bet mūsu meži ir jau tā izcirsti, ka veselos rajonos nav vairs būvkoku.
Agrāk bija plaša lauku rūpniecība, kas pagatavoja ugunsdrošus būvmateriālus. Šos rūpniecības
uzņēmumus bez atlīdzības atņēma viņu īpašniekiem,
bet tauta nekā neieguva, jo tikai retais no tiem, kurus ar tiem aplaimoja, saprata, kā rīkoties, un tagad
tie ir izputējuši. Iepriecinoši redzēt, ka, saskaņā ar
apspriežamo likumu, Zemkopības ministrija izsniegs
lauksaimniekiem ugunsdrošus būvmateriālus, tā ka
minētie lauku rūpniecības uzņēmumi atkal varēs atjaunoties.
Visumā to, ko liek priekšā šis likums, var tikai
apsveikt, jo tas noteikti paredz veicināt ugunsdrošu
būvju celšanu uz laukiem un spēs zināmā mērā mūsu mežus vairāk sargāt nekā tas ir bijis līdz šim.
Šis likumprojekts prasīs ikgadus milzu līdzekļus
gan no Zemes bankas, gan budžetā/ gan arī izsniedzot lauku būvniecībai būvmateriālus no valsts mežiem par pazeminātu cenu. Noteicot 5 gadiem ikgadu 15 miljonu latu lielus izdevumus, mēs, bez šaubām, ļoti ievērojami apgrūtinām mūsu saimniecības
planu, _ un ja mes ar smagu sirdi tomērizšķīrāmies
par šādu upuri, tad vismaz jāprasa, lai šīs summas
pienācīgi izlietotu; tāpēc vācu frakcija balsos par 3.
panta piezīmes budžeta kommisijas variantu, un
proti, ar Kiršteina kunga pārlabojumu, kurš grib šī
likuma labvēlību attiecināt tikai uz tām dzīvojamām
un galvenam saimniecības ēkām, kas tiek celtas pēc
Zemkopības ministrijas apstiprinātiem plāniem.
Ja šis likums vispār jāatzīst par tagadējā stāvokļa uzlabojumu, tad tomēr jāuzsver, ka arī šai likuma saskatāma tā pati pamatkļūda, kas kā sarkans
pavediens velkas cauri visai mūsu agrārai likumdošanai — netaisnīga mazsaimniecību favorizēšana,
kas mazākas par 27 ha. Es jau bieži esmu aizrādījis
uz šādas normēšanas neprātu. Padomājiet tikai,
mani kungi, kāda vērtība ir 27 ha saimniecībai Rīgas
pievārtē un kāda vērtība tikpat lielai saimniecībai
ir Ventspils mežainā apvidū — tuvāk par to man
nav, ko izteikties! Šādai patvaļīgai saimniecību
šķirošanai nav nekāda sakara ar saimniecisku redzes viedokli; aiz .visa tā neslēpjas nekas cits, kā
šaura partijas politika. Vācu frakcija tāpēc balsos
par Grantskalna kunga priekšlikumu — strīpot no šī
likuma 27 ha normu.
*) Runātāja atreferējums. .

,
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deputātam

vecsaimnieku. Tāpat tas ir arī citās nozarēs. Kā
jau teicu, sīkās zemes platības uztur vairāk cilvēku

J. Šterns (progresīvā apvienība): {V. Firksa
starpsaucieni.) 700 gadi!
Augstā_ sapulce! Ar šo likumu, ko šodien pieņemam, mes tiem 700 gadiem pieliekam otru krustu. Vienu krustu mēs tiem uzlikām ar agrāro re-

un tāpēc ražo daudz vairāk produktu. Tā ir neapstrīdama patiesība. Reiz tas tā, tad, saprotams,
mūsu valsts pienākums ir rūpēties ne tikai par atsevišķu šķiru, bet rūpēties par tādu mūsu zemniecības
virzienu, kas dod iespēju mūsu zemei vairāk ražot
un apmierināt vairāk darba roku. Es saku, šis likumprojekts iet uz to pusi, un tāpēc progresīvā ap-

Vārds

Šternam.

formu un tagad otru krustu uzliekam ar šo būvniecības Jikumu. Gribu teikt, ka šis likums nosaka, kādai but mušu jaunajai republikai: vai tai jāpamatojas uz plašām mazsaimniecībām, uz apmierinātām
tautasmasām, vai arī tai jāpamatojas uz lielsaimniecībām, šim likumam paj priekšu ir gājušas lielas cīņas agrākā Saeimā, un iznākums ir bijis tāds,
^
ka līdz šim ir ņēmusi
virsroku tā daļa, kas paredz
un domā, ka mūsu jaunā republika var būt droša
tikai tad, ja viņā ir vairāk apmierinātu pilsoņu. Mēs
redzam, _ ka tāpat ir domājis arī mūsu godājamais
zemkopības ministris Gulbja kungs, jo viņš šo likumu ir izstrādājis, un kommisijā tas nav daudz grozīts. Tā godājamais zemkopības ministris ir devis
priekšroku jaun- un mazsaimniecībām. Es gribu
teikt, ka tas ir ļoti pareizi nevien no valsts redzes
stavokļabet arī no morāliskā redzes stāvokļa, jo
visas mūsu jaunsaimniecības vēl nav apbūvējušās.
Daudz jaunsaimnieku vēl dzīvo pagaidu ēkās, un
tiem; ir vajadzīgi pabalsti.

Deputāts Grantskalns nostāda jautājumu tā, it
ka šis likums gribētu mazajiem saimniekiem dot lielas priekšrocības. Savā ziņā tā var būt, bet Grantskalna kungs to pārprot. Mums jāzina, ka mūsu
jaunsaimniecības ir ļoti grūtos apstākļos; viņām jāizbūvē ēkas un vispār jāierīko sava saimniecība pastāvot tagadējai krizei.
Mūsu mazsaimniecības!

mazsaimniecības?

Kā tās

Kādas tad

ir

mūsu

cēlušās? Grantskalna

kungs Jaikam ir aizmirsis, ka mūsu mazsaimniecības
pa lielākai daļaMr radušās uz zemēm, ko lielsaimnieki pārdeva kā nederīgu vai arī nevajadzīgu zemi. Lielāka daļa mazsaimniecību ir cēlusies uz bijušo kroņa zemnieku zemēm, uz tām zemēm, kas
bija tālāk nost no mājām, ko saimnieks pats nevarēja izlietot, arī uz ganībām un citām mazvērtīgām
zemēm, bet daļa mazsaimniecību, tā sauktās zaldātu zemes ir tās, ko krievu valdība deva bijušiem
karavīriem 3—9 pūrvietas lielos gabalos. Daudz
mazsaimnieku nav bijuši spējīgi uzcelt vajadzīgās
ēkas. Es domāju, ka likumdevēja iestāde nāks mazsaimniekiem pretim un palīdzēs veikt viņu grūto
darbu.
Šodien te vairāk kā stundu norunāja par bezdarbniekiem. Galējie kreisie lika priekšā pieņemt
likumu, kas bezdarbniekiem nodrošinātu noteiktu
dienas algu. Man jāsaka, ka, par laimi, mums nav
daudz bezdarbnieku, bet ja mums nebūtu agrārās
reformas un ja mēs to neturpinātu arī turpmāk, tad,
pats par sevi saprotams, bezdarbnieku skaits būtu
daudz lielāks un aizvien vēl pieaugtu. Saprotams,
lielo zemes īpašnieku interesēs ir, lai bezdarbnieku
būtu iespējami vairāk, jo tad darba spēks būs lēts.
Bet no valsts viedokļa mums jāprasa cits kas. Jo
vairāk mums sīksaimniecību, jo vairāk tās uzsūc
darba spēka un vairāk arī ražo.
Nepareiza ir Grantskalna lielīšanās, ka eksportam ražojot tikai lielsaimniecības. Grantskalna
kungs! Paņemiet statistiku un iepazīstieties ar savām moderniecībām — te Jums, varbūt, palīdzēs
Ērgļa kungs —, tad Jūs redzēsit, ka bieži vien dažs
labs jaunsaimnieks nodod pienu 3 reizes vairāk par

vienība to apsveic.
Bez tam šinī likumā ir daži labojumi, kā agrākā
būvniecības likumā nav. Kommisijas, kas šo likumu
ir izstrādājušas, beidzot ir atzinušas, ka ir nodarīta
liela kļūda, savā laikā neveicinot ugunsdrošo būvniecību. Šis likums ugunsdrošo būvniecību veicina,
tāpēc ka šeit dzēšamās daļas ugunsdrošām ēkām ir
stipri palielinātas un ir paredzēti atvieglojumi ne
tikai par ugunsdrošām ēkām, bet arī par ugunsdrošiem un arī par krāsotiem jumtiem. Likumdevējs
tagad grib izlabot to kļūdu, kas savā laikā nodarīta.
Jau tagad ugunsdrošo ēku būvniecība iet straujiem soļiem uz priekšu. Viens tāds apgabals, kur
ceļ daudz ugunsdrošu ēku, ir Liepājas apgabals. Bet,
diemžēl, ir arī pretēji apgabali. Piemēram Ventspils apriņķī man bija jāpiedzīvo šāds gadījums. Kāda tautas sapulcē pie manis griezās vairāk jaunsaimnieku, sacīdami: mēs piekrītam ugunsdrošu ēku
būvniecībai un gribētu savām ēkām cementa dakstiņa jumtus, bet nav, kur tos ņemt. — Tā, saprotams,
ir bēdīga parādība, ka zemkopjiem, kuri vēlas celt
ugunsdrošas ēkas, nav iespējams pagatavot materiālu ugunsdrošiem jumtiem, kā piemēram šoreiz cementa dakstiņus. Te Zemkopības ministrijai vajadzētu parūpēties, lai turpmāk to novērstu. Vispār
līdz šim Zemkopības ministrijas būvniecības valde
ir bijusi tanī ziņā stipri mazdarbīga. Kāds darbiniekssavā lekcijā radiofonā pat izteicās, ka propagandēt cementa betona dobjbluķu ēkas esot galīgs
absurds, jo šādas ēkas nederot. Te nu man jāaizrāda, ka es personīgi šādā ēkā dzīvoju jau 10 gadu,
esmu ļoti apmierināts,, atzīstu, ka šo ēku celšana ir
taisni veicināma, un tāpēc biju galīgi pārsteigts, kad
būvniecības daļas darbinieks stāstīja, ka cementa
betona ēkas esot absurds. Būtu ļoti vēlams, lai zemkopības ministra kungs parūpētos, lai būvniecības
nodaļa šādas lietas nestāstītu, jo, kā mēs zinām, radiofona lekcijas klausās ļoti daudz cilvēku.
Ir ļoti apsveicams, kā šislikums ir paaugstināpar
jis aizdevumu dzēšamo 'dāļņ'^ģrini'sdrosām
būvēm.
ijājaš
Grantskalna kungsluz^tļ^
to, ka esot
Vajadzīgs plāns. MaļP%%AOf^airi varētu nepiekrist, ja plānus pra'iitU'\ vlšaņi, "lauksaimniecības
ēkām. Ja nu, piemēram, kāds'"' lauksaimnieks gribēs
buvet šķūni, _kas Viehiņer tie^Hūvēti diezgan solīdi,
tad viņam tūliņ būs jāmeklē'pjāiļs. Bet ja plānu
prasa dzīvojamam ēkām , tad tas ir ļoti vēlams un
apsveicams un lāuksāiirļ/ļiekuš nekādā ziņā neapgrūtinās. Personas, ka'slauksaimniekiem šinī ziņā
varētu nākt pretim, t. i. bfivtcchniķi, patlaban ir piekomandeti lauksaimniecības cēntrāļbiedrībām, bet
es dzirdu, ka turpmāk tos pārcelšot pie apriņķiem.
Šie cilvēki būs vajadzīgi taisni dzēšamām daļām.
Be_z viņiem nav iespējams iztikt, utī nie tiem būs iespējams dabūt plānus'. '
Ja pieņemtu no divi *variantiienT to, par kuru izsakās lauksaimniecības kommisijā,'kuru aizstāv arī
Grantskalna kungs uli klifā sacīts, ka visām tām
saimniecībām, kas būvēs ēkas pēc plāniem, būs
priekšrocības aizdevumu saņemšanā, tad' varētu notikt ļoti nepatīkamas lietas, kādas jau esam piedzī-
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vijuši. Piemēram, tad ieradīsies Zemes bankā kāds,
kui;š būs sastādījis visskaistāko plānu. Viņš teiks:
es gribu pēc tā plāna būvēt -- lūdzu, kungi, dodiet
man priekšrocību. Ko Zemes bankas ierēdņi darīs?
Tā kā būvēm naudas mums arvien mēdz trūkt, viņi
skatīsies, kurš būs iesniedzis vislabāko plānu un tam
ne
ari dos priekšrocību. Bet es gribētu teikt, ka
katru reizi tas, kas iesniegs labāko plānu, arī izbūvēs labāko ēku. Lai izvairītos no dažādām nelabvēlīgām parādībām, es nekādā ziņā nevaru piekrist šī
varianta pieņemšanai. Tad notiktu tas pats, kas
savā laikā notika ar agrāro reformu: kurš rozā listē prata skaistāk solīt, tam objektu piešķīra. Tagad
?tedzain, ka tie, kas ir vairāk solījuši, ir vismazāk darījuši. ' Tas, laikam, notiktu arī- šeit, ja pieņemtu
lauksaimniecības kommisijas variantu.
Vispār izstrādātais likumprojekts ir ļoti pieņemams, un progresīvā apvienība balsos par pāreju
uz pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
deputātam
Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) : No Latgales redzes stāvokļa man sevišķi jāapsveic šis likumpiojekts, ko pašlaik apspriežam,
jo līdzšinējie būvniecības likumi Latgalei it nekā
nav devuši. Šogad Latgalē būvmateriālus sadalīja
ta, ka i)ie sadalīšanas uzaicināja pagastu valžu pārstāvjus. Daugavpils apriņķī saradās visi pagastu
delegāti un atbrauca arī mežu departamenta pārstāvji.
Mežu departamenta pārstāvji paziņoja, ka
.Visam Daugavpils apriņķim piešķirti 25.000 kubikmetru, Ilūkstes apriņķim — 23.000 kubikmetru, Rēzeknes apriņķim —. 25.000 kubikmetru un apmēram
tikpat daudz Jaunlatgales un Ludzas apriņķiem. Tā
? tad par visu Latgali šoruden bija paredzēts sadalīt
125.000 kubikmetru.
Pagastu pārstāvji redzēja, ka ar tik niecīgu normu nevarēs apmierināt Latgales iedzīvotāju prasības, tāpēc ka Latgale ļoti strauji sadalās no sādžām
viensētās. Daudz jaunsaimnieku vēl nav apbūvējušies. Apspriede nolēma sūtīt delegāciju uz mežu
departamentu, uz Zemkopības ministriju, lai būvkoku normu palielinātu, bet tā kā mežu departaments nezināja, cik daudz būvkoku vajaga, tad vajadzēja izdarīt reģistrāciju, lai noskaidrotu, kāda
norma jāsadala 1930./31. gadā. Izrādījās, ka Rēzeknes, Jaunlatgales, Ludzas, Daugavpils un Ilūkstes apriņķos nepieciešami 2.500.000 kubikmetru
būvkoku, bet mežu departaments ir devis tikai nepilnus 125.000, tā tad tikai 5%. Ja pastāvošais likums ir devis kadu labumu, tad tikai Kurzemei, Vidzemei un Zemgalei, jo šie apvidi ir bagāti mežiem;
bet Latgalei šis likums nekā nav devis, tāpēc ka tur
nav mežu. Bija jāizstrādā jauns likumprojekts, kas
naktu par labu arī Latgales jaunsaimniekiem un
viensētās izejošiem mazsaimniekiem. Mūsu. frakcija
katrā ziņā ir par šo jaunizstrādāto likumprojektu.
Bez tam man jāpaziņo, ka mūsu frakcija nevarēs balsot par Grantskalna kunga iesniegtiem pārlabojumiem. Viņš grib, lai šinī likumprojektā paredzētu, ka būvmateriālus, būvkokus un krēditus var
saņemt arī tās saimniecības, kuru zemes platība ir
lielāka par 27 ha. Principā mēs neesam pret to, ka
būvmateriālus un būvkokus izsniedz arī lielām saimniecībām, bet mums jārēķinās ar to, cik mūsu valsts
spējīga dot, jārēķinās ar līdzekļiem. Mēs zinām,
ka finanču ministris negribēja uzņemt budžetā pat
šos 15.000.000 latu, jo budžetu nevarēšot sabalansēt. Bet ja pieņems Grantskalna kunga priekšliku-
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mu, tad vārti plaši atvērsies, un 15.000.000 latu vietā mums būs jāparedz 45.000.000 latu. Mūs interese
l)irmām kārtām apmierināt Latgales jaunsaimniekus
un mazsaimniekus, kas iziet viensētās.- Tāpēc mes
esam spiesti balsot pret Grantskalna kunga jiarlabojumu. Pēc tam, kad Latgalē un ari šeit pārējā Latvijā sīksaimnieki tur jaunsaimnieki būs apmierināti,
kad viņi būs apbūvējušie^ rnēs varēsim nākt palīgā' ari jums, un pēc pieci, vai desmit gadiem, .varbūt,
varēsim balsot par jūsu pārlabojumiem. Diemžēl,
pašreizējos apstākļos mēs jūsu priekšlikumu nevarēsim atbalstīt:
Kas attiecas uz plāniem, tad man visāda ziņa
kategoriski jāizsakās pret budžeta kommisijas variantu, jo tur teikts, ka aizdevumus, būvmateriālus
un dzēšamās daļas var saņemt tikai tie lauksaimnieki, kuri ccl. savas, ēkas pēc Zemkopības ministrijas
vai apriņķa valdes izstrādātiem ijlāuiem. Zemkopības ministrijas būvniecības nodaļā kajru dienu lauksaimnieki nāk apskatīt būvplānus. Šos būvplanus,
ko izstrādājušas būvniecības nodaļas, kritizē ne tikai lauksaimnieki, bet pat techniķi, kas strādā šai
būvniecības nodaļā; viņi saka, ka izstrādātie plāni
nav piemēroti Latvijas apstākļiem, tāpēc nevar prasīt, lai lauksaimnieki ceļ savas ēkas pēc šādiem Latvijas apstākļiem neatbilstošiem
plāniem. Varētu,
varbūt, piekrist tikai vienam, ka priekšrocības aizdevumu ziņā dodamas tiem lauksaimniekiem, kui;i
būvē dzīvojamās ēkas un kūtis pēc plāniem.
Pārējie panti kommisijā pieņemti pa lielākai daļai vienbalsīgi, un es domāju, ka arī Saeimas plenārsēde šo likumprojektu pieņems bez lieliem pārlabojumiem. Mūsu frakcija visumā balsos par šo likumprojektu.
deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas
uzdevumā man jāpaziņo sekojošais. Jaunajā likumprojektā paredzēts, ka pabalsti un atviegloti aizdevumi izsniedzami jaunierīkojamām un viensētās izdalāmām karā nopostītām saimniecībām, tāpat lauku amatnieku un laukstrādnieku saimniecībām un
sīksaimniedībām.
pastāvošām karā nenopostītām
Tas jau skaidri un gaiši iezīmē šī likuma būtību, tāpēc deputāta Grantskalna priekšā liktie papildinājumi jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijai nav
pieņemami. Tagadējos apstākļos mēs nevaram pielaist, ka likumā paredzētos atvieglojumus piemērotu
neaprobežota lieluma saimniecībām — salīdzinot ar
jaunsaimniecībām, ar ai^būves gabaliem un ar tādām
saimniecībām, kas tikko dzimst, kam ir nesamērojami grūtāki apstākļi nekā lielām, jau pastāvošām

partija):

saimniecībām; tāpēc mēs

balsosim

par

budžeta

kommisijas variantu.

Kas attiecas uz plāniem, mēs atzīstam, ka līdz
šim ir nodarīta liela nepareizībā". Ir uzceltas dārgas, bet nepraktiskas ēkas taisni tāpēc, ka nav ievērots nekāds likums, nekāds plāns, bet katrs ir cēlis savu ēku kā iepaticies. Daudz jaunsaimnieku tagad atzīst, ka viņi iztērējuši naudu, izlietojuši būvkokus, uzcēluši ēkas, bet nav panākuši to rezultātu,
kāds būtu bijis, ja ēkas būtu celtas, ievērojot plānu.
Radušies lieli izdevumi, bet tomēr ēkas iznākušas
neizdevīgas un nepraktiskas; tāpēc šinī gadījumā
mēs iiieslienamies budžeta kommisijas variantam,
kas paredz, ka katram, kas vēlēsies celt ēku, jāiegādājas plāns un, ēkas ceļot, tas jāievēro. Plāna
iegādāšanās nesagādās nekādas grūtības. Jau tagad būvniecības nodaļā, pie tcchuiķiem, tāpat arī ap-

L a t v i j a s R e p u Iri ' i k a s III S a e i ni a s .VII

505

riņķu un pagastu valdēs, dabūjami plāni par 10 santīmiem gabalā. Katrs var izraudzīties plānu atkarībā no saviem apstākļiem, piemērota lieluma ' un
veida ēkai. Ceļot.ēkas pēc plāna, mazināsies agrākais , lielais būvkoku patēriņš, nebūs neizdevīgu un
nepraktisku ēku, kā tas bija līdz šim.
Loti apsveicams tas, ka likumā paredzētas prēmijas tādām ēkām, ķoļ krāso. Latvijā līdz šim bija
tāds nelāga paradums, ka ēkas cēla, bet neviens, pat
ļoti turīgi cilvēki, nedomāja par ēku krāsošanu; tāpēc jau nedaudz gados ēkas nomelnoja, kļuva neglītas un, pateicpties mūsu mitrajam klimatam, ātri bojājās. Eku mūžs samazinājās par 10—20 gadiem.
Visumā paziņoju Augstajam namam, ka mēs
balsosim pret Grantskalna pārlabojumiem un pieturēsimies pie budžeta kommisijas variantiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Vai referenti vēlas vārdu? Referenti vardu neveļas.. 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.
Sekretāra biedrs Dž. Hans:
«Likums par valsts krēditiem
niecības būvniecībai.»

un

pabalstiem

lauksaim-

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. — I daļa. Lūd>u nolasīt 1. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Līdzekli
aizdevumiem un pabalstiem lauksaimniecības
būvniecībai atvēlami piecu gadu laikā, sākot ar 1931./32. saimniecības gadu, katru gadu līdz piecpadsmit miljoni latu, no
kuriem budžeta kārtībā paredzami naudas aizdevumiem caur
Valsts zemes banku līdz septiņi miljoni latu, pabalstiem' būvkoku vietā caur Zemkopības ministriju ldz 6 miljoni latu un
par takses cenu līdz divi
aizdevumu izsniegšanai būvkokos
miljoni latu.»

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. L pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Iepriekšējā (1.) pantā minētie aizdev r.:i un pabalsti izviensētās
izdalāmam ļin_ kara
sniedzami
jaunierīkojamām,
nopostītām saimniecībām, lauku .amatnieku un laukstrādnieku saimniecībām un pastāvošām kafā nenopostītam saimniecībām ar zemes platību līdz 21 ha nepieciešamo eku j-auneelšanai un pārbūvei, neizņemot arī bijušo muižu ēku pārbūvei,
kā arī visām pastāvošām saimniecībām strādnieku dzīvokļu
celšanai saskaņā ar 1927. g. 13. jūnija likumu (Lik. kr. 113).
Aizdevumus naudā atsevišķām saimniecībām likuma noteiktas
robežās izsniedz Valsts zemes banka, bet aizdevumus būvmateriālos un pabalstus — Zemkopības ministrija, saziņa ar

Finanču

ministriju.

Piezīme: Pastāvošām karā nenopostītām saimniecībām, kas
lielākas par 27 ha, aizdevumus uz šī likuma pamata izsniedz tikai ēku celšanai vai arī jumtu segšanai no ugunsdroša materiāla, izņemot strādnieku dzīvokļus, kuriem
aizdevumi izsniedzami saskaņā ar šo pantu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie 2. panta
deputātam Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Es lieku
priekšā šī panta 4. rindā strīpot vārdus «ar zemes
platību līdz 27 ha», tāpat strīpot piezīmi. Mani pārlabojumi grib panākt, lai šī likuma labvēlību attiecinātu uz visām lauku saimniecībām. (Starpsauciens.)
Ja šeit jautā, kur ņemšot, naudu un ka tad, varbūt,
citiem iznākšot mazāk, tad man jāsaka, ka daudz
gan šīs naudas nav, bet arī tad, ja izdala šo mazumu,
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to nevar izdalīt netaisni. Katra likuma. stiprums litas, ka šī likuma lietotāji un tauta uzskata to par
taisnīgu. Nekad nebūs taisnības sajūtas, ja mērīsim ar hektāriem, jo lielas pilsētas tuvuma 10—15
hektāri būs, bez šaubām, daudz vairāk vērti neka
kādam citam tālāk no pilsētas, varbūt, 30 un 40 hektāri. Tāpēc hektāri te neka neizteic, bet ir gan netaisna mēraukla.
Arī būtībā ir netaisns princips, ka vienu saimniecību šķiru, proti — lielākas par 27 ha, no šī likuma izslēdz. Protams, instrukcijās, tuvākos nosacījumos par likuma realizēšanu var paredzēt zināmas
priekšrocības vistrūcīgākiem, visnabadzīgakiem, dodot tiem vel labvēlīgākus nosacījumus. Tāpat -saimniecībām uz nekultivētām zemēm var paredzēt sevišķu labvēlību.
Šīs saimniecības var but dažādu
kategoriju, dažādas vērtības, tomēr vienam jabut
skaidram — ja mēs šādu būvniecības likumu izdodam, tad. tas jāizdod visai zemei. Nekad nebūs pareizi, ja saimniecības dalīsim 2 daļās, kur viena daļa
saimniecību labumus baudīs, bet otra tos neredzes.
Hektārs nav īstā mēraukla. Te ir svarīgi, kur saimniecība atrodas, ko tā ražo, cik tā vērta. Tāpēc šis
mērauklas princips likumā nebūtu paturams, un es
lūdzu Augsto namu pieņemt manus pārlabojumus.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Būmeisteram.
K. Būmeisters (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Man liekas, likums par lauku būvniecību jau no paša sākta gala domāts mūsu agrārās
reformas stiprināšanai, bez šaubām — lai to-stiprinātu iespējami ātrāk. Ja nu tagad ir pacēlies jautājums par lauksaimniecības būvniecības likuma grozīšanu, tad jāaizrāda uz vienu lietu, ko līdz šim neviens netika aizskāris, proti — ka līdz ar šī likuma
grozīšanu, dodot' tam jaunu virzienu, radīsies zināmas grūtības jaunsaimniekiem, galvenā kārtā tiem,
kas dabūjuši nekultivētu zemi.
Jāaizrāda arī, ka pagājušā gadā bija spēkā- tā
saucamais brīvības cīnītāju likums un uz šī likuma
pamata simtiem ūri pat tūkstošiem jaunsaimnieku
dabūja galvenā kārtā nekultivētu zemi. Tagad tanīs apvidos, kur ir mežu trūkums, šie jaunsaimnieki
un brīvības cīnītāji būs spiesti celt ēkas no ugunsdroša materiāla. Tas nu ir ļoti labi un apsveicami,
bet šeit jāievēro arī tas, ka, neskatoties uz to, ka
ugunsdrošu ēku celšanai valsts krēditi būs palielināti, tomēr jaunsaimniekiem uzcelt ēkas ar saviem līdzekļiem maksās daudz vairāk nekā tas būtu bijis, ja
tās celtu no koka materiāla, kā tp ir darījuši visus
šos 10 gadus citi jaunsaimnieki, kamēr vien agrārā
reforma ir realizēta. Lūk, šis viens «bet» liek padomāt, ka jaunsaimniekiem, galvenā kārtā brīvības cīnītājiem, kuri jaunsaimniecības dabūja pagājušā gadā, šis likums liela prieka nesagādās.
Paturot uz ilgāku laiku līdzšinējo kārtību, ko
Saeima pavasarī pagarināja vēl uz 3 gadiem, būtu
jāgādā, lai nākošie būvētāji, galvenā kārtā Latgales
sīkzemuieki, kas iziet viensētās, neatrastos pavisam
grozījumā,
katasrofiskā stāvoklī.
Tāpēc likumu
kāds tas tagad pieņemts, piegriezta vislielākā vērība būvniecības veicināšanai no ugunsdroša, materiāla ar valsts līdzekļu atbalstu. Ja valsts bija domājaunsaimniekiem
jusi visus šos gadus nākt pretim
un sīkzemniekiem, lai stiprinātu-mūsu agrāro reformu, tad reizē ar to nebija aizmirsta arī viena.vecsaimnieku grupa, kas dzīvoja apmēram tādos pat
apstākļos. Tās bija karā nopostītas saimniecības.
jaunLīdz šim karā nopostītām saimniecībām un
saimniekiem bija vienādas tiesības, un viņi vienlī-
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dzīgos apmēros baudīja tos labumus, ko likums viņiem deva. Ja nu tagad zemnieku savienība saka,
ka būvniecības veicināšanas likums jāattiecina uz
visām saimniecībām, pat vecsaimniecībām, tad tas
tiešām ir kaut kas pilnīgi nesaprotams. 12 gadus ir
pastāvējušas šīs vecsaimniecības, kuras karā nebija nopostītas. Viņām nevajadzēja celt ēkas, bet remontiem viņas materiālus dabūja no valsts. Arī
jaunais likums paredz, ka vecsaimniecībām ēku remontiem jāizsniedz būvmateriāli un arī krēditi. Ja
nu tagad Grantskalna kungs pasaka, ka vecsaimniecībām arī jāceļ ēkas, tad tas pierāda, ka viņas nav
bijušas spējīgas sevi uzturēt. Vai tāpēc šīm vecsaimniecībām jānāk pretim ar valsts līdzekļiem? Es
saprotu, ja nāk pretim tām saimniecībām, kuras apstākļu dēļ nonākušas grūtībās, kuras nopostītas karā. Turpretim, ja runā par pretimnākšanu un valsts
līdzekļu došanu tādām saimniecībām, kuras visu
laiku ir dzīvojušas normālos apstākļos, tad tas nozīmē, ka tagad grib atraut pabalstu tām saimniecībām, kurām valsts līdz šim bija nākusi pretim un
gribēja stiprināt, t. i. jaunsaimniecībām un sīksaimniecībām. Tagad šos pabalstus grib nodot turīgo
zemkopju kārtai, kurai līdz šim pabalstus nevajadzēja dot.
Zemnieku savienības uzstāšanās tagad kļūst
gluži nesaprotama. Ja salīdzinām likumprojektu, ko
izstrādājusi tagadējā valdība, ko parakstījis zemnieku savienības ministris Gulbja kungs, un to, ka
zemnieku savienība ir varējusi likt priekšā pieņemt
noteikumu, ka šie pabalsti jādod visām saimniecībām, tad tas pierāda, ka šai prasībai nav saimnieciska pamata, bet tā ir tikai demagoģisks vēlēšanu
lozungs, kurā nav lietderības. Mēs vēl neesam nonākuši tādos apstākļos, ka varētu teikt: agrārā reforma ir pabeigta, un būvniecība jāveic normālos
apstākļos. Kad nonāksim tādā laikmetā, tad varbūt,

arī varēsim visas saimniecības nostādīt vienādi; bet
kamēr Latgalē agrārā reforma vēl nav pabeigta un
sādžas nav sadalītas viensētās un apbūvētas, tikmēr
nevar runāt par to, ka turīgo saimniecības un mazturīgo saimniecības, saimniecības ar 100 ha un 10
ha zemes nostādāmas vienādos apstākļos. Tādam
teicienam nav saimnieciska pamata, nav lietderības.
Tas ir tikai demagoģisks lozungs.
Es domāju, ka pēc tam, kad šīs saimniecības 12
gadus ir varējušas pastāvēt un nav izputējušas, tās
pastāvēs arī turpmāk Un'-neizputēs. Es domāju, ja
vēl ir kādas vecsaimniecībasv kurām pēc-12' gadu
pastāvēšanas vajadzīgs pabalsts, un ja Augstā namā
būtu vairākums,;kās tām to piešķirtu, tad tas šīm
vecsaimniecībām parakstītu nāves spriedumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Mīlbergam.
.

Vārds

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un

deputātam

sīkgruntnieku

partija): Man šķiet, ka Graiitskabia kungs, iesniegdams šo priekšlikumu, ir visu to lietu uztvēris nepareizi. Šis likums faktiski ir agrārās reformas likuma papildinājums, jo bez apbūvēšanas jaunsaimniecību piešķiršanai nav nozīmes. Šinī gadījumā
mēs pavisam nevaram pielīdzināt lielsaimniecības
jaunsaimniecībām. Sakait, kā tas būs, ja līdz šim
par *'/takses cenas būvkoki ir izsniegti tikai jaunsaimniecībām, kuras jau ir apbūvējušās, un ja tagad
attiecināsim šo likumu uz. visiem! Ja apbūvēšanas
likums būs vienāds ir mazākiem, ir lielākiem saim-

niekiem, tad tie jaunsaimnieki, kuriem zemi piešķirs
tagad, nevarēs apbūvēties. Jau tā tagad vienam otram tālu jābrauc pēc būvmateriāliem, bet līdz

ar

1.2. sēde
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pārgrozījumu pieņemšanu, kā to liek priekšā Grantskalna kungs, jaunsaimniekam būs pavisam neiespējami dabūtbūvkokus, jo taisni lielajiem saimniekiem
bus tie labākie zirgi un viņi aizsteigsies priekšā.
Bez tam Grantskalna kunga priekšlikums ir arī
netaisns,j'o tagadējais būvniecības likums patiesībā
ir turpinājums agrākam, kas apbūvējoties paredzēja
priekšrocības galvena kārtā jaunsaimniecībām. Ja
tagad atbalstīsim priekšlikumu attiecināt šo likumu
arī uz visam vecsaimniecībām, tad būsim likumu
ievērojami grozījuši, lai gan arī agrākais likums jau
ta bija labvēlīgs vecsaimniecībām, kuras bija kara
laika nopostītas un karā cietušas, tāpat tām, kuras
gribēja celt ugunsdrošas ē_kas un likt ugunsdrošus
jumtus. Pa daļai pretimnākšana jau ir bijusi.
Principiālu iebildumu pret jūsu priekšlikumu
mums nav, bet mes tam nevarēsim piekrist ātrāk, kā
pec gadiem 5—6. (Starpsaucieni.) Grantskalna
kungs, ļaujiet jaunsaimniecībām apbūvēties, tad piešķirsim visam saimniecībām rMlnīgi vienādas tiesības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. —
Ludzu referentu atsauksmes. Vārds lauksaimniecības kommisijas referentam Kiršteinam.
Referents K. Kiršteins: Lauksaimniecības kommisijā šo priekšlikumu apsprieda un to noraidīja.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai budžeta kommisijas referents veļas vardu? Vārds budžeta kommisijas referentam Bļodniekam.
Referents A. Blodnieks: Budžeta kommisijā arī
noraidīja šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts E. Grants-

kalns iesniedzis priekšlikumu:

«2. panta 4. rindā' strīpot vārdus «ar
zemes platību līdz
iapat strīpot šī panta piezīmi.»

£1 iia».

Priekšlikuma dalītu nobalsošanu neviens nepieprasa? Referenti izsacījās pret šo priekšlikumu.
Lieku deputāta Grantskalna priekšlikumu uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Grantskalna priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Grantskalna priekšlikumu nodotas 24 balsis, pret —
45 balsis. Deputāta Grantskalna priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak 2. pants kommisiju redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta
pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 2. pants kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Aizdevumi naudā un būvkokos vienai saimniecībai ar 15
un vairāk ha zemes platības nevar pārsniegt: ēku celšanai no
koka Ls 2:250.— un no ugunsdrošiem materiāliem Ls 6O0O.—;
saimniecībām, kas mazākas par 15 ha, aizdevuma norma nevar pārsniegt: ēku celšanai no koka Ls 150.— un no ugunsdrošiem materiāliem Ls 450'.— uz 1 ha no saimniecības kopplatības, bet amatnieku un laukstrādnieku saimniecībām, kas
mazākas par 41 ha: ēku celšanai no koka Ls 600.— un no
ugunsdrošiem materiāliem Ls 1800,—.
Piezīme. Lauksaimniecības kommisijas variants. Priekšrocības aizdevumu saņemšanai pilnos apmēros jaunu ēku
celšanai piešķiramas tām saimniecībām, kuras savas ēkas
ceļ pēc Zemkopības ministrijas
vai apriņķa pašvaldības
atzītiem plāniem.»
Budžeta kommisijas variants. Personām, kas aizdevumus un pabalstus saņem pilnos apmēros, jaunas ēkās jāceļ pēc Zemkopības ministrijas vai apriņķa pašvaldības
atzītiem 1 plāniem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Kiršteinam.

Vārds

deputātam
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K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Te mēs jau vairākkārt esam debatējuši un daudz frakciju arī atzinušas, ka ja reiz
valsts izsniedz lielus aizdevumus un pabalstus lauku
būvniecībai gan naudā, gan materiālos, tad valsts
varētu prasīt kaut cik ievērot būvniecības likumus.
Šī prasība ir ļoti svarīga arī pašiem būvētājiem; tāpēc es gribētu aizstāvēt budžeta kommisijas variantu, t. i. ka būvētājiem vajaga plānu un pēc tā jābūvē.
Bet tā kā te ir bijuši arī daži iebildumi pret šādukārtību, un tā kā šī prasības ievērošana pilnos apmēros,
varbūt, būtu apgrūtinoša, es lieku priekšā vārda
«ēkas» vietā likt «dzīvojamās ēkas un kūtis». Ta
tad šī prasība būtu attiecināma tikai uz dzīvojamām
ēkām un kūtīm, kur arī visbiežāk pielaiž kļūdas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens
nevēlas? Vārds lauksaimniecības kommisijas referentam.
Referents K. Kiršteins: Lauksaimniecības kommisijā šis priekšlikums nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam.
Referents A. Bļodnieks: Budžeta kommisijā
deputāta Kiršteina priekšlikums nav apspriests, tāpēc es uzturu budžeta kommisijas variantu. Pēc būtības deputāta Kiršteina pārlabojums būtu pieņemams, jo tad nevajadzētu ikkatru šķūni būvēt pēc
noteikta plāna; plānu vajadzētu tikai svarīgākām
saimniecības ēkām, proti — dzīvojamai ēkai un kūtij. Bet, kā jau teicu, šis priekšlikums budžeta kommisijā nav apspriests, un es uzturu budžeta kommi-

sijas variantu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Kiršteins
liek priekšā:
»3. panta piezīmē budžeta kommisijas
variantā vārdu
«jaunas ēkas» vietā likt «dzīvojamās ēkas uti kūtis».»

Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Kiršteina
pārlabojumu 3. panta piezīmes budžeta kommisijas
variantā, pēc tam budžeta kommisijas variantu —
vai nu pārlabotā veidā, vai kommisijas redakcijā. Ja
to pieņems, atkritīs lauksaimniecības kommisijas
variants. Ja budžeta kommisijas variantu noraidīs,
nobalsošanā nāks lauksaimniecības kommisijas variants. Pēc tam likšu uz balsošanu visu 3. pantu ar
piezīmi. — Lieku tagad uz balsošanu deputāta Kiršteina pārlabojumu. Kommisijas tas nav apspriests.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Kiršteina iesniegto pārlabojumu 3. panta piezīmes budžeta kommisijas variantā. Acīmredzot vairākums. Deputāta Kiršteina iesniegtais pārlabojums pieņemts. —
Tagad nāk nobalsošanā 3. panta piezīme budžeta
kommisijas redakcijā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī budžeta kommisijas varianta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par 3. panta piezīmes
budžeta kommisijas variantu pārlabotā veidā nodotas 38 balsis, pret — 23 balsis, atturējies 1. Budžeta
kommisijas variants pārlabotā veidā pieņemts. Līdz
ar to atkrīt nobalsošana par lauksaimniecības kommisijas variantu. — Tagad nāk nobalsošanā 3. pants
ar piezīmi pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par tā rneņemšanu. Acīmredzot vairākums. 3.
pants ar attiecīgo pārlabojumu pieņemts. — Lūdzu
nolasīt 4. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Aizdevumu apmērus nosakot,
jānovelk attiecīga dala
par katru saimniecībā jau pastāvošu nepieciešamu ēku un iepriekš izsniegtie aizdevumi naudā vai būvmateriālos.

sesijas

12. sēde

1930. gada

28.novembri.

510

Piezīme.
Saimniecības, kurām ir pieaudzis būvkokiem derīgs mežs ne mazāk kā 1 ha apmēra, uz likuma pamata
var saņemt tikai iztrūkstošo būvkoku dalu. Ugunsdrošo
ēku celšanas gadījumos 2. pantā, izņemot piezīmi, minētas
saimniecības patur tiesību uz valsts pabalstu ugunsdrošos
materiālos vai naudā.
Ja saimniecība, kurai būvkoki uz,
šā likuma pamata pienākas par Vb takses cenas, saņem
par */» takses cetos no piešķirtā meža, tie jāaprēķina
nas. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 4. panta
neviens nevēlas? 4. pants nak nobalsošana. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 4. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 4. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 5. pantu. (Saucieni: «Nav
vajadzīgs!») — Augstais nams pantu nolasīšanu nevēlas.
(2. pantā minētām saimniecībām: uz šl likuma pamata ir
tiesība saņemt no Zemkopības ministrijas būvkokus ēku celšanai pēc ministra noteiktām normām uz kreditu vai pret tūlītēju samaksu: pastāvošām saimniecībām strādnieku dzīvokļu
celšanai — par V» takses cenas, pārējām — par/b. bet ta paša panta piezīmē minētām! saimniecībām — par "h takses cenas. Uz krēditu saņemt būvkokus ir tiesība tikai gādājumos,
kad valstij par izsniegtiem būvkokiem
pienākošas
summa
pārsniedz 50 latus.
1. piezīme. Kara invalidiem un tām karā kritušo pilsopamata,
ņu ģimenēm, kurām zeme piešķirta uz priekšrocību
šajā pantā paredzētie būvkoki izsniedzami! par brīvu. Būvkoki
izsniedzami par brīvu šajā gadījumā ari tad, ja tos saņem no
saimniecībai piešķjrtā meža.
.2. piezīme. Ēku remontiem aizdevumus naudā un būvkokos uz šī likuma pamata neizsniedz.)

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 pieņemts. — 6. pants.
(Ja 2. .pantā, izņemot piezīmi, minētās saimniecībās uzceltas ēkas no ugunsdrošiemmateriāliem!, tad no izsniegtā aizdevuma ugunsdrošām ēkām dzēšami no 500 līdz 1000latu, bet
koka ēkām ar ugunsdrošiem
jumtiem no 100—500 latu uz
vienu ēku, bet kopā uz saimniecību ne vairāk kā 21000 latu.
1. piezīme. Ja koka ēkas ārējās sienas vai jumts nokrāsots

ar krāsu,

kas aizsargā koku no drīzas bojāšanās,

tad

tādām ēkām, bez iau pantā minētām summām, dzēšami
vēl 50—10O latu uz katru ēku.

2. piezīme.
Saimniecības, kas pie ugunsdrošu ēku celšanas
nav izlietojušas šinī likumā paredzēto valsts aizdevumu, bauda ari tiesību, uz dzēšamām dalām.
3. piezīme.

Sīkākus

noteikumus

par

dzēšamām

žāda tipa un lieluma ēkām izdod

dalām

da-

Ministru kabinets.

Valsts zemes banka noraksta dzēšamās dalās no aizņēmēja parāda
uz
Zemkopības ministrijas lēmuma pamata.)

Pie 6. panta vārds deputātam Grantskalnam.
E. Grantskalns (zemnieku savienība): Šī likuma
nolūks ir veicināt ugunsdrošu ēku .būvniecību. Mēs
zinām, ka vislielākais vairums saimniecību pieskaitāmas vecsaimniecībām, un tāpēc, ja mēs nopietni
gribam veicināt ugunsdrošu ēku celšanu, mēs nevaram vecsaimniecības atstāt pilnīgi novārtā. Pēc tāda apsvēruma 6. pantā dzēšamās daļas, kuras likums grib paredzēt, mums vajadzētu attiecināt arī
uz vecsaimniecībām, kuras ēkas cels no ugunsdroša
materiāla. Tas mums jādara, ja tiešām gribam ar
likumu veicināt ugunsdrošu ēku celšanu. Ja pie
mana iepriekšējā pārlabojuma aizbildinājās, ka šī likuma labvēlību līdzekļu trūkuma dēļ nevar attieci-

nāt uz visām saimniecībām, tad, man liekas, 6. pantā
šāds arguments vairs nebūtu svarīgs un tāpēc nebūs grūti strīpot 1. rindiņā vārdus «izņemot piezīmi»,
t. i. — izslēdzot vecsaimniecības no dzēšamo daļu
skaita. Šī pārlabojuma pieņemšanai mums līdzekļu
netrūks. Ja mēs nopietni gribam veicināt mūsu zemē ēku celšanu no ugunsdroša materiāla, tad nav
iespējams šo plānu realizēt, ja lielu daļu saimniecību
atstājam pilnīgi nomalē un ugunsdrošo ēku celšanu
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sīkās saimniecībās. Man šķiet,
ugunsdrošo ēku celšanu jāveicina taisni lielākas
saimniecībās, bet par visām lietām jabut taisnībai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds lauksaimniecības kommisijas referentam.
Referents K. Kiršteins: Lauksaimniecības kommisijā šāds priekšlikums ir noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta komveicinām

tikai

misijas referentam.
Referents A. Bļodnieks: Budžeta kommisijā tas
arī noraidīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 6. panta deputāts
Grantskalns iesniedzis pārlabojumu:
«6. panta 1. rindā strīpot vārdus «izņemot piezīmi».»

Šis pārlabojums budžeta un lauksaimniecības
kommisijas noraidīts. Lieku deputāta Grantskalna
pārlabojumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Grantskalna pārlabojumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Grantskalna iesniegto pārlabojumu nodotas 22 balsis, pret — 34 balsis. Deputāta Grantskalna pārlabojums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā 6. pants
kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 6. panta pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 7. pants.
(Par naudā
un būvkokos izsniegtiem aizdevumiem ēku
celšanai no 2. pantā, izņemot piezīmi, minētām saimniecībām
3 gados, skaitot no pirmā aizdevuma aprēķināšanas dienas,'

ņemams %%

Valsts

zemes bankas izdevumu segšanai,

bet
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par tiem 1%

gadā par visu laiku.

Piezīme. Svarīgu iemeslu gadījumos zemkopības ministrim ir
tiesība pielaist
šinī pantā
minētā termiņa pagarināšanu

ne vairāk kā uz tālākiem 2 gadiem.)

Vārdu neviens nevēlas? Vispirms likšu uz balsošanu lauksaimniecības kommisijas variantu. Ja
to pieņems, atkritīs budžeta kommisijas variants. Ja
lauksaimniecības kommisijas variantu noraidīs, nobalsošanā nāks budžeta kommisijas variants. — Lieku uz balsošanu lauksaimniecības kommisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par lauksaimniecības kommisijas varianta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pa-

celties tos, kas atturas.

Tādu nav.

Par lauksaim-

niecības kommisijas variantu nodotas 27 balsis, pret
— 28 balsis. Lauksaimniecības kommisijas variants
noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā budžeta kommisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
budžeta kommisijas varianta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Budžeta kommisijas variants vienbalsīgi pieņemts. — 11. pants.
(Uz šā likuma pamata
saņemtie būvmateriāli līdz " viņu
iebūvēšanai attiecīgas ekās, ir valsts īpašums. Šos materiā_
lus aizliegts atsavināt vai izlietot
citām vajadzībām bez
Zemkopības ministrijas atļaujas. Tāpat aizliegts izlietot citām
vajadzībām Zemkopības ministrijas izsniegtos pabalstus Par
.
šī panta noteikumu neļeverošanu vainīgie sodāmi pēc sodu lik.
607. panta. Atsavinātie vai nelikumīgi izlietotie būvmateriāli atņemami.)

Vārdu neviens nevēlas? 11. pants nāk nobalsošana. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 11. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 11.
pants vienbalsīgi pieņemts. — 12. pants.

pēc šī termiņa notecējuma 4>š% gadā, no kuriem V->% ieskaitāms Valsts zemes bankas aizdevumu segšanai. Pēc ēku uzcelšanas parāds pārvēršams Valsts zemes bankas ķīlu zīmju
aizdevumā pēc viņu nominālvērtības.)

(Instrukcijas šā likuma izvešanai dzīvē izdod zemkopības ministris saziņā ar finanču un iekšlietu ministri.) '

Vārdu neviens nevēlas? 7. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. pants

Vārdu neviens nevēlas? 12. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 12. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 12. pants
vienbalsīgi pieņemts. — II daļa.

vienbalsīgi pieņemts. — 8. pants.
(Zemkopības ministrijai ir tiesība būvkoku vietā izsniegt
attiecīgus pabalstus ugunsdrošos būvmateriālos vai naudā. Līdzekli ugunsdrošu būvmateriālu sagatavošanai ņemami no pabalstiem budžeta kārtībā
atvēlētām summām, atskaitot no

ugunsdrošu, materiālu
šanas izdevumiem.)

Iebildumu

sagatavošanas summām 3% organizē-

nav?

Pieņemts. — 9. pants.

(Saskaņā ar -8. pantu būvkoku vietā izsniedzamo pabalstu apmēru nosaka, aprēķinot pieprasītājām pienākošos, bet
nesaņemto būvkoku vērtību pēc zemkopības ministra noteiktas cenas un . no šis summas tādu
dalu,
par kādu
attiecīgam izsniegumam samazināta takses cena (5. p.). Pabalstus var izsniegt pa daļām, un nākošā daļa izsniedzama Pēc

agrāk izsniegtās

dalās izlietošanas.)

Iebildumu nāv?
variantos.

Pieņemts. — 10. pants divos

(Lauksaimniecības
kommisijas
variants.
Aizdevumu vai
pabalstu saņēmējiem ēkas jāceļ pec būvniecības noteikumiem.
valsts aizdevumu vai
No tiem, kas ēku celšanai saņēmuši
pabalstu būvmateriālos vai naudā, vai abos šajos veidos kopā,
vai pabalstu,' bet 3 gadu-laikā nav to izlietojuši attiecīgo eku
celšanai, izsniegtā aizdevuma parāds vai pabalsts piedzenami neapstrīdamu piedziņu kārtībā (lik . kr. 1928. g. 119), aprēķinot par tiem 1% gadā par visu laiku.
Piezīme.

Svarīgu

zemkopības ministrim
ir tiesībā pielaist šinī pantāminētā termiņa pagarināšanu
ne vairāk kā uz tālākiem 2 -gadiem.
Budžeta

iemeslu

kommisijas

gadījumos

variants.
Aizdevumu- vai pabalstu
pēc būvniecības noteikumiem. No

saņēmējiem
ēkas - jāceļ
tiem, kas ēku celšanai saņēmuši valsts aizdevumu vai pabalstu
būvmateriālos vai naudā, vai abos šajos veidos kopā, vai pabalstu, bet p Sadu laikā nav uzcēluši attiecīgas ēkas, izsniegtā aizdevuma parāds- vai pabalsts piedzenami neapstrīdamu

30QlĻ

(Rīkojumā par zīmognodevu (lik. kr. 1921. g. 165 un 1928.
g. 147) 46. panta 44. punktu papildināt ar šādu nodalījumu:
_
«sarakstīšanas un visi dokumenti par valsts krēditiem
un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai».)

Vārdu neviens nevēlas? II daļa nāk nobalsošanā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret II daļas pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. II daļa vienbalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nāk likuma noslēguma teksts.

(Ar šī likuma

spēkā stāšanos atvietots 1935. g. 3 . jūnija
lauksaimniecības būvniecībai (lik.
kr. 1925. g. 113) .līdz ar vēlākiem pārgrozījumiem
(lik. kr.
1929. g. 66 un- 1930. g. -89).)

likums par valsts krēditiem

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Noslēguma teksts vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošana nāk likums 2. lasījumā visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 2. lasījumā
visumā., Tādu nav. Kas atturas? Lūdzu saskaitīt
atturējušos. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
likuma pieņemšanu. Par likuma pieņemšanu 2..la-

sījumā visumā nodotas 48 balsis, pret tā pieņemšanu
nav nodota neviena balss, atturējušies 14. Likums
2. lasījumā visumā pieņemts. — 3. lasījums būs 9.
decembrī.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
papildinājumiem
likumā par
lauku
iedzīvotāju
un viņu
ģimenes
locekļu
nodrošināšanu
slimības g adīju-
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mos. Referenti V. Rubulis un R. Dukurs. Vārds
sociālās likumdošanas kommisijas referentam Rubulim.
Referents V. Rubulis: Augstais nams! Papildinājumi likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimību gadījumos izstrādāti sakarā ar grozījumiem likumā par apdrošināšanu nelaimes gadījumos. Tam likumprojektam
pagājušā Saeimas sēdē atcelta steidzamība, un tāpēc likums pieņemts tikai 2. lasījumā, bet 3. lasījums
nolikts uz vēlāku laiku. Tādēļ, ievērojot to, ka šim
likumam ir sakars ar pagājušā sēdē pieņemto likumu par apdrošināšanu nelaimes gadījumos, arī šeit
es kā referents vispirms lieku priekšā atcelt steidzamību. Ja Augstais nams piekristu atcelt steidzamību, tad šo likumprojektu varētu apspriest 2. lasījumā, un 3. lasījumu, tāpat kā likumam par apdrošināšanu nelaimes gadījumos, būtu iespējams nolikt uz
vēlāku laiku.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijā ir
vienbalsīgi piekritusi šim papildinājumam likumā
par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos. Ievērojot to, ko te
teica sociālās likumdošanas komm' sijas referents,
arī man jāaizrāda, ka šiem papildinājumiem ir ciešs
sakars ar jau 2. lasījumā pieņemto likumprojektu par
apdrošināšanu sakropļošanas un nelaimes gadījumos; tāpēc es ceru, kā arī budžeta kommisijai nebūs
iebildumu pret steidzamības atcelšanu šim likumprojektam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Abi referenti izsa-

kās pret steidzamību. Līdz ar to nobalsošana par
steidzamību atkrīt.
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 likumprojektu nolasītu? To neviens nepieprasa. Virsraksts.
(Papildinājumi likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos.)

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieatturas? Nav.
Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada teksts.

ņemšanu. Tādu nav. Kas

(Likumā par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības
gadījumos (lik. kr. 1928. g. 127) izdarīt sekojošus papildinājumus:)

_ Iebildumu nav?
dinājums.

Pieņemts. — 2. panta papil-

(2. panta beigās ievest vārdus: «Izņemot valsts darbiniekus un kara invalidus, kā arī personas, kas apdrošinātas saskaņā ar likumu par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos, kad atzīmētām personām
ārstēšanas palīdzība pienākas no Tautas labklājības ministrijas. »)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

Vārds sociālās likumdošanas kommisijas referentam Rubulim.
Referents V. Rubulis: Sociālās likumdošanas
kommisijā man ir uzdevusi- lūgt Augsto namu pieņemt vēl vienu pārgrozījumu šinī likumā. Likuma
par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu slimības gadījumos 6. pantā paredzēts, ka kroniski slimie nedrīkst
ārstēties uz šī likuma pamata ilgāk par 3 mēnešiem.
Šis noteikums ir radījis dzīvē daudz sarežģījumu un
daudz šķēršļu lauku iedzīvotāju ārstēšanā; tāpēc
Krājumā Saeimas sienografiskā
biroja Rig5, Sceimes laukums

?

1-2. sēde
11

1930. gada 28. novembri.
'
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sociālās likumdošanas kommisijā lūdz Augsto namu
pieņemt vēl vienu papildinājumu likumā, atceļot šo
noteikumu, lai turpmāk arī kroniski slimiem būtu iespējams ārstēties ilgāk par trim mēnešiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijā šāds

grozījums nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Sociālās likumdošanas kommisijas uzdevumā referents V. Rubulis iesniedzis priekšlikumu —

6. pantā strīpot teikumu: «kroniski slimie slimnīcās nepārtraukti var uzturēties ldz 3 mēnešiem».

Budžeta kommisijā priekšlikums nav apspriests.
Lieku sociālās likumdošanas kommisijas priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. So-

ciālās likumdošanas kommisijas priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — 8. panta papildinājums.
(8. pantu papildināt ar -piezīmi:
Piezī-me 2. No piemaksām atsvabinātās personas, kurām ārstēšanas palīdzība pienākas no Tautas labklājības ministrijas; šādos gadījumos pēdējā sedz piemaksas attiecīgos
likumos paredzētos apmēros.)

Vārds deputātam Rozentālam.

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Man jau agrāk vairākkārt ir nācies aizrādīt, kādos grūtos apstākļos nonāk trūcīgie lauku iedzīvotāji un tāpat algotie strādnieki slimības gadījumos,
ja viņiem jāmaksā par ārstēšanos slimnīcās. Lai
viņu stāvokli atvieglotu, un lai viņi varētu izmantot
slimnīcas ārstēšanu, lai viņiem nebūtu jāmocās mājās — bieži vien bez pienācīgas ārstēšanas, es lieku
priekšā 8. panta piezīmes nirmo teikumu mazliet
grozīt, un proti — izteikt to šādi: «Pagastu vai apriņķu valdēm jāatsvabina trūcīgas personas un algotie darbinieki no minēto izdevumu segšanas». Es
jau agrāk aizrādīju, ka daudz pagastu valdes aiz dažādiem iemesliem neizsniedz mazturības apliecības,
lai nebūtu jāmaksā slimnīcas izdevumi. Patiesībā
šādas apliecības ir jāizsniedz, bet ja pagasta valde
tās negrib izsniegt, tad viņa tās arī neizsniedz, un
tādā kārtā pagasta trūcīgie iedzīvotāji un algotie
darbinieki nonāk bezizejas stāvoklī. Tāpēc es arī
iesniedzu priekšlikumu — 8. panta piezīmes pirmo
teikumu grozīt, izteicot to šādi: «Pagastu un apriņķu
valdēm jāatsvabina trūcīgās personas un algotie
darbinieki no minēto izdevumu segšanas.»
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Vārds sociālās likumdošanas kommisijas referentam Rubulim.

Referents V. Rubulis: Sociālās

likumdošanas

kommisijā šis priekšlikums nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds budžeta kommisijas referentam Dukuram.
Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijā šis
priekšlikums nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu —
8. panta 1. piezīmes pirmo teikumu izteikt tā:
«1. piezīme. Pagastu
vai apriņķu valdēm jāatsvabina
trūcīgas personas un algotie darbinieki no šinī pantā minēto
izdevumu segšanas.»

Referenti ziņo, ka kommisijas šis priekšlikums
neesot apspriests. 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. Par deputāta Rozentāla priekšlikumu nodo17
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tas 23 balsis, pret — 37 balsis, atturējušos nav.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak 8. panta
papildinājums kommisiju redakcija._ Ludzu pacelties tos, kas ir pret 8. panta papildinājuma pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 8. panta papildinājums kommisiju redakcija
vienbalsīgi pieņemts. — 10. panta papildinājums.
(10 pantu papildināt ar šādu teikumu: «Par slimniekiem,
kuriem ārstēšana pienākas no Tautas labklājības mmistrijas,
šinī pantā paredzētos izdevumus sedz pilna apmēra Tautas
labklājības ministrija.»)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Vārds deputātam

Rozentālam.

Deputātu
(sociāldemokrāts)::
M. Rozentāls
noraibalsu
vairākumu
nelielu
Nupat
jūs
kungi!
ar
bija
uzlabot
nolūks
priekšlikumu,
kura
dījāt manu
lauku trūcīgo iedzīvotāju un algoto darbinieku stāvokli. Man šķiet, ka laukstrādnieki to pienācīgi novērtēs, bet es domāju, ka nekaitētu jums pašiem vel
apdomāties un balsot par manu turpmāko pārlabojumu 12. pantā. Ja tagad pagasta pašvaldība ir
spiesta segt ārstēšanas izdevumus slimnīcas turīgiem iedzīvotājiem, tad mēs _varam prasīt, lai šie turīgie iedzīvotāji segtu arestēšanas izdevumus laukstrādniekiem un trūcīgiem lauku iedzīvotajiem un
lai viņi tos uzturētu ar dzīvokli un pabalstiem ilgāk
nekā tas ir bijis līdz šim. 12. pantā gada un vasaras
algotiem darbiniekiem paredzēta tiesība saņemt uzturu un pabalstu 6 nedēļas. Bet janu šis cilvēks 6
nedēļās netiek vesels, tad rodas jautājums, kas ar viņu notiks tālāk. Ir bijis vairāk tādu gadījumu, kad
šādi cilvēki vienkārši izmesti uz lielceļa. Vel vairāk
tas attiecināms uz precētiem strādniekiem, kas bieži
vien nepielīgst uzturu un dzīvokli pie saimnieka, bet
dzīvo atsevišķā dzīvoklī pie kāda cita. saimnieka.
Tāpat tas attiecināms ari uz dienas strādniekiem un
sezonas strādniekiem, kuri parasti dzīvo citas mājās, ne pie tā saimnieka, kur vņi strada, un pie tam
paši ar savu uzturu. Protams, tiem šis pants nekādas palīdzības nedos un neparedz. Lai šo netaisnību
novērstu, man ir priekšlikums 12. panta pirmo daļu
izteikt citādā redakcijā: vispirms — «6_ nedēļas» vietā likt «12 nedēļas» un «2 nedēļu» vietā likt «6 nedēļu» , kā arī strīpot vārdus «pēc darba_ līguma». Tāda
gadījumā 12. panta pirmā daļa skanētu ta: «Gada
un vasaras algotiem darbiniekiem ir tiesība slimības
gadījumā pa darba nespējas laiku saņemt no _ darba
devēja 12 nedēļas uzturu sev un dzīvokli. Pārējiem
algotiem darbiniekiem ir tiesība saņemt pa darba
nespējas laiku slimības gadījumos no darba devēja
ne mazāk kā 6 nedēļu laikā uzturu un dzīvokli.»
Ja es lieku priekšā 12 nedēļas, tad tas vēl nav

sesijas
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tas pabalsts, kādu izsniedz slimo kases saviem dalībniekiem. Lai lauku strādniekus drusku tuvinātu tam
labvēlīgam stāvoklim, kāds ir slimo kasu dalībniekiem, es domāju, šis mans pārlabojums 12. panta ir

nepieciešams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents V. Rubulis: Šāds pārlabojums kommisijā nav iesniegts un nav apspriests.
Referents R. Dukurs: Arī budžeta kommisijā
tas nav apspriests.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts M. Rozentāls iesniedzis priekšlikumu —
12. panta pirmo dalu izteikt šādi:
«Gada un vasaras algotiem darbiniekiem ir tiesība slimības gadījumā pa darba nespējas laiku saņemt no darba devēja 12 nedēļas uzturu sev un dzīvokli. Pārējiem algotiem darbiniekiem ir tiesība saņemt pa darba nespējas laiku slimības
gadījumos no darba/ devēja ne mazāk kā 14 nedēļu laika uzJa darba devējs saslimušam nevarētu dot
turu un dzīvokļu
uzturu un dzīvokli dabīgā veidā, tad uz abpusēju vienošanos
var izsniegt atlīdzību naudā.»

Referenti ziņo, ka kommisijas šis priekšlikums
neesot apspriests. Lieku deputāta Rozentāla 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 Rozentāla priekšlikumu nodotas 27
balsis, pret — 36 balsis, atturējušies 3. Priekšlikums
noraidīts. — Beidzot nāk nobalsošanā kommisiju
priekšlikums:
«Likumu papildināt ar šādu 5. pantu:
«Uz šī likuma pamata
dibinātā sarakstīšanās, lūgumi,
kvītes un rēķini, izņemot aptieku rēķinus, atsvabināti no zīmognodevas. »—».

Vārdu neviens nevēlas? Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 51. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. 51. pants vienbalsīgi pieņemts. —
Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Likums 2. lasījumā visumā vienbalsīgi pieņemts. — 3. lasījums būs 9. decembri.
Latgales demokrātiskās zemnieku apvienības
frakcijas vārdā deputāts V. Rubulis liek priekšā finanču kommisijā deputāta A. Dzeņa vietā ievēlēt
deputātu A. Jukšinski. Iebildumu nav? Tas pie-

ņemts.
Prezidijs liek priekšā
nav? Tas pieņemts.

sēdi

slēgt.

Iebildumu

Nākošā sēde būs 2. decembrī pīkst. 5 pēc pus-

dienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.23 vakarā.)

'
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sijām. Iebildumu nav?
Tas nodots minētam
kommisijām. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis
prezidijam likumprojektu par cūkkopības veicināšanu. Prezidijs liek priekšā nodot to lauksaimnie-

cības, tirdzniecības

VII sesijas

13. sēde 1930. gada 2. decembrī.

(Atklāta pīkst. 5.08 pēc pusdienas.)
Saturs.

1. Priekšlikums grozīt dienas kārtību (noraida)
2.
3.

Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam

517
...

4.

Likumprojektu nodošana kommisijām
Ministru kabineta lūgums _ — atļaut saukt
bildības Saeimas deputātu

5.

Likums par dienesta gaitu armijā un .flotē (pieņem stei-

.
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-517

pie tiesas at518

dzamības kārtībā):

J. Balodis, referents . 518, 525, 527, 529, 531, 539—541,
557, 561, 562, 564
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts) .... 518, 540, 554. 560
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija) . 520, 525
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija)
520, 556
V. Sanders''(nacionālais bloks)
........521
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . 558, 560
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
6.

7.

8.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
j'4
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi, pec tam
turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība,
papildināta ar Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzinumu, Tautas labklājības ministrijas iekārtu un lēmumu par Valsts kontroles
padomes un kollēģijas locekļu apstiprināšanu.
Pie dienas kārtības deputāts A. Jukšinskis
iesniedzis priekšlikumu —
24. dienas kārtības punktu.— pārgrozījumus likumā par
ievedlēsēm' — nodot atpakaļ tirdzniecības un rūpniecības un
finanču kommisijām.

Vārdu neviens nevēlas? Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Jukšinska priekšlikumu. Tagad_ lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Jukšinska
priekšlikumu nodota 31 balss, pret to nodotas 4
balsis, atturējies 31. Šis priekšlikums noraidīts. —
Vairāk nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav?

Dienas kārtība pieņemta.

Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija
ziņojumiem.
Deputāts V. Firkss lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu ārzemju ceļojumam no _š. g. 5.—15. decembrim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai būtu
kādi iebildumi? Augstajam namam iebildumu nav.
Atvaļinājums piešķirts.
Ministru kabinets piesūtījis likumprojektu par
sviesta ražošanas veicināšanu. Prezidijs
liek
priekšā nodot šo likumprojektu lauksaimniecības,
tirdzniecības un rūpniecības un budžeta' kommi-

un rūpniecības

un

budžeta

kommisijām.
Iebildumu
nav?
Arī
tas nodots_ minētām kommisijām. — Ministru kabinets
piesūtījis likumprojektu par bezdarba apkarošanu
1930./31. saimniecības gadā. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu budžeta kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots budžeta kommisijai.
Ministru kabinets piesūtījis lūgumu ? -— dot
Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai
pret deputātu Leonidu Jeršovu, apvainotu uz sodu
likumu 132. panta 1. punkta pamata, un atvešanai
uz nopratināšanu spaidu kārtā, gadījumā, ja viņš
uz to neierastos labprāt. Prezidijs liek priekšā

nodot šo lūgumu Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav?
Tas nodots
minētai kommisijai. — Līdz ar to
tības punkts izsmelts.

1. dienas kār-

Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu .—
likumu
par
dienesta
gaitu
armijā
un
flotē.
Referents
zemnieku
savienības
frakcijas deputāts J. Balodis. Vārds referentam.
Referents J. Balodis: Augstais nams! Latvijas armija miera apstākļos pastāv jau vairāk kā
10 gadus, bet līdz šim laikam mums vēl nav kopēja likuma par dienesta gaitu armijā un flotē.
Līdzšinējie likumi un nosacījumi nav piemēroti
mūsu armijas iekārtai un mūsu armijas garam; tādēļ arī karalietu kommisijā saskaņā ar armijas
vadību ir izstrādājusi sevišķu likumu. Šis likums
karalietu
kommisijā
pieņemts
gandrīz
vienbalsīgi, un es lūdzu Augsto namu to pieņemt

steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Referents
liek
priekšā steidzamību. Lieku uz balsošanu steidzamību. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklātu vispārīgas debates. Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš
(sociāldemokrāts): Likums par
dienesta gaitu armijā uzskatāms par vienu no, svarīgākiem likumiem, kas skar mūsu armijas lin flotes intereses; tāpēc sociāldemokrātu frakcija uzskata par vajadzīgu vispārīgās debatēs attiecībā
uz šo likumu paskaidrot sekojošo.
Mēs uzskatām tagadējo likumprojektu par zināmu soli uz priekšu tanī nozīmē, ka tiks izbeigts .
līdzšinējais stāvoklis, ar kuru armijas dienesta
gaitu neregulēja likums, bet kara ministra 1925.,
1926. un 1927. gada pavēles; pa daļai šinīs pavēlēs ir agrāko krievu militāro likumu noteikumi,
pa daļai daži noteikumi pēc mūsu kara resora
ieskatiem atvietoti. Mēs uzskatām, ka ar šī likuma pieņemšanu agrākais
stāvoklis būs
novērsts un virsnieki zinās, ka dienesta gaitu turpmāk nosaka likums.
Bez tam mēs uzskatām par labvēlīgi atrisinātu arī jautājumu par ierindas
virsnieku paaugstināšanu, jo šinī likumā ir ievietoti panti, kas
novērš tagadējo stāvokli, ka štābos un pārvaldēs..
kalpojošiem virsniekiem paaugstināšana zināmos
apstākļos iespējama ātrāk nekā tiem, kas kalpo
ierindas daļās. Pēc jaunā likuma tā tad ierindas
virsnieku intereses šinī ziņā ir pilnā mērā ievērotas.
Tāpat sociāldemokrātu frakciju apmierina tas,
ka jaunajā likumprojektā karavīru vispārējo noteikumu pantos ievietoti norādījumi par to, ka ar
mijas karavīru svarīgākā īpašība ir uzticība Latvijas republikas satversmei, un arī norādi -
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jums citā pantā, ka nav izpildāmas tādas pavēles,
par kurām izpildītājs apzinās, ka tās vērstas pret
Latvijas republikas satversmi.
Pārējiem likuma pantiem ir technisks raksturs; kā jau referents, ģenerālis Balodis, aizrādīja, karalietu kommisijā pakavējās pie šiem pantiem vairāk lasījumos, pie kam ievēroja arī kreisā

spārna priekšlikumus; tāpēc pret tiem sociāldemokrātu frakcijai nav nekādu sevišķu iebildumu.
Man tomēr jāvērš jūsu uzmanība uz vienu
citu lietu, proti — uz šī likuma 374. pantu, kuram ir noteikti politiska daba. 374. pants runā
par karavīru politiskām
tiesībām. Šinī pantā burtiski teikts sekojošais:
»Aktīvā kara dienesta karavīram un kara resora brīva
līguma darbiniekam aizliegts:
1) skaitīties par biedriem savienībās, biedrībās, sabiedrībās, partijās un tamlīdzīgās organizācijās, kas nodibinātas politiskos nolūkos un ar polītiskiem mērķiem;
2) būt klāt un citādi piedalīties visādās sapulcēs, kurās
apspriež un pārrunā politiskus jautājumus;
3) tieši piedalīties vai būt klāt visāda veida manifestācijās un mītiņos;
4) turēt politiska satura runas un
5) publicēt politiska satura rakstus.» —

Šis 374. pants tā tad jau daudz plašākos apmēros ierobežo karavīru politiskās tiesības nekā
tas līdz šim bija noteikts karaklausības likumā un
likumā par biedrībām un savienībām. Protams,
sociāldemokrātiem šāds stāvoklis nav pieņemams.
Mēs uzskatām, ka karavīru politiskie uzskati nav
ierobežojami, ka karavīriem ārpus dienesta un
savām karaspēka daļām jābauda tādas pat tiesības, kā pārējiem pilsoņiem. Mēs neuzskatām, ka
karaspēka daļas un kazarmu durvis varētu noslēgt, _ nodalīt karavīrus no visas pārējās tautas,
no mūsu politiskās dzīves, nostādīt karavīrus par
otrās šķiras pilsoņiem, kam nav tiesības piedalīties
politiskā dzīvē, nostādīt viņus līdzīgi nepilngadīgiem un garīgi aprobežotiem cilvēkiem. Bez tam,
ja karavīru politiskās tiesības nebūs ierobežotas,

tad pēc sociāldemokrātu uzskata, tā būs zināma
garantija tam, ka karaspēku, karaspēkam piederīgos — kā virsniekus, tā instruktorus un pārējos
karavīrus, kas varēs sekot polītiskai dzīvei, nevarēs izmantot pret strādnieku šķiru un mūsu demokrātisko satversmi. Aiz visiem šiem motīviem
mums šis nosacījums šinī likumā nav pieņemams.
Tas ir šī likuma politiskais saturs. Jau tagad vispārīgās debatēs sociāldemokrātu frakcija vērš uz
to Augstā nama vērību un paziņo, ka viņa balsos
pret šo pantu. Atkarībā no šī panta pieņemšanas
mēs stādām savu izturēšanos pie nobalsošanas par
likumu visumā.
Mēs gribam" redzēt, kā pie šī panta izturēsies
viena no Saeimas frakcijām, proti — kristīgie
nacionālisti, kuru vārdā deputāts Kullītis uzstājās
par lielu karavīru aizstāvi, pieņemot pilsētu pašvaldības likumu. Toreiz, kad bija runa par karavīru velēšanu tiesībām, Kullītis paziņoja, ka viņi balsošot pret pilsētu pašvaldības likumu, jo šis
likums it kā ierobežojot karavīru vēlēšanu tiesības. Šis likums ar savu 374. pantu, ja tas likumā paliek, ierobežo karavīru politiskās tiesības
vēl lielākā mērā. Mēs gribētu redzēt, kā mācītāju kungu frakcija balsos šoreiz. Vai mācītāju kungi šoreiz balsos kopā ar mums, kas būtu
pareizi, ja viņi aizstāv karavīru politiskās tiesības —, vai viņi balsos pret mums? Tad viņi
vel lieku reizi pieradītu to, uz ko man jau reiz bija gods aizrādīt, proti, ka mācītāju kungu uzstāšanas par karavīru tiesību aizstāvjiem ir tikai
tukša demagoģija, jo tai partijai kurā mājo Andrieva Niedras gars, taču var but maz kopēja ar
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karavīru interesēm. Tāpēc sociāldemokrātu frakcija vēlētos šī likuma grozīšanu, strīpot šo politisko pantu un piešķirot karavīriem politiskās tie-

sības.

Ja turpretim tas netiks darīts, tad, sapro-

tama lieta, sociāldemokrātu frakcijai šis likums viņa politiskās nokrāsas dēļ nebūs pieņemams.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Jeršovam.
L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski).*
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija): Tautas vietnieki! Saeimas karalietu
kommisijā, apspriežot šo likumu, izvirzījās stipri
principiālas dabas jautājumi, proti — mūsu armija ir divas virsnieku grupas, kas viena uz otru
skatās ar neuzticību, kas zināmos apstākļos itin
kā viena otru apkaro.
Šeit es gribētu runāt par ārrindas virsniekiem,
kurus līdz šim mūsu armijā ir atvietojuši galvenā
kārtā kara ierēdņi. Bijušā Krievijas armijā bija
virsnieku un kara ierēdņu institūts. Līdz ar to,
ka mes daudz ko esam piesavinājušies no Krievijas armijas, arī šī tradīcija — dalīt virsniekus
kara ierēdņos un virsniekos, pārnāca pie mums.
Šis apstāklis radīja daudz nevēlamu' parādību.
Mūsu kaimiņvalstīs, Lietuvā un Igaunijā šis jautājums ir
jau atrisināts. Tur faktiski tādu kara
ierēdņu vairs nav, ir tikai vienota virsnieku saime.
Ir nodibinati_ attiecīgi kursi, kurus beidzot, izturot
attiecīgus pārbaudījumus, kara _ ierēdņi tiek pielīdzināti attiecīgas dienesta pakāpes ārrindas virsniekiem._ Ta tad tur ir jau vienota virsnieku saime. Mūsu kara resora pārstāvji, piedaloties karalietu kommisijas sēdēs, gribēja izdabūt, lai pie
mums paliktu tāpat, kā ir bijis Krievijas armijā.
Karalietu kommisijas locekļi cēla pret to iebildumus, ka tas nav pareizi. Mūsu armija ir tik maza, mušu virsnieku saimē skaitās tikai nedaudz
tūkstošu un tāpēc skaldīt, radīt vēl jaunu plaisu,
nekāda ziņa nebūtu pielaižams. Karalietu kommisijā sava vairumā piekrita, ka šādai skaldīšanai
jādara reiz gals. Tāpēc, ievērojot minēto, kara
lietu kommisijā atzina, ka jāizskauž tā dubultā parādība, kas tagad ir mūsu virsniekos, ka virsnieki
un kara ierēdņi jāpārvērš vienā virsnieku saimē,
radot speciālistus: ārrindas virsniekus, virsniekus
inženierus, kājiniekus, artillēristus un
sanitāros
virsniekus.
Šis jautājums prasīja diezgan sīvas un garas
debates. Beidzot kara resora pārstāvji piekāpās
tādā veidā, ka atrada kompromisa izeju. Ierindas
virsnieki līdz šim ir laisti caur kursiem un pēc kursu beigšanas pielīdzināti tādiem virsniekiem, kuri
beiguši pilnu karaskolas kursu. Tā kā kara ierēdņiem līdz šim nav bijuši nekādi kursi, nav bijusi
arī
nekāda
kara
resora
pretimnākšana,
tad
tagad
arī
kara
ierēdņus
vajadzētu pielīdzināt virsniekiem un laist viņus caur
attiecīgiem kursiem, pilnīgi pielīdzinot viņus pēc
tam, kad viņi kursus būs beiguši vai kā eksterni
izturējuši pārbaudījumus, citiem virsniekiem un
nosaucot par administratīviem virsniekiem. Tie,
kuri nevēlētos, vai arī nevarētu izturēt pārbaudījumus, turpinātu skaitīties par kara ierēdņiem, un
viņiem ļautu, tā sakot, izmirt dabīgā nāvē, neradot
tos no jauna klāt. Tāds vairākums radās arī kara
lietu kommisijā.
Tāpēc šis projekts uzskatāms
par kompromisa projektu starp to, ko lika priekšā
kara resors, _ un starp to, ko atzina kara lietu kommisijas vairākums.
*) Runas atreferējums nav iesniegts,
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Bez šaubām, arī šinī likumprojektā ir kļūdas
un nepilnības. Tas radīs dzīve. Neviens likums,
kas pieņemts mušu Saeimā, nav ideāls, tāpēc arī
šis likums nav uzskatāms par tādu. Varbūt, būs
vajadzīgi daži grozījumi, bet to rādīs dzīve. Tomēr tas labākais, ko bija iespējams panākt, ir jau
šinī likuma sakopots, un ja to realizēs, ja katrs, uz
ko šis likums attiecas, gribēs ar to rēķināties, tad
jau paris gadu laika mušu armijā nebūs vairs tādas atsevišķas karavīru grupas, ko sauc par kara
ieredņiem._ Varbūt, bus atlicis viens otrs atsevišķs cilveks,_ vecāki vīri, kuriem, varbūt, pēc pāris gadiem bus jāiet pensija, kuriem nav nozīmes
turēt pārbaudījumu, vai iet kursos.
Programma, kas paredzēta kara ierēdņiem, lai
kļūtu par administratīviem virsniekiem, nav liela,
nav plašā. Ierindas ziņa no viņiem tiek prasīts
tikai instruktoru kurss. Tāpēc mēs, jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcija,_ pievienojamies šim
likumprojektam un balsosim pēc iespējas par kommisijas projektu.
Ja radīsies pārlabojumi, kas
negroza principus, un kuru vajadzību karalietu
kommisijā kopa ar kara resora pārstāvjiem nav
pamanījusi, mes balsosim par tiem; citādi mēs
balsošana pieturēsimies pie projekta, kas mums
še iesniegts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam
Sanderam.
V. Sanders
(nacionālais bloks): Augsti godātie deputātu kungi! Es gribētu atbildēt Bruno
Kalniņa kungam. Viņš sajauc 2 lietas. Likumprojekta ir runa par politiskam tiesībām divējādā
ziņa —_ aktīvam un_ pasīvam. Mēs aizstāvam tikai pasīvas politiskas tiesības. Ja mēs savā lai-

ka protestējām pret pieņemto termiņu pilsētu pašvaldību velēšanas, proti, ka marta mēnesī noliktais velēšanu termiņš karavīriem ņem iespēju piedalīties velēšanas, tad tas ir kas cits. Mēs protestējām aiz ta iemesla, ka karavīriem laupa pasīvas politiskas tiesības; turpretim Bruno Kalniņa
kungs mums grib pārmest, it kā mēs, stāvēdami
par 374. pantu, vispār gribot atņemt karavīriem
politiskas tiesības.
Aizrādu, /ka mūsu viedoklis nerunā pretim
mušu protestam. Mēs pilnīgi aizstāvam 374. pantu
ka pareizu, lai karavīri nepiedalās dažādās politiskas organizācijas un partijās. Ja karavīri sāktu

darboties

visādas

politiskas

organizācijās

un

partijas — kas tad iznāktu? Tad armija nebūtu
vairs viengabala, bet gan sadrumstalota. Karavīri, staigadami_ apkārt pa politiskām sapulcēm,
ieņemtu savu stāvokli pret vienu vai otru politisku
jautājumu un sava starpa sašķeltos. Nekur neviena valsti nav tā, ka karavīri darbojas polītiskās
organizācijas un sapulces, teic_ polītiskās runas un
apkaro_ viens otru. Es domāju, kungi, jūs taču
negribētu, ka mušu armija kļūtu dezorganizēta.
Mums vajadzīga viengabala un bezpartejiska armija. Aiz tā iemeslaes atrodu, ka pilnīgi nevietā
uzbrūk kristīgiem nacionālistiem, it kā tie gribētu kaut kādā ziņā ierobežot karavīru polītiskās
tiesības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Debates izbeigtas. Vārds referentam. _ Referents vārdu nevēlas. — Nobalsošanā
nak pāreja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu.
Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 45 balsis,
pret — 4 balsis, atturējušies 23. Pāreja uz pantu
lasīšanu pieņemta. Vai Augstais nams vēlas, lai
likumprojektu nolasītu? To neviens nepieprasa. —
Virsraksts.
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par dienesta gaitu armijā! un flotē.)

neviens

nevēlas?
Iebildumu
1 daļa. Virsraksts.

Virsraksts pieņemts.

nav?

«Vispārīgie noteikumi par karavīriem un karavīru
nākumi.»

pie-

Vārdu neviens nevēlas? Iebildumu nav?
1 daļas virsraksts pieņemts. — I nodalījums.

Virsraksts.

«Vispārīgie noteikumi.»

Iebildumu nav?
ņemts. — 1. pants.

I nodalījuma virsraksts pie-

(Visas aktīvā kara dienestā esošās personas saucas par
karavīriem. )

Vārdu neviens nevēlas? 1. pants nāk nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 1. panta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
1. pants vienbalsīgi pieņemts. — 2. pants.
(Karavīri sadalās sekojošās grupās: a) kareivji,
struktori un c) virsnieki.)

Iebildumu nav?

b) in-

Pieņemts. — 3. pants.

(Kareivju grupā ietilpst: jaunkareivji, kareivji, dižkareivji, kadeti, jaunmatroži, matroži un dižmatroži.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Instruktoru grupā ietilpst: kaprāli, seržanti, virsseržanti
un virsnieka vietnieki; kara skolā: kadeti-kaprāļi, kadeti-seržanti un kadeti-virsseržanti; flotē: kaprāļi, seržanti, bocmaņi
un virsnieka vietnieki.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Virsnieku grupā ietilpst virsnieki, sanitārvirsnieki, administratīvie virsnieki un kara ierēdņi.
_ _ 1. piezīme. Kur likumā minēts vārds virsnieki tas attiecināms ari uz s-aniftarvīrsniekiem, administratīviem- virsniekiem
un kara ierēdņiem.
2. piezīme. Kur likumā minēti vārdi: rotas, bataljona,
pulka un divīzijas komandieri- — tas attiecas ari uz priekšniekiem ar līdzīgam un augstākām tiesībām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 6. pants.

(Virsnieku dienesta pakāpes ir: leitnants, virsleitnants,
kapteinis, pulkvedis-leitnants-, pulkvedis un ģenerālis; flotē:
leitnants, virsleitnants, kapteinis, komandkapteinis, jūraskapteinis vai admirālis.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(Par sanitārvirsniekiem skaitāmi: kara medicīnas ārsti,
kara veterinārārsti un kara farmaceiti.
Sanitarvirsnieku dienesta pakāpes
ir: a) medicīnas
ārstu: arsts-leitnants, ārsts-virsleitnants, ārsts-kapteinis, ārstspulkvedis-leitnants, arsts-pulkvedis un ārsts-generālis; b) veterinārarsitu : veterinararsts-leitnants, veterinārārsts-virsleitnants, veterina-rarsts-kaptējinis, veterinārārsts-pulkvedis-leitnants, veterinararsts-pulkvedis
un veterinārārsts-ģenerāli-s;
c) farmaceitu: farmaceits-leitnants, farmaceits-virsleitnants,
farmacefts-kaptein-is, farmaceļts-pulkvedis-leiitnantsi, farma/;
ceits-pulkvedis un farmaceits-ģenerālis.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 8. pants.

(Karavīru amatu speciālie nosaukuma nosacīti štatos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 9. pants.

(Aktīvā kara dienestā esošie karavīri dod un paraksta
svinīgo solījumu: «Ka Latvijas republikas karavīrs es Svinīgi
apsolos, netaupot savus speķus un dzīvību, sargāt Latvijas
demokrātiskas republikas satversmi, likumus un neaizskaramību pret visiem, kas to apdraud; būt uzticīgs tās likunrgai
valdībai; izpildīt pec sirdsapziņas savus pienākumus, padoties
bez ierunām kara likumiem un disciplīnai un vienmēr paklausīt
saviem likumīgi ieceltiem priekšniekiem, apzinādamies, ka par
šī svinīga solījuma nepildīšanu man nāksies atbildēt likuma
priekša.»)

Iebildumu nav?
(Jaunkareivji

Pieņemts. — 10. pants.

un jaunmatroži svinīgo solījumu

dod

un
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paraksta, nobeidzot pirmapmacību, pec kam viņus ar karaspēka dalu pavēlēm pārskaita par kareivjiem (matrožiem).)

(Iebildumu nav?

Iebildumu nav?

ņemts. — 26. pants.

(Katram priekšniekam jābūt par labu priekšzīmi vispār
un sevišķi dienesta pildīšanas ziņā saviem' padotiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 27. pants.

Pieņemts. — 13. pants.
Pieņemts. — II nodalījums.

(Priekšniekam pienākas raudzīties, lai viņam padotā daļā

izpildītu likumus, noteikumus un pavēles un lai visi viņam' padotie karavīri izpildītu savus dienesta pienākumus.)

Iebildumu nav?

II nodalījuma virsraksts pie-

(Katra karavīra īpašībām jābūt: uzticība Latvijas republikas satversmei, laba griba pildīt uzlikto uzdevumu, iecietība
un saticība, cenšanās vispārības labā, rūpba uzticētā amatā,
nesavtība un taisniga izturēšanās pret visiem; šīm īpašībām
jāizpaužas visā karavīra darbībā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 15. pants.

(Katra karavīra pienākums ir pēc labākās sirdsapziņas

un izpratnes visiem līdzekļiem un spēkiem aizsargāt Latvijas
republiku. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Karavīriem, aizsargājot Latvijas republiku pret visiem
viņas ienaidniekiem, vīrišķīgi un bez kurnēšanas jāpanes visas kara dienesta grūtības un trūkumi, uzupurējot pat
dzīvību.)

savu

Iebildumu nav? Pieņemts. — 17. pants.
(Dienesta pienākumi karavīriem jāpilda pēc vislabākās
sirdsapziņas, ar centību, bez liekulības, saskaņā ar attiecīgiem
likumiem, reglamentiem, noteikumiem un priekšniecības pavēlēm, neraugoties ne uz draudzību, ne naidu, ne radniecību un
bez mantkārības.)
>

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

18. pants.

(Katram karavīram

jāpilda attiecīgi likumi, reglamenti
un noteikumi un ar to nezināšanu neviens nevar aizbildināties.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 19. pants.
(Visi valsts un kara dienesta noslēpumi karavīriem jātur
pilnīgā slepenībā un nav nevienam izpaužami. Dienesta noslēpumi jādara zināmi tikai tām amata personām, kuram tādi
pec viņu dienesta stāvokļa jāzina.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. pants.
(Karavīriem jārīkojas savas likumīgās varas robežās, un
neviens tas nedrīkst pārkāpt)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 21. pants.

__ (Karavīriem

nav tiesības iejaukties valsts un pašvaldības
iestāžu darbībā. Ja valsts vai pašvaldības iestādes neizpildītu
karavīru likumīgos prasījumus, tad viņiem padotības kārtībā
jāgriežas pie šo iestāžu priekšniekiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 22. pants.

(Karavīriem, izpildot dienesta pienākumus, nav jāļaujas
iespaidoties ne no kadu personu lūgumiem, kaut tās arī ieņemtu visai augstu, stāvokli, bet jārīkojas saskaņā ar likumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 23. pants.
(Karavīriem jāpilda savas priekšniecības likumīgās pavēles un rīkojumi bez iebildumiem. Kad priekšniecības doto
pavēli vai rīkojumu apakšnieks uzskata par pretlikumīgu, tad
viņam par to jāpaziņo pavēles vai rīkojuma devējam un nākošam
augstākam priekšniekam. Ja tādi ziņojumi netiek ņemti vērā,
ta_d pavēles un rīkojumi izpildāmi, izņemot gadījumus, kad pavēles ir noziedzīgas, vai kad pavēles izpildītājs apzinās, ka
pavēle vērsta pret Latvijas republikas satversmi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 24. pants.
(Nevienam karavīram nav tiesbas celt iebildumus, ja,
būdams vecāks dienesta_ vai augstākā dienesta pakāpē, dienesta pienākumu izpildīšana ir padots jaunākam.)

Iebildumu nav ? Pieņemts. — 25. pants.
(Karavīriem, kā apakšniekiem, tā priekšniekiem, savā
starpā jādzīvo saticīgi, savsjtarpīgi jāizpalīdzas un ar kopēju
centību un uzcītību darbā jāveic dienesta pienākumi.)

Pieņemts. — 28. pants.

(Piešķirtās

varas robežās priekšniekam jārīkojas pilnīgi
patstāvīgi. _ Lietas,, kuras pārsniedz viņa varas robežas, jāziņo augstākam priekšniekam padotības kārtībā dēļ attiecīga
rīkojuma.)

«Karavīru vispārīgie pienākumi.»

Iebildumu nav?
ņemts. — 14. pants.

Pieņemts. — III nodalījums.

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pie-

Pieņemts. — 12. pants.

(Karavīru apmācību un iekšējo dzīvi nosaka attiecīgi noteikumi un reglamenti.)

Virsraksts.
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«Priekšnieku vispārīgie pienākumi.»

(Svinīgā solījuma došanas un parakstīšanas kārtību nosaka kara ministris.)

Iebildumu nav?

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — 11. pants.

(Virsnieki svinīgo solījumu dod un paraksta pēc paaugstināšanas pirmā virsnieka dienesta pakāpē, ierodoties savas
karaspēka dalās. Tāpat svinīgo solījumu dod un paraksta atvaļinātie Ld-z turpmākam rīkojumam, vai rezervē esošie karavīri, iestājoties kara dienestā.)

Iebildumu nav?

sesijas 13. sēde 1930. gada 2. decembri.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 29. pants.

(Dodot pavēles un rīkojumus padotiem, priekšnieks neiejaucas šo paveļu un rikojumu tiešā izpildīšanā, bet seko to izpildīšanai, neaprobežojot padotā pašierosmi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 30. pants.
(Kad padoto rīcībā novērota likumu vai viņiem- likumā
piešķirtas varas robežu pārkāpšana, vai noziedzīga bezdarbība, priekšniekam pienākas rakstiski atcelt padoto dotos rīkojumus
un novērst bezdarbību, pievedot pamatus šādai rīcībai. Reizē
ar to jāiesniedz izsmeļošs ziņojums savam tiešam priekšniekam.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 31. pants.

(Priekšniekam'jārūpējas, lai padotie karavīri zinātu savus
pienākumus un spējīgākie no tiem tiktu sagatavoti augstākiem
amatiem.)
'

Iebildumu nav? Pieņemts. — 32. pants.
(Priekšniekam jāraugās, lai padotiem karavīriem pēc iespējas netiktu uzdota tādu dienesta pienākumu izpildīšana,
kuriem- viņi nav sagatavoti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 33. pants.
(Priekšniekam
saudzēšanu.)

jārūpējas par padoto karavīru

veselības

Iebildumu nav? Pieņemts. — 34. pants.
(Priekšniekam jācenšas ieaudzēt padotos karavīros tiek-

smi izpildīt dienesta pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, ievērot vienmēr pieklājību un izturēties ar cieņu ne tikai pret
priekšniekiem, bet arī pret vecākiem, līdzīgiem un zemākiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 35. pants.
(Karavīriem ir noliegts atklāti nopelt priekšnieka pavēles un rīkojumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 36. pants.
(Priekšniekam jāraugās, lai viņam padotā daļā kara disciplīna un tikumība stāvētu pienācīgā augstumā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 37. pants.

_(Priekšniekam jārūpējas, lai padotos karavīros
audzēta tēvijas mīlestība un možs kareivisks gars.)

Iebildumu nav?

tiktu ie-

Pieņemts. — 38. pants.

(Priekšniekam jārūpējas par padoto karavīru
militāro
apmācību, piegriežot sevišķu vērību visiem jaunievedumiem
attiecīga nozarē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 39. pants.
(Priekšniekam jārūpējas par labu Pārtiku padotiem karavīriem un par to, lai viņi laikā saņemtu visu, kas viņiem likumīgi pienākas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 40. pants.

(Priekšniekam- jārūpējas, lai tie karavīri, kuri atstāj die-

nestu ievainojumu, sakropļojumu vai slimības dēļ, tiktu apgādāti ar attiecīgiem dokumentiem, pensijām, pabalstiem un visu
to, kas viņiem, pēc likuma pienākas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 41. pants.

(Priekšniekam jārūpējas, lai karavīru attiecības pret ie^ un visur būtu korrektas, miermīlīgas un
dzīvotājiem vienmēr
iecietīgas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 42. pants.

(Priekšniekiem jāsniedz palīdzība cīvīlā-s varas pārstāvjiem, ja pēdējie likumā, instrukcijās un reglamentos paredzētā
kārtā pēc tās pie viņiem griežas.)

Vārds

deputātam Jeršovam.
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L. Jeršovs (strādnieku un zemnieku frakcija;
runā krieviski). *)
.Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu pie 42.

panta vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents J. Balodis: Es esmu pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
šovs iesniedzis priekšlikumu:

Deputāts L. Jer-

«42. pantu strīpot un tā vietā likt šādu -jaunu tekstu:
«Karaspēka dalās aizliegts sūtīt palīgā uzņēmējiem darba
un kapitāla konfliktu izšķiršanai, kā arī apspiest strādnieku
demonstrācijas.»—»

izsacījās pret šo priekšlikumu.
Referents
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Jeršova priekšlikumu. Tagad _ lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Jeršova priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret
— 42 balsis. Priekšlikums noraidīts. —? Nobalsošanā nāk 42. pants kommisijas redakcija. Ludzu
pacelties tos, kas ir pret 42. panta pieņemšanu
kommisijas redakcijā. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par 42. panta pieņemšanu kommisijas redakcijā nodotas 37 balsis, pret — 6 balsis, atturējušies 20. 42. pants kommisijas redakcijā pieņemts. — II daļa. Virsraksts.
«Karavīru paaugstināšana dienesta pakāpēs.»

Iebildumu nav? II daļas virsraksts pieņemts.
— I nodalījums. Virsraksts.
«Vispārīgie noteikumi.»

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. — 43. pants.
(Karavīri iegūst tiesību uz paaugstināšanu, ia viņi labi
vai ļoti labi atestēti un dienesta ziņā pilda visas prasības kādas paredzētas paaugstināšanai vispār un katrai dienesta pakāpei atsevišķi. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 44. pants.

(Karavīrus var paaugstināt:
a) pēc noteiktā -izdienas laika;
b) ieceļot dienesta pakāpei paredzētā
amatā un pēc noteikta izdienas laika;
c) par kaujas nopelniem.)

brīvā
/

Iebildumu nav? Pieņemts. — 45. pants.

Pieņemts. — 46. pants.

(Karavīrus pirmā un augstākās virsnieka dienesta pakāpēs paaugstina Valsts Prezidents.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 47. pants.

paaugstināt dienesta pakāpēs, kamēr
viņi atrodas zem tiesas un izmeklēšanas vai izcieš piespriesto

(Karavīrus

nevar

sodu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 48. pants.

(Par kareivjiem degradētie virsnieki, instruktori un dižkareivji var no jauna atgūt bijušo dienesta pakāpi kara laika
par kaujas nopelniem bez noteiktas izdienas, bet miera laika
ne agrāk kā pēc viena gada priekšzīmīga dienesta ierindas
daļā; .zaudētās dienesta pakāpes restaurē: virsnieku — Valsts
Prezidents, virsnieku vietnieku — armijas komandieris, bet
pārējās instruktoru un dižkareivju — divīziju komandieri, pie
kam vajadzīgs attiecīga priekšnieka ierosinājums. Izdiena atgūtā dienesta pakāpē skaitāma ar pavēles dienu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 49. pants.

(Atstāt vai pieņemt kara dienestā degradētos virsniekus
atļauj Valsts Prezidents.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 50. pants.
(No kara dienesta atvaļinātie karavīri, iesaucot tos aktīvā dienestā, patur agrāk iegūto dienesta pakāpi neatkarīgi no
štatu vietām.)

*)

Runas atreferējums nav iesniegts.

Iebildumu
Virsraksts.

nav?

Pieņemts.

II
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nodalījums.

«Paaugstināšana par dižkareivjiem (dižmatrožiem), instruktoriem1 un virsnieka vietniekiem.»

Iebildumu nav?

ņemts. — 51. pants.

II nodalījuma virsraksts pie-

(Kareivjus (matrožus) par dižkareivjiem (dižmatrožiem)
un dižkareivjus (dižmatrožus) par instruktoriem paaugstina
pulka komandieris ievērojot sekojošo pantu nosacījumus.)

Pieņemts. — 52. pants.

Iebildumu nav?

(Kareivja (matroža) paaugstināšanai par dižkareivi (dižmatrozi), vajadzīgi: 1) brīvs dižkareivja (dižmatroža) amats,
2) teicama uzvešanās, 3) teicama dienesta pienākumu zināšana, 4) priekšzīmīga dienesta izpildīšana, 5) rotas _komandrera
ierosinājums, flotē bez tam- — pārbaudījuma izturēšana attiecīgā specialitātē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 53. pants.

(Kareivja (matroža) vai dižkareivja (dižmatroža) paaugstināšanai instruktora dienesta pakāpē vajadz'gi: 1) instruktoštatos
paredzētās izglītības beigšana, 2) brīvs
riem
amats, 3) teicama uzvešanās un 4) rotas komandiera ierosinājums.)

paredzets

Pieņemts. — 54. pants.

Iebildumu nav?

(dižmatrožus)
(Kareivjus (matrožus) vai ' dižkareivjus
paaugstina kaprāļa, seržanta, virsseržanta un bocmaņa dienesta pakāpes bez noteiktas izdienas, ievērojot 58. panta nosacījumus.)

Pieņemts. — 55. pants.

Iebildumu nav?

(Kareivjus un dižkareivjus, kuri ieguvuši instruktoriem
paredzēto izglītību, bet brīvu amatu trūkuma dēl dienesta laikā nav paaugstināti, var paaugstināt par kaprāļiem 1dz ar atvaļināšanu no obligātoriskā aktīvā kara dienesta,«ievērojot 53-.
panta 3. un 4. punkta nosacījumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 56. pants.
(Kareivji un dižkareivji (karaklausības likumu 77. p.),
kuri beiguši virsnieka vietnieku sagatavošanas kursu, paaugstināmi par kaprāļiem (arī virsštatā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 57. pants.
(Iepriekšējā 56. pantā minētos kaprāļus ar teicamu uzvešanos un labu dienesta pienākumu zināšanu un izpildīšanu, savās daļās, var paaugstināt par seržantiem (arī virsštatā.)

Iebildumu nav?
augstākā

(Instruktoru un virsnieku dienesta pakāpēs jāpaaugstina
pakāpeniski, izņemot virsnieka vietnieka un pirmā virsnieka
dienesta pakāpēs, kurās var paaugstināt no jebkuras instruktora dienesta pakāpes, kā par kaujas nopelniem (-69. pants), ta
ari miera laikā, saskaņā ar šā likuma 58, un 64 pantu.)

Iebildumu nav?

s es ija s 13. s ē d e 1930. g a d a 2. d e c e mb ri.

Pieņemts. — 58. pants.

(Iepriekšējā 56. un 57. pantā minētos kaprāļus un seržantus armijas komandieris paaugstina par virsnieka vietniekiem
atvaļinot no aktīvā kara dienesta, bet virsdienesta instruktorus
un universitāti beigušos mediķus, veterinārus un farmaceitus
— pēc virsnieka vietnieka kursa beigšanas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 59. pants.

(Virsdienesta

kareivjus, arodpratējus, var paaugstināt
par kaprāļiem ari tad, ja viņi nav beiguši instruktoru rotu
(skolu), bet izturējuši attiecīgu pārbaudījumu savā specialitātē
un pilda 53._ p. 2„ 3. un 4. punkta nosacījumus. Atgriežoties
ierindā, minētie karavīri skaitās kā kareivji.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 60. pants.

(Instruktorus — aroda pratējus, ar viņu piekrišanu, var
iecelt brīvos _ attiecīga aroda amatos. Augstākās instruktora
dienesta pakāpēs viņus var paaugstināt tikai pēc pārskaitīšanas atpakaļ ierindas amatos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 61. pants.

(Par

virsnieka vietniekiem armijas komandieris var paaugstināt bocmaņus un -seržantus, kuri nodienējuši flotē ne mazāk par 3 gadiem, to starpā ne mazāk par 1 gadu virsdienestā,
instruktora pakāpē, un izturējuši attiecīgu pārbaudījumu. Bez
tam par virsnieka vietniekiem var paaugstināt tos karavīrus,
kuri izpildījuši 65. panta nosacījumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 62. pants.

(Par kaujas nopelniem kareivjus (matrožus) var paaugstināt par dižkareivjiem (dižmatrožiem) un instruktoriem arī
neievērojot šo noteikumu 52.. 5-3. un 54. panta nosacījumus, bet
flotē — tikai savā specialitātē.)

Iebildumu nav?
(Saskaņā ar kara

Pieņemts. — 63. pants.

disciplīnas reglamentu degradētie

un
pazeminātie dienesta pakāpēs virsdienesta instruktori un dižkareivji atgūst tiesību uz paaugstināšanu pēc viena gada
priekšzīmīgas nodienēšanas karaspēka daļā, bet obligātoriskā
dienesta instruktori un dižkareivji par priekšzīmīgu dienestu —
pie atvaļināšanas no aktīvā kara dienesta.)

527

Latvijas

Iebildumu nav?

Republikas

III

Saeimas

Pieņemts. III nodalījums. —

Virsraksts.
«Paaugstināšana pirmā virsnieka
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VII

dienesta pakāpē.»

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — 64. pants.
(Par leitnantiem paaugstināmi: a) kara skolu beigušie
kadeti saskaņā ar likumu par kara skolu, b) virsnieku vietnieki
un virsdienesta instruktori, kuri izturējuši pārbaudījumu: kara
skolas kursa apmērā un c) virsnieka vietnieki saskaņā ar 67.
un 68. panta nosacījumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 66. pants.

(Flotē par leitnantiem, uz - inženiermēchaniķu un kuģu
būvju inženieru amatiem! var paaugstināt karavīrus ar universitātes attiecīgu speciālu izglītību, ja viņi, dienot aktīvā flotes
dienestā. ^ sava specialitātē ieguvuši instruktora dienesta pakāpi
un izturējuši
65. pantā paredzēto pārbaudījumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 67. pants.
(Virsnieka vietniekus atvaļinot no aktīvā kara dienesta
paaugstina leitnanta dienesta pakāpē, ja viņi pēdējos trīs gados pirms atvaļināšanas izpildījuši virsdienesta instruktora
pienākumus ierinda un izturējuši pārbaudījumu armijas komandiera apstiprinātas programmas apmērā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 68. pants.

(Atvaļinātos no aktīvā kara dienesta virsnieka vietniekus
var paaugstināt leitnanta dienesta pakāpē, ja viņi trīs gadus
no vietas vienu mēnesi katrā gadā atradušies karaspēka daļu
nometne un izturējuši pārbaudījumu armijas komandiera apstiprinātas programmas apmērā.
_ Piezīme. Šinī 68. m 67, pantā minētos leitnantus miera
laikā var iesaukt -aktīva kara dienestā virsnieku sastāva papildināšanai tikai pec tam, kad viņi izturēs pārbaudījumu kara
skolas kursa apmēra un ja viņu vecums nepārsniedz vada komandierim noteikto maksimālo vecumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 69. pants.
(Kara laikā par kaujas nopelniem par leitnantiem var paaugstināt virsnieka vietniekus^ virsseržantus, seržantus
un
kaprāļus, -neievērojot 64. panta nosacījumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 70. pants.

(Universitāti beigušos mediķus, veterinārus un farmaceitus (karaklausības likuma 77. p.) var paaugstināt par ārstiem-leitnantiem, veterinarārstiem-Ieitnantiem un
farmaceitiem-leitnantiem _pec obligātoriskā dienesta nobeigšanas, jā
viņi izturējuši pārbaudījumu kara zinībās pēc kara ministra
. apstiprinātas programmas.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

(Virsnieki virsleitnanta- un līdzīgās dienesta pakāpēs paaugstināmi divas reizes gadā; augstākās pakāpēs — jebkurā
laikā.)

Iebildumu nav?

Vispārīgie noteikumi.»

Iebildumu nav? Tas pieņemts. — 71. pants.
(Paaugstinājumus ierosina rakstiski pulka komandieri un
virza tos padotības kārtībā.)

Vārds referentam.
Referents J. Balodis: Pie 71. panta karalietu
kommisijas varda_ lūdzu pieņemt šādu piezīmi:
«Pārvalžu un viņam padoto daļu un iestāžu virsnieku paaugstinājumu talak virzīšanai vajadzīga
arī armijas komandiera piekrišana».
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: 71. pants skan:
«Paaugstinājumus- ierosina
un virza tos padotības' kārtībā.»

rakstiski

pulka komandieri

Referents J._ Balodis karalietu kommisijas
vārda liek priekša pieņemt šādu piezīmi:
Piezīme. «Pārvalžu un viņām padoto dalu un iestāžu
virsnieku paaugstinājumu talak . virzīšanai vajadzīga arī armijas komandiera piekrišana.»

Lieku uz balsošanu 71. pantu ar karalietu
kommisijas'priekša likto piezīmi. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 71. panta pieņemšanu pārlabotā

Pieņemts. — 73. pants.

(Paaugstinot par izdienu līdz kapteiņa un līdzīgām dienesta pakāpēm ieskaitot, izdiena skaitāma no noteiktās izdienas iepriekšējā dienesta pakāpē. Paaugstinot augstākās dienesta pakāpēs, izdiena piešķirama no paaugstināšanas dienas.)

Pieņemts. — 74. pants.

Iebildumu nav?

(Virsniekiem paaugstināšanai nākošās dienesta pakāpēs
izdienā nav ieskaitāms: a) gads, par kuru virsnieks neapmierinoši atestēts, b) laiks, kuru virsnieks pavada ārpus karaspēka daļas, izpildot amatus Clvīilresoru dienestā, c) laiks no
atvaļināšanas dienas līdz ieskaitīšanai no jauna aktīvā kara
dienesta.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 75. pants.

(Kapteiņu un augstākās dienesta pakāpēs var paaugstināt tikai ieceļot šīm dienesta pakāpēm paredzētos brīvos
amatos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 76. pants.

(Virsniekus ar augstāko militāro, bet virsniekus ar augstāko speciālo izglītību, kamēr pēdējie kalpo savā specialitātē
un ja viņiem ir pabeigta militārā izglītība-, var paaugstināt kapteiņa, pulkveaa-leitnanta un pulkveža dienesta pakāpēs nebeidzot 86, 92. un 96. pantā paredzētos kursus.)

Vārds referentam.
Referents J. Balodis: Lieku priekšā 76. pantu
strīpot un pieņemt to manis iesniegtā redakcijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents J. Balodis iesniedzis priekšlikumu:
«76. pantu pieņemt šādā jaunā redakcijā:
«Virsniekus ar augstāko militāro, bet virsniekus ar augstāko speciālo izglītību,'kamēr pēdējie kalpo savā specialitātē
un ja viņiem ir pabeigta militārā izglītība, armijas komandierim ierosinot, var paaugstināt kapteiņa, pulkveža-leitnanta un
pulkveža dienesta pakāpe, arī nebeidzot 86., 92. un 96., pantā
paredzētos kursus. Tāpat var paaugstināt pulkveža-leitnanta
un pulkveža dienesta pakāpē bez 92. un 96 . pantā paredzēto
kursu beigšanas: 1) tos virsniekus, kuri štābos, pārvaldēs un
^ neieņem ierindu amatus un 2) tos- virsniekus, kuri no
iestādes
ierindas tiek pārvietoti uz štābiem un pārvaldēm maksimālā
vecuma deļ.»—»

Vārdu pie 76. panta jaunās redakcijas neviens
Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas irpret 76. panta pieņemšanu jaunajā redakcija. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 76. pants
referenta priekša likta redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 77. pants.

neveļas?

Pieņemts. — IV nodalījums.

«Virsnieku paaugstināšana nākošās dienesta pakāpēs.
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veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 71. pants
pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — 72. pants.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 65. pants.
(Flotē par leitnantiem var paaugstināt karavīrus ar vidusskolas izglītību, ja viņi aktīvā flotes dienestā ieguvuši instruktora dienesta pakāpi un trīs gadu laikā izturējuši pārbaudījumus kara jūrniecības zināšanās likumā par kara skolu
paredzētās programmas apmērā.)

2. d c c c m b r ī.

un

(Par kaujas nopelniem virsniekus var paaugstināt:
a) bez dienesta pakāpei noteiktās izdienas;
b) bez brīviem dienesta pakāpei paredzētiem amatiem
c) jebkurā laikā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 78. pants.

(Paaugstinot par' kaujas nopelniem, izdiena piešķirama
no nopelnu dienas. Paaugstinot, kapteiņa un zemākās dienesta' pakāpes, izdiena_ skaitāma vai nu no nopelnu, vai izdienas
dienas, skatoties, ka izdevīgāk paaugstināmam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 79. pants.
(Virsniekus, kuri iestājas kara dienestā no atvaļinājuma
līdz turpmākam rīkojumam vai no rezerves, var paaugstināt
nākošas dienesta pakāpes ne agrāk kā pēc 6 mēnešu nokalpoš-anas karaspēka dala, bet kara laikā — neievērojot šo nosa-

cījumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 80. pants.

(Gūstā pavadītais laiks ieskaitāms izdienā tikai tanī gadījumā, ia gūsta krišanai par iemeslu ir bijis smags ievainojums un flote, bez tam, kuģa bojā iešana.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 81. pants.

(Latvijas atbrīvošanas cīņu un katra turpmākā kara dalībniekiem kara laika nokalpotais laiks Latvijā skaitāms divkārtīgi, tas ir 1 diena par 2 dienām.
Piezīme. Kāds laiks- uzskatāms par kara laiku nosaka
Valsts Prezidents.)

Iebildumu nav?

Virsraksts.

Pieņemts. — V nodalījums.
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«Paaugstināšana virsleitnanta dienesta pakāpe.»

Iebildumu nav? V nodalījuma virsraksts pieņemts. — 82. pants.
(Leitnantus var paaugstināt par virsleitnantiem

pēc 4

gadu ļzdienas leitnanta dienesta pakāpē, bet ar pabeigtu universitātes izglītību — pēc 2 gadu izdienas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 83. pants.
(Flotē leitnantus var paaugstināt par virsleitnantiem, ievērojot 82. panta nosacījumus, ja viņi ne mazāk kā 1 gadu nodienējuši uz kuģa. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 84. pants.

(Arstuis-Ieitnantjus, 'veterinārārstus-leitnantu's un farlmaceitus-leitnantus var paaugstināt par ārstiem-viirsleitnantiem,
veterinararstiem-virs-leitnantiem un farmaceitiem-Vļffsleitnantiem pec divu gadu izdienas ārsta-leitnanta dienesta pakāpē.
Piezīme. Farmaceitu-s-leitnantus, kuri nav beiguši 4 gadīgu kursu universitātē, var paaugstināt pēc 4 gadu izdienas
farmaceita-leitnanta dienesta pakāpē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 85. pants.
(Atvaļinātos no aktīvā kara dienesta leitnantus, armijas
komandierim ierosinot, var paaugstināt virsleitnanta dienesta
pakāpe ar izdienu no paaugstināšanas dienas, ia viņi beiguši
kara skolu vai izturējuši pārbaudījumu kara skolas kursa apmēra un 3 gadus no vietas katrā pa vienam mēnesim atradušies karaspēka dala — nometnē.)

Iebildumu nav?

Virsraksts.

Pieņemts. — VII nodalījums.

«Paaugstināšana kapteiņa

dienesta pakāpē.»

Iebildumu nav? Pieņemts. — 86. pants.
(Virsleitnantus var paaugstināt par kapteiņiem pēc 4 gaizdienas virsleitnanta pakāpē, ia viņus ieceļ kandidātu sairakstu kārtībā kapteiņa amatos un ja viņi beiguši rotas komandieru kursus.
du

Piezīme.

1932. gadu.)

Noteikumi par- kursu beigšanu stājas spēkā ar

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 87. pants.

(Virsleitnantus, kuri ieņem kapteiņu amatus štābos, pār-

valdēs un iestādēs, var paaugstināt tikai. tad, ja viņi pilda 86.
p. nosacījumus un dienesta pakāpē ir vecāki vai līdzīgi par
attiecīga ieroču veida ierindu daļu virsleitnantiem, kuri ir vai
tiek paaugstināti par kapteiņiem- par izdienu, bet ne par kaujas nopelniem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 88. pants.

(Flotē virsleitnantus var paaugstināt par kapteiņiem, ievērojot 86. uti 87. panta nosacījumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 89. pants.

(Ārstus-virsileitnantus, veterinārārstus-vjrsleitnantus Jun
farmaceitus-virsleitnantus var paaugstināt par ārstiem kapteiņierm veterinārārstiem-kapteiņiem un farmaceitiem-kapteiņiem pec 4 gadu izdienas un ne agrāk kā ar līdzīgu izdienu
virsleitnanta dienesta pakāpē ierindā paaugstināts virsnieks
kājniekos.)

Referents _ J. Balodis: Šai pantā īr karalietu
kommisijas pārlabojums.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents J. Balodis karalietu kommisijas uzdevumā iesniedzis

priekšlikumu:
«89. panta pēdējā rindā strīpot vārdu «kājniekos» un tā
vietā likt vārdus «attiecīgā ieroču veidā.»

'Lieku uz balsošanu 89. pantu ar referenta
priekšā likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret 89. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav. Kas atturas? Nav.
89. pants pieņemts pārlabotā veidā. — 90. pants.
(Atvaļinātos no aktīvā kara dienesta virsleitnantus var
paaugstināt kapteiņa dienesta pakāpē ar izdienu no paaugstināšanas dienas, ia viņi atbilst 85'. panta noteikumiem.)

Vai referents vēlas vārdu? Nevēlas.
'Referents liek priekšā 90. pantu izteikt jaunā
redakcijā:
«Atvaļinātos no aktivā kara dienesta virsleitnantus var
paaugstināt kapteiņa dienestā pakāpē ar -izdienu no paaugstināšanas dienas, ja viņi atbilst -86. panta noteikumiem un ja
viena gada ar viņiem paaugstinātie virsleitnanti aktīvā kara
dienesta ir jau paaugstināti.»

Lieku
uz balsošanu 90. pantu referenta
priekša likta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas

s e s i j a s 13. s ē d c 1930. gada .2. d e c e m b r ī.
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ir pret 90. panta pieņemšanu jaunajā redakcijā,
lādu nav. Kas atturas? Nav. 90. pants referenta priekšā liktā redakcijā pieņemts. — 91. pants.
(Atvaļinātie virsleitnanti, leitnanti un virsnieka vietnieki
(68., 85. un 90. pants) apmeklējot rezerves apmācības nometnēs, var paši izvēlēties karaspēka daļu. Viņi var brīvprātīgi
pieteikties uz rezerves apmācībām arī bez vispārējās rezerves
virsnieku iesaukšanas. Tādā gadījumā šie karavīri nesaņem
atalgojumu.)

Iebildumu nav?

Virsraksts.

Pieņemts. — VIII nodalījums.

«Paaugstināšana pulkveža-leitnanta un komandkapteiņa
dienesta pakāpēs.»

Iebildumu nav? VII nodalījuma virsraksts pieņemts. — 92. pants.
(Kapteiņus var paaugstināt par pulkvežiem-Ieitnantiem,
ia viņi nodienējuši kapteiņa dienesta pakāpē ne mazāk par 4
gadiem-, virsnieka dienesta pakāpēs ne mazāk par
12 gadiem, iecelti pulkveža-leitnanta amatos kandidātu- sarakstu
Kartība un beiguši bataljonu komandieru kursus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 93. pants.
(Kapteiņus, kuri ieņem pulkvežu-leitnantu amatus štābos,

pārvaldes un iestādēs, var paaugstināt tikai tad, ja viņi pilda
92. panta, prasības un dienesta pakāpē ir vecāki vai līdzīgi par
attiecīga ieroču veida ierindu daļu kapteiņiem, kuri ir vai tiek
paaugstināti par pulkvežiem-Ieitnantiem par izdienu, bet -ne
par kaujas nopelniem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 94. pants.

(Flotē kapteiņus var paaugstināt par komandkapteiņiem,
ievērojot 92 un 93. panta prasījumus, ja viņi ieņem amatus,
^ komandkapteiņa dienesta pakāpei.)
kuri paredzēti

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 95. pants.

(Arstus-kapteiņus, veterinārārstus-kapteiņus un farmaceitus-kapteiņus _ var paaugstināt par ārstiem-pulkvežiem-leitnantiem, veterīnararstiem-pulkvežiem-leitnantiem un farm-aceitiem-pulkvežiem-le-it-nantiem pec 4 gadu izdienas, ja viņi ieņem,
amatus, kuri paredzēti sanitārvirsnieka pulkveža-leitnanta dienesta pakāpei un neagrak, kā ar līdzīgu izdienu kapteiņa dienesta pakāpe ierinda paaugstināts virsnieks kājniekos.)

Referents J. Balodis liek priekšā:
«95. pantā vārdu «ja viņi _ ieņem, amatus» vietā likt vārdus «ja viņus ieceļ amato_ s», pēdējā rindā strīpot vārdu «kājniekos» un ta vieta likt vārdus «attiecīgā ieroču veidā».»

Lieku uz balsošanu 95. pantu ar referenta
priekša likto pārlabojumu. Ludzu pacelties tos,
kas ir pret 95. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Tādu nav._ Kas atturas? Nav. 95. pants pārlabota veida vienbalsīgi pieņemts. — VIII nodalījums. Virsraksts.
«Paaugstināšana pulkveža un jūras kapteiņa dienestā pakāpēs.»

Iebildumu nav? VIII
pieņemts. — 96. pants.

nodalījuma

virsraksts

(Pulkvežus-leitnantus var paaugstināt -par pulkvežiem, ja
viņi nodienējuši 4 gadus_ pulkveža-leitnanta dienestā pakāpē,
virsnieka dienesta pakāpes ne mazāk par 16 gadiem, iecelti
pulkvežu amatos kandidātu sarakstu kārtībā un beiguši vecāko virsnieku kursus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 97. pants.
(Pulkvežus-leitnantus, kuri ieņem pulkvežu amatus štābos,
pārvaldes un iestādes, ja viņi pilda 96. panta prasījumus, var
paaugstināt par pulkvežiem tikai tad, ja kaut viens no jaunākiem par viņiem pulkvežiem-Ieitnantiem attiecīga ieroču veida ierindas daļā ir paaugstināts pulkveža dienesta pakāpē, neskaitot paaugstinātos par kaujas nopelniem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 98. pants.

(Flotē koma-ndkapteiņus var paaugstināt par jūras kapteiņiem 1, ja viņi pilda 96. un 97. pantā paredzētos nosacījumus
un ieņem amatus, kuri paredzēti jūras kapteiņiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 99. pants.

(Ārstus-pulkvežuļ's-lieiitnantus, vete.rināirārstus-pu.Skvežusleitnantus un farmaceitus-pulkvežus-leitnantus var paaugstināt

?par ārstiem-pulkvežiem, veterinārārstiem-p-ulkvežiem un farmaceitiem-pulkvežiem pēc 4 gadu izdienas pēdējā dienesta pa-
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ieņem amatus, kuri štatos paredzēti sanitārvirsniekienT pulkveža dienesta pakāpē^ bet ne agrāk kā ar līdzīgu
izdienu pulkveža-leitnanta dienesta pakāpē ierindā paaugsti-

sesijas

kapē, ja viņi

nāts ;irsnieks kājniekos.)

Referents J. Balodis liek priekšā:
«99. pantā vārdu «ja viņi ieņem amatus» vietā likt «ja viņus ieceļ amatos»; pēdējā rindā strīpot vārdu «kājniekos» un ta
vietā likt «attiecīgā ieroču veidā».»

Nobalsošanā nāk 99. pants ar referenta priekšā
likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 99. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav.
99. pants pārlabotā
veidā vienbalsīgi pieņemts. — IX nodalījums.
Virsraksts.
«Paaugstināšana

ģenerāla un admirāļa

dienesta pakāpēs.»

Iebildumu nav? IX nodalījuma virsraksts piei.iemts. — 100. pants.
(Pulkvežus var paaugstināt par ģenerāliem pēc 6 gadu
izdienas pulkveža dienesta pakāpē, ja viņus
iecel
ģenerālu

amatos kandidātu saraksta kārtībā.)

iebildumu nav? Pieņemts. — 101. pants.
(Pulkvežus, kuri ieņem ģenerālu amatus štābos, pārvaldēs un iestādēs, ja viņi pilda 100. panta prasījumus, var pa-

augstināt par ģenerāļiem tikai tad, ja kaut viens no jaunākiem
par viņiem pulkvežiem attiecīga ieroču veida ierindas daļā ir
paaugstināts ģenerāļa dienesta pakāpē, neskaitot paaugstinātos par kaujas nopelniem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 102. pants.
(Jūras kapteiņus var paaugstināt
ņā ar 100. panta nosacījumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — X nodalījums.

«Virsnieku

un kara ierēdņi.»

(Aktīvā kara dļenestā esošo ka-ra ierēdņu dienesta pakāpes ir: 1) administratīvais leitnants, administratīvais virsleitnants, administratīvais kapteinis, administratīvais
pulkvedisleitnānts, administratīvais pulkvedis un administratīvais ģenerālis un 2) VI. V. IV. III. 11 un I šķiras kara ierēdņi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 106. pants.
(Kara ierēdņi pārdēvējami 105. pantā paredzētās dienesta pakāpes, ja viņi beiguši speciālus kursus kara zinībās —
virsnieka vietnieka un ierindas instruktoru kursa, apmērā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 107. pants.

(Nepārsniedzot amatam štatos noteikto dienesta pakāpi
kara ierēdņus pec 106 p. noteikto pārbaudījumu izturēšanas
^
pardeve: 1) administratīvā
leitnanta dienesta pakāpē — aktīvā kara dienesta kara ierēdņus ar izdienu tagadējā dienesta
pakāpe līdz 4 gadij 2) administratīvā virsleitnanta
dienesta
pakāpe — kara ierēdņus ar izdienu kara ierēdņa dienesta pakāpes (šķiras) 4 un vairāk gadus; 3) administratīvā kapteiņa,
administratīva pulkveža-Idnanta,
administratīvā pulkveža un
administratīva ģenerāļa dienesta pakāpēs — kara ierēdņus,
kuri izpilda attiecīgaļ pakāpei štatā paredzētu amatu un kuramjzdiena kara ierēdņu dienesta pakāpēs (šķirās) ir
-attiecīgi
vienāda
ar kapteiņa,
pulkveža-leitnanta,
pulkveža
un
ģenerāļa jzdienu virsnieka dienesta pakāpēs, kuri ir vai tiek
paaugstināti pēdīgi minētās pakāpēs reizē ar iecelšanu amatā
miera laika kandidātu saraksta kārtībā .
Piezīme. Panta teiktais par izdienu vienādību neattiecas
uz virsniekiem, kam- izglītības dēļ likumā paredzēti atvieglojumi izdiena.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 108. pants.
jaunā dienesta pakāpē (105. pants) iz-

diena pieskaita visu agrākas dienesta pakāpēs (šķirās) nokalpoto laiku, ka arī izdienu par dienestu kara laikā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 109. pants.

(Kara ierēdņi, kuri pārbaudījumu netur vai neiztur (106.
pants) turpina skaitīties agrākās dienesta pakāpēs (šķirās).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 110. pants.

paaugstināšana nākošās dienesta pakāpēs, kuriem
nav

nobeigtas

Iebildumu nav?

ņemts. — 104. pants.

militāras

izglītības.»

X nodalījuma virsraksts pie-

(Virsniekus, kuriem; nav pilnas kara skolas vai virsnieku
kursu militāras izglītības, var paaugstināt nākošās dienesta
pakāpēs tikai līdz kapteiņa dienesta pakāpei, ieskaitot, pēc 6
gadu izdienas katrā dienesta pakāpē .
Šiem virsniekiem jāiegūst pabeigta militārā izglītība
3
gadu laikā no šī likuma izsludināšanas dienas, pretējā gadījumā viņus nevar atestēt augstākam amatam.)

Deputāts L. Ausējs iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā pie

piez rmes:

virsnieki

ņemts. — 105. pants.

(Kara ierēdņiem

Pieņemts. — 103. pants.

Iebildumu nav?

«Administratīvie
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2. decembrī.

Iebildumu nav? XII nodalījuma virsraksts pie-

par admirāļiem, saska-

(Arstus-pulkvežus, veterinārārstus-pulkvežus un farmaceitus-pulkvežus var paaugstināt par ārstiem-ģenerāļiem, veteriiiārārstiem-ģenerāļiem un farm-aceitiem-ģenerāļiem
saskaņā ar 100. panta nosacījumiem.)

Virsraksts.

13. s e d c 1930. gada

104. panta pieņemt sekojošas

divas

1. piezīme. Virsnieki ar nepabeigtu militāru
izglītību,
kuri ieņemamos ārrindas amatos atrodas ne mazāk par -6 gadiem, pielīdzināmi virsniekiem ar noteigtu militāru izglītību,
bet viņiem nav tiesības pāriet augstākos vai līdzīgos amatos
ierindā.
2. piezīme. Šai pantā minētiem virsniekiem palielināma

(Administratīvos virsniekus
var paaugstināt
nākošās
augstākas djenesta pakapes pjernerojot noteikumus, kādi pare_
dzēt^ Fdzīgas dienesta pakāpes virsniekam (kājniekam) štābos
un pārvaldes (82., 87., 93., 97. un 101. pants).)

Iebildumu nav?

Iebildumu nav? Pieņemts. — 112. pants.
(Kara ierēdņi pieskaitāmi virsnieku, bet kara
viņiem līdzīgi ierēdņi — instruktoru grupai.)

Vārdu neviens nevēlas?

par 6

dot atsauksmi par deputāta Ausēja priekšlikumu,
jo karalietu kommisijā tas neesot apspriests. Lieku
uz balsošanu deputāta Ausēja priekšlikumu. 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 Ausēja priekšlikumu nodots 40 balsu, pret
— 20 balsu. Priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk 104. pants pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav.
Kas atturas?
Nav.
104. pants pārlabotā veidā
vienbalsīgi pieņemts. — XI nodalījums. Virsraksts.

un

Iebildumu nav? Pieņemts. — 113. pants.
paaugstināt administrativa leitnanta
dienu no paaugstināšanas dienas.)

Iebildumu nav?

dienesta

pakāpē

Iebildumu nav?

ar iz-

Pieņemts. — 114. pants.

(Kara ierēdņus pārdēvē par administratīviem
kiem, kara ministrimi ierosinot, Valsts Prezidents.)

Vārds referentam.

Referents J. Balodis: Kommisijā šie jautājumi
nav apspriesti, tāpēc es par tiem nevaru izteikties.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Referents nevar

laika

(Ja kara laika ierēdņi iesaukšanas gadījumā aktīvā kara
dienesta iztur 106. panta minēto pārbaudījumu, tad viņus var

izdiena esošā dienesta pakāpē par 2 gadiem pēc nobeigtas militāras izglītības iegūšanas, ja viņi ir bijuši paaugstināti
gadu izdienu.»

Pieņemts. — 111. pants.

(Atvaļinātie no aktīvā kara dienesta līdz
šā likuma publicēšanai kara ieredm patur agrākās dienesta pakāpes (šķiras).
Iesaukšanas gadījuma, aktīvā kara dienestā viņus var pārdēvēt 105. panta minētas dienesta pakāpēs, ja viņi iztur attiecīgu
pārbaudījumu (106. pants).)

virsnie-

Pieņemts. — 115. pants.

(Administratīvos virsniekus un kara ierēdņus pakāpeniski no zemākā augstākā amatā ieceļ kandidātu sarakstu kār-

tībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 116. pants.
(Armijas štābs sastāda atsevišķi katram arodam un atalgojumu kategorijai apvienotu vienādo karaspēka daļās, štābu,
?pārvalžu un iestāžu administratīvo virsnieku, kara
ierēdņu
amatu sarakstu un padotības kārtā iesniedz to apstiprināšanai

kara ministrim.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 117. pants.

(Pēc atestāciju apstiprināšanas armijas štābs
sastāda
kandidātu sarakstus atsevišķi katram arodam un katrai atalgojuma kategorijai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 118. pants.
(Kandidātu sarakstu

sastāda un brīvos attiecīga

aroda
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L a tv i j a s

Republikas

un kategorijas amatus piedāvā
Stabs.)

vecakuma

III

Saeimas
kārtībā

VII

armijas

Iebildumu nav? Pieņemts. — XIII nodalījums.

Virsraksts.

(Karavīriem 1, kā miera, tā kara laikā, var atņemt dienesta pakāpes ar tiesas spriedumu, kā arī saskaņā ar disciplīnas
reglamentu.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 120. pants.
(Ar tiesas spriedumu dienesta pakāpes atņem par
ziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti sodu likumos.)

Pieņemts. — III daļa.

«Karavīru

no-

Virs-

pārvietošana.»

Iebildumu nav?
— I nodalījums.

III daļas virsraksts pieņemts.
Virsraksts.

«Vispārīgie noteikumi.»

Iebildumu nav? III daļas I nodalījuma
raksts pieņemts. — 121. pants.
(Karavīru dienesta vietas maiņu no vienas

1930. g ada

2. d e c e m b r i.'
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Piezīme. ? Pārskaitīšana izdarāma ar attiecīga priekšnieka rīkojumu, saskaņā ar viņa tiesībām un pienākumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 131. pants.

ierodas jaunā dienesta, vietā (250. p.).)

«Dienesta pakāpju atņemšana.»

raksts.

13. sēde

(Pārvietotiem virsniekiem tūliņ pēc amata nodošanas jā-

Iebildumu nav? XII nodalījuma virsraksts pieņemts. — 119. pants.

Iebildumu nav?

sesijas

virs-

atsevišķas

Iebildumu nav? Pieņemts. — 132. pants.
(Neviens nedrīkst atstāt savu dienesta vietu un pārtraukt amata izpildīšanu, iekams to nav nodevis un saņēmis.attiecīga priekšnieka rīkojumu.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — III nodalījums.

«Virsnieku pārvietošana no viena ieroču veida uz otru.»

Ilebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — 133. pants.
(Uz speciāliem ieroču veidiem, izņemot floti, virsniekus
var pārvietot, ievērojot augstāk pievestos pārvietošanas noteikumus, jal viņi:
1) nodienējuši savā karaspēka dala pēc kara skolas beigšanas ne mazāk par 1 gadu;
2) nodienējuši kā piekomandēti ne mazāk par 1 gadu attiecīga specialitāte tanī daļā uz kuru pārvietojas;
3) beiguši attiecīgus speciālus kursus (aviācijā — aviācijas skolas Hdotaju-novērotāju nodalu), vai iztaurējuši attiecīga specialitāte pārbaudījumu pēc armijas komandiera apstiprinātas programmas.)

karaspēka daļas vai iestādes uz otru sauc par pārvietošanu.

Iebildumu nav?

višķā "karaspēka daļā vai iestādē; sauc par pārskaitīšanu.)
Iebildumu nav? Pieņemts. — 122. pants.

(Uz floti var pārvietot' virsniekus, ja viņi: 1) nav vecāki

Piezīme. Dienesta vietas maiņu- vienā un tanī pašā atse-

(Pārvietošana izdarāma: 1) dienesta labā un 2) uz pārvietojamā vēlēšanos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 123. pants.

(Pārvietošana dienesta labā izdarāma: karaspēka daļas
vai iestādes papildināšanai, sastāva nolīdzināšanai, ieceļot brīvos amatos, daļu vai iestādi izformējot vai pārformējot, pārvietojamā dienesta īpašību dēļ un gadījumos, kad dienests to
prasaO

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 124. pants.

(Pārvietošana uz paša vēlēšanos pielaižama uz pārvietojamā lūgumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 125. pants.
(Reizē ar karavīru pārvietošanu uz jauno dienesta vietu
nosūtāmi sekosi dokumenti: dienesta gaitas saraksts, izvilkums no sodu un pateicības žurnāla, atestāti par visiem apgādes veidiem un armatūras saraksti. Bez tam, attiecībā uz
virsniekiem, nosūtāmas arī atestācijas.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — III nodalījums.

«Virsnieku pārvietošana.»

Iebildumu nav?

II nodalījuma virsraksts pie-

ņemts. — 126. pants.
(Dienesta labā virsniekus pārvieto, apmainot līdzīgos
amatos, neprasot ne pārvietojamā, ne attiecīgu daļu priekšnieku piekrišanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 127. pants.

(Virsnieku pārvietošanu dienesta labā ierosina pulka komandieris. Saraksti pārvietošanas jautājumā padotības kartībā iesūta armijas štābam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 128. pants.
(Uz paša vēlēšanos virsnieku var pārvietotajā attiecīgi
priekšnieki atzīst pārvietošanas iemeslus par ievērību pelno-

šiem.

)

'Iebildumu nav? Pieņemts. — 129. pants.
(Lūgumu par pārvietošanu uz paša vēlēšanos virsnieks
iesniedz savas daļas priekšniekam-, uzrādot pārvietošanas iemeslus; daļas priekšnieks piekrišanas gadījumā lūgumu caur
divīzijas komandieri nosūta tās daļas priekšniekam, uz kuru

virsnieks vēlas pārvietoties, pievienojot tekošā gada atestāciju un dodot savu atsauksmi. Piekrišanas gadījumā daļas komandieris saraksti padotības kārtībā iesūta armijas jštabam.
Piezīme. Karavīrs, kurš - atrodas komandējuma, lūgumu
par pārvietošanu iesniedz caur to priekšnieku, kura rīcība
viņš atrodas. Pēdējais iesniegumu ar savu atsauksmi nosūta
tās daļas priekšniekam, kurā karavīrs skaitās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 130. pants.
(Virsniekus no vienas karaspēka daļas vai iestādes
otru pārvieto Valsts Prezidents.

uz

Pieņemts. — 134. pants.

par. 24 gadiem-; 2) nodienējuši flotē kā piekomandēti ne mazāk
par 2 gadiem un šinī laikā beiguši attiecīgus speciālus kursus
vai izturējuši pārbaudījumus pēc speciālas no armijas komandiera apstiprinātas programmas.
1. piezjme. Atsevišķos gadījumos, ar armijas komandiera
piekrišanu, uz floti var pārvietot arī vecākus par 24 gadiem.
2. piezīme, Augšā minētais neattiecas uz tiem virsniekiem, kuri tiek pārvietoti uz floti tāda dienesta pildīšanai, kurš
nav saistīts ar jūrnieka specialitāti (saimnieciskie virsnieki,
lidotāji, artileristi u. t.'t.).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 135. pants.
(No speciāliem ieroču veidiem uz kājnieku daļām virsniekus var pārvietot, ievērojot I un II nodalījumā paredzētos
pārvietošanas noteikumus, ja viņi nodienējuši kā piekomandēti
kājnieku, daļā ne mazāk par 6 mēnešiem un atzīti no attiecīgas priekšniecības par piemērotiem kājnieku dienestam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 136. pants.
(Uz kara tiesu amatiem var pārvietot virsniekus uz I un
II nodalījumā paredzēto pārvietošanas noteikumu pamata, ja
viņi bez kara tiesas likuma 149. pantā paredzētiem noteikumiem1 pilda vēl sekojošas prasības:
1) ieguvuši juridisko izglītību ar zinātnisku grādu un
2) nodienējuši karaspēka daļās ierindā kā virsnieki ne mazāk par 3 gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 137. pants.
(Uz štābiem un pārvaldēm virsniekus var pārvietot, ievērojot I un II nodalījumā paredzētos pārvietošanas noteikumus, ia viņi pilda sekojošas prasības:
1) nodienējuši kā virsnieki ierindā ne mazāk par 3 gadiem un
2) no priekšniecības atzīti par piemērotiem attiecīgam
štāba vai pārvaldes dienestam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 138. pants.
(No štābiem u-n pārvaldēm virsniekus var pārvietot uz
sava ieroču veida ierindas karaspēka daļām-, ievērojot I un II
nodalījumā paredzētos pārvietošanas noteikumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 139. pants.
(Sanitārvirsnieki pārvietojami no vienas karaspēka daļas vai iestādes uz otru uz I un II nodalījumā paredzēto pārvietošanas noteikumu pamata, ar kara sanitārās pārvaldes
priekšnieka piekrišanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 140. pants.
(Sanitārvirsnieku pārvietošanu dienesta labā var ierosināt arī tieši kara sanitārās pārvaldes priekšnieks, ja viņš
atrod par lietderīgu attiecīga sanitārvirsnieka pārvietošanu,
raugoties pēc viņa specialitātes un armijas sanitārā stāvokļa.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.
«Aktīvā

obligātoriskā

Pieņemts. — IV nodalījums.

kara

dienesta karavīru

pārvietošana.»

Iebildumu nav? IV nodalījuma virsraksts pieņemts. — 141. pants.
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Latvijas

Republikas

III

Saeimas

(Akfvā obligātoriskā kara dienesta karavīrus
vietot tikai dienesta labā.)

VII

var pār-

Pieņemts. — 143. pants.

(Pārvietošana no vienas -divīzijas uz otras divīzijas dalām dienesta labā izdarāma ar attiecīgu divīziju un atsevišķu
dalu komandieru piekrišanu, ar tas divīzijas komandiera pavēli, uz kuru pārvieto un armijas komandiera atļauju. )

Iebildumu nav?

,2. decembrī.

(Atestācijas jāraksta pašrocīgi un
kārtībā. )
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jāiesniedz padotības
-i īi^tl*»

Iebildumu nav? Pieņemts. — 153. pants.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 142. pants.
(Aktīvā obligātoriskā kara dienesta karavīru pārvietošanu dienesta labā divīzijā no vienas daļas uz otru izdara divīzijas komandieris ar armijas komandiera atļauju.)

Iebildumu nav?

s e s i j a s 13. s ē d e 1930. gada

Pieņemts. — 144. pants.

(Sanitārā personāla pārvietošanu no vienas karaspēka
daļas uz otru izdara kara sanitārās pārvaldes priekšnieks, izprasot pirms tam armijas komandiera atļauju.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 145. pants.

(Augstākam priekšniekam' saņemtās atestācijas
iābār- ?
bauda un tanīs pašrocīgi jāieraksta savs atzinums vai apstiprinājums. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 154. pants.

(Ja augstākais priekšnieks groza atestācijas rezolūtīvo

daļu, tad viņam savi slēdzieni jāmotivē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 155. pants.

(Priekšnieks var atestēt padoto tikai pēc 6 mēnešu kop-

dienesta. Ja kopdienesta laiks mazāks par 6 mēnešiem, atstājama iepriekšēja gada atestācija papildinot to ar
tagadējā
priekšnieka atsauksmi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 156. pants.
(Karavīrus, kuri atrodas komandējumā mazāk par 6 mē-

(Dalās izformējot vai pārformējot, _štatus samazinot un
citos atsevišķos gadījumos obligātoriskā dienestā karavīrus
pārvieto armiias komandieris, neprasot ne divīziju, ne pulku
komandieru piekrišanu.)

nešiem, atestē viņu pastāvīgie priekšnieki, pēc ķam atestācijas
nosūtamas papildināšanai ar tā priekšnieka atsauksmi, kura
rīcība komandētais atrodas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 146. pants.

(Karavīri, kuri atrodas komandējumā 6 mēnešus vai ilgāk, atestējami komandējuma vietā.)

(Virsdienesta karavīri pārvietojami saskaņā ar
par virsdienesta karavīriem (lik.1925. g. 69).)

Iebildumu nav?
raksts.

likumu

Iebildumu nav? Pieņemts. — 158. pants.

Pieņemts. — IV daļa. Virs-

«Virsnieku atestēšana un kandidātu sarakstu sastādīšana.»

Iebildumu nav? IV daļas virsraksts pieņemts.

— I nodalījums.

Virsraksts.

Priekšniekam jādod atsauksme par padotiem, ja priekšnieks pats atstāj amatu vai ja padotos ieceļ citā amatā vai
pārvieto uz citu_ karaspēka daļu, bet ja no iepriekšējā atestēšanas _ laika pagājuši vairāk par sešiem mēnešiem, tad jāraksta

atestācija.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

«Atestāciju sastādīšana.»

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts, — 147. pants.
(Katra virsnieka īpašības, spējas un uzvešanās
niekiem jānovēro un jāieraksta atestācija.)

priekš-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 148. pants.
(Atestācijas raksta tiešie priekšnieki katru
stācijas ir slepenas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 157. pants.

gadu.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 149. pants.

Ate-

Pieņemts. — II nodalījums.

«Atestēšana amatiem ierindā, štābos un pārvaldēs.»

Iebildumu nav?

ņemts. — 159. pants.

II nodalījuma virsraksts pie-

(Divīziju komandieru amatiem var atestēt ģenerālus un
pulkvežus, kuri komandējuši savā ieroču veidā pulku vai līdzīgu karaspēka daļu ne mazāk par trim gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 160. pants.

(Pulku komandieru amatiem
(kājnieku, artilērijas, jātun
nieku^ var atestēt pulkvežus
pulkvežus-leitnantus, kuri kojāraksturo:
mandējuši -sava ieroču veidā bataljonu vai līdzīgu karaspēka
a) fiziskās spējas, t. i. vai atestējamais sp-ejigs panest
dalu ne mazāk par trim gadiem un beiguši vecāko virsnieku
kara dienesta_ grūtības kā miera, ta kara apstākļos;
kursus.
b) garīgās spējas;_
c) morāliskās un ētiskas īpašības;
_ Piezīme. Kursu beigšana (160., 163. un 164. pants) neattiecas uz virsniekiem ar augstāko militāro izglītību.)
d) sevišķas rakstura īpašības;
e) reibinošu līdzekļu lietošana un to iespaids uz dienesta
Iebildumu nav? Pieņemts. — 161. pants.
izpildīšanu un uzturēšanos sabiedrība;
iespaidot
(Techniskās karaspēka daļās pulku komandieru amatiem
varētu
dienesta,
kura
nodarbošanās
.
f)
ārpus
var atestēt pec. specialitātes pulkvežus un pulkvežus-leitnantiešo pienākumu izpildīšanu;
tus, kuri izpildījuši pulku komandieru palīgu vai līdzīgus amag) dienesta pienākumu pārzināšana un izpildīšana ieņetus ne mazāk par trim gadiem.)
mamā amatā (spējas vadīt uzticēto karaspēka vienību miera
un kara apstākļos, pastāvīga centība dienesta pjenakumu izIebildumu nav? Pieņemts. — 162. pants.
pildīšanā, enerģija, cenšanās pēc likumības _un kartības, neat- .
(Pulku
un līdzīgu ierindas daļu saimniecības priekšniepar
apakšnielaidība, disciplīna, takts un korrektība, rūpes
kiem viens gads no saimniecības, priekšnieka amatā pavadītā
kiem, bezpartejiska un taisnīga izturēšanas pret visiem, karaieskaitāms trīs gadu bataljona vai līdzīgas daļas komanvīru dzīves un ierašu pazīšana, valsts interešu ievērošana, laikā
dēšanas
cenza.)
audzināšanu
un
apmācību);
spējas vadīt daļas
h) patstāvība savu tiesību robežas; pašierosme un droIebildumu nav? Pieņemts. — 163. pants.
sme spert attiecīgus soļus, vajadzības gadījuma, nebaidoties
(Bataljonu komandieru un līdzīgiem amatiem var atestēt
no atbildības par sekām;
pulkvežus, pulkvežus-leitnantus un kapteiņus, kuri komandēi) vai sagatavots cita līdzīga vai augstāka amata izpildījuši sava ieroču veidā rotu (batariju, eskadronu, eskadriļju)
šanai. )
vai līdzīgu karaspēka daļu ne mazāk par trim. gadiem un beiguši bataljonu komandieru kursus.Iebildumu nav? Pieņemts. — 150. pants.
(Atestācijas beigās, uz pievesto faktu un raksturojumu
Piezīme. Katra divīzija bataljona komandiera amatam
var atestēt -2 virsniekus ka izcilus uzrādot motīvus, kas iepamata, atestējamais novērtējams kā:
rakstāms atestācija, bet artilērijas inspektors — 4 virsniekus
a) neapmierinošs;
diviziona komandiera amatam no visām armijas artilērijas
b) apmierinošs;
karaspēka dalāmi.)
c) labs;
d) loti labs.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 164. pants.
Sakarā ar minētiem novērtējumiem dodams viens no
(Rotu (bateriju, eskadronu, eskadriļju) komandieru -amaislēdzieniem, brīdināms, vai atlaižams no dienesta, vai atstātiem var atestēt kapteiņus un virsleitnantus, kuri nodienējuši
jams ieņemamā amatā, vai ieceļams citā līdzīgā amatā un kāarmija virsnieka, dienesta pakāpe ne mazāk par 5 gadiem, no
dā, vai atestējams augstākam amatam un kādam.
tiem tieši ierindā ne mazāk par 3 gadiem savā ieroču veidā
Piezīme. Atestēt nākošam augstākam amatam var tikai
un beiguši rotas komandieru kursus. .
«labs»
«ļoti
labs».)
kas
novērtēts
kā
to,
vai
Piezīme. Artilērijā bez tam triju gadu ierindas laikā jāIebildumu nav? Pieņemts. — 151. pants.
izpilda viens gads vecāka virsnieka amats baterijā.)
(Ja atestējamo atzīst par neapmierinošu, tad atestācijā,
Iebildumu nav? Pieņemts. — 165. pants.
bez uzskaitītiem galveniem faktiem, kuru dēļ tāds slēdziens
(E-skadras komandiera amatam var atestēt admirāļus un
dots, pievienojami materiāli.)
juras kapteiņus, kuri komandējuši I un II šķiras kara kuģus
Iebildumu nav? Pieņemts. — 152. pants.
vai līdzīgas eskadras dalās ne mazāk par trim gadiem.)
(Atestācijā
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 166. pants.
(I šķiras kuģu komandiera un līdzīgiem amatiem var atestēt jūraskapteiņus, un komandkapteiņus, kuri komandējuši II
šķiras kuģus vai līdzīgu vienību ne mazāk par trim gadiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 167. pants.

(II šķiras kuģu komandieru un līdzīgiem amatiem
var
atestēt komandkapteiņus un kapteiņus, kuri izpildījuši I un II
šķiras kuģu komandieru palīgu vai līdzīgus amatus ne mazāk

par trim gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 168. pants.
(III šķiras kuģu komandieru un līdzīgiem amatiem var
atestēt kapteiņus un virsleitnantus, kuri izpildījuši kuģu speciālistu vai līdzīgus amatus ne mazāk par trim gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 169. pants.
virsniekus:
(Štābu un administratīvos amatos
esošos
pulkvežus, pulkvežus-leitnantus, kapteiņus, virsleitnantus, juras-kapteiņus un komandkapteiņus var atestēt uz 159., 160.,
161., 163., 164., 165., 166., 167. un 168. pantā uzrādītiem ama^
tiem: ja viņi ieguvuši uzrādītos pantos minētos komandēšanas
ccnzus, bet virsniekus ar augstāko militāro izglītību, — jajviņi

izpildījuši štāba amatu ne mazāk par

1 gadu un komandējuši

attiecīgu ierindas vienību ne mazāk par 2 gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 170. pants.
(I šķiras kara apriņķu priekšnieku amatiem' var atestēt
pulkvežus un pulkvežus-leitnantus, kuri izpildījuši pulka komandiera vai II šķiras kara apriņķa priekšnieka amatus ne
mazāk par trim gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 171. pants.
(II šķiras kara apriņķa priekšnieku amatiem var atestēt
pulkvežus, pulkvežus-leitnantus un kapteiņus: 1) ja viņi nav
vecāki par 50' gadiem; 2) ir nodienējuši virsnieka dienesta pakāpēs ne mazāk par 1,2 gadiem, un 3) komandējuši rotu vai
augstāku karaspēka dalu ne mazāk par trim gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 172. pants.
(Komandēšanas cenzā ieskaitāma tikai karaspēka vienības faktiskā komandēšana uz likumīgā pamata un bez pārčetriem
komandēšana
ne
mazāk par
traukuma pagaidu

mēnešiem.

1. piezīme. Komandēšanas laiks augstākos amatos ieskaitāms komandēšanas cenzā tanī amatā, kuru atestējamais
ieņem uz likumīga pamata.
2. piezīme. No komandēšanas cenza izslēdzami visi vairāk par četriem mēnešiem! ilgstošie atvaļinājumi un komandējumi, izņemot piekomandējumus, saskaņā ar šā likuma III daļu

rn likumu par kara' skolu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —• 173. pants.
(Virsniekus
kuri atradušies ārpus ierindas ilgāk par 4
gadiem, nevar atestēt uz attiecīgiem augstākiem amatiem ierindā. Ierindas cenza atjaunošanai šiem virsniekiem jānokomandē attiecīgā ierindas vienība ne mazāk par 1 gadu.
Piez'tne. Sevišķos gadījumos ar 178. pantā minētās kommisijas lēmumu virsniekus var atestēt uz attiecīgiem augstākiem ierindas amatiem ari tad, ja viņi ir bijnš: ārpus ierindas
ilgāk par 4 gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 174. pants.
ierindas virsnieku amatam štābā vai pārvaldē
-jāuzrāda apstākļi, kas pārliecinātu, ka viņš ir sagatavots un
spēs izpildīt amatu, kuram viņu atestē.
Piezīme.
Nevar atestēt amatam, kura izpildīšanai nepieciešama speciāla augstākā militārā vai augstākā speciālā
(Atestējot

izglītība, virsnieku, kam tādasnav.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 175. pants.
(Virsniekus, kas ne mazāk kā 3' gadus no vietas izpildījuši ieņemamo amatu štābā vai pārvaldē, var atestēt nākošam
augstāka m' amatam tikai tad, ja viņš tam sagatavots un viņam
ir šim amatam nepieciešamā izglītība (pēc vajadzības augstākā militārā vai augstākā speciālā.)
Šādos gadījumos atestācijā jāuzrāda apstākļi, kas Pārliecinātu, ka viņš ir sagatavots un spēs izpildīt amatu, kuram
atestēts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — III nodalījums.

Virsraksts.
«Atestāciju

apstiprināšana un uzglabāšana.»

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — 176. pants.
(Pulku komandieri apstiprina jaunāko virsnieku un vaida
komandieru atestācijas, izņemot: a) neapmierinošās, b) to
vadu komandieru atestācijas, kuri atestēti rotu komandieru un
viņiem tiesībās līdzīgiem amatiem, c) to virsnieku atestācijas,
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kuri skaitās kandidātu sarakstos b pkt. minētiem! amatiem, bet

ar jauno atestāciju šiem amatiem vāks nav atestēti un d) to
virsnieku atestācijas
kuri atestēti amatiem armijas štāba vai

pārvaldēs.
ieŠī panta a, b, c un d punktos minētas atestācijas
sniedz :
1) kājnieku daļas — attiecīgam divīzijas komandierim
apspriešanai un apstiprināšanai kommisijā, kurā^ kā priekšsēdētājs ieiet divīzijas komandieris un kā locekļi divīzijas štāba
priekšnieks un attiecīgās divīzijas kājnieku pulku komandieri:
2) jātnieku daļas — attiecīgam divīzijas kotnandierimapspriešanai un apstiprināšanai kommisijā, kurā kā priekšsēdētājs ieiet divīzijas komandieris un kā locekļi: attiecīgas _diyīzijas štāba priekšnieks, jātnieku pulka komandieris un pēdēja

palīgs;
3) techniskās daļas — techniskas divīzijas komandierim
apspriešanai un apstiprināšanai kommisijā, kurā _kā priekšsēdētājs ieiet techniskās divīzijas komandieris un kā locekļi: armiias inženiers armijas sakaru priekšnieks, aviācijas inspektors, techniskās divīzijas štāba priekšnieks un attiecigie daļu
komandieri;
4) artilērijas daļas — bateriju komandieru un līdzīgiem
amatiem atestēto virsnieku atestācijas — artilērijas inspektoram apspriešanai un
apstiprināšanai kommisijā, kura ka
priekšsēdētājs ieiet artilērijas inspektors un kā locekļi: artilērijas inspektora štāba priekšnieks, artilērijas pulka komandieri un atsevišķu artilērijas daļu komandieri;
5) kommisiia ar armijas štāba priekšnieku kā priekšsē-

dētāju, locekļiem: armijas štāba priekšnieka nalīgiem un _par-

valžu priekšniekiem apspriež un apstiprina: 1) armijas štābam
un pārvaldēm padoto ierindas daļu virsnieku atestācijas (l'dz
rotas komandieriem ieskaitot)' un 2) to ierindas daļu virsnieku
atestācijas, kuri atestēti amatam štābā vai pārvaldē (līdz dalās priekšniekam ieskaitot);
6) eskadras komandierim padotās daļas — uz III šķiras
kuģu komandieru I un II šķiras kuģu komandieru palīgu un
jūras aviācijas diviziona eskadriljas komandieru amatiem atestēto virsnieku atestācijas — eskadras komandierim apspriešanai un apstiprināšanai kommisijā, kurā kā priekšsēdētājs ieiet

eskadras komandieris un kā locekļi: jūras novērošanas dienesta priekšnieks

un diviziona komandieri. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 177. pants.
(Divīziju komandieri apstiprina rotas komandieru un viņiem tiesībās līdz'gu amatu personu atestācijas izņemot: a)
neapmierinošās, b) bataljonu komandieru un viņiem tiesībās
līdzīgiem amatiem atestēto virsnieku atestācijas, c) to virsnieku atestācijas, kuri skaitās kandidātu sarakstos b punkta
šiem amatiem
atestāciju
minētiem amatiem, bet ar jaunu
vairs nav atestēti un d) to virsnieku atestācijas, kuri atestēti
amatiem armijas štābā un pārvaldēs.
Šīpanta a, b c un d punktos minētas atestācijas attiecīgie priekšnieki iesūta armijas štābam apspriešanai un apstiprināšanai 176. P'. 5. pkt. un 178, panta minētas kommisijas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 178. pants.
(Kommisijā ar ' armijas komandieri kā priekšsēdētāju un
locekļiem: armijas štāba priekšnieku, armijas štāba priekšnieka palīgiem, divīziju komandieriem un artilērijas inspektoru
apspriež un dod slēdzienu sekojošam atestācijām: 1) pulku
komandieru
komandieru, 2) bataljonu komandieru, 3) pulku
palīgu un tiesībās lādzīgu (1 . — 3. pkt.) minēto ierindu priekšorganizācijas
nieku, 4) armiias štāba apmācības operatīvas,
priekš— mobilizācijas daļu priekšnieku un šo_ daļu nodalu
ka
kandidāti
pārvalžu
virsnieku,
kas
atestēti
5)
to
nieku un

^

priekšnieku amatiem.
1. piezīme. Pie speciāla dienesta amatpersonu atestāciju
sava specialitātē
apspriešanas un apstiprināšanas piedalās
pārvalžu priekšnieki, eskadras komandieris, armijas inženiers,
armijas sakaru priekšnieks, kara mācību iestāžu un aviācijas
inspektori.
2. piezīme.

Šai pantā minēta kommisijā no 163. panta
sapiezīmē atestētiem izcilus kandidātiem ieved kandidātu
rakstā četrus, kājniekus un 2 artileristus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 179. pants.

(Par 178. pantā minēto karavīru
mui skaitās kommisijas jēdziens.)

atestāciju

apstiprināju-

Iebildumu nav? Pieņemts. - - 180. pants.
(Divīziju komandieru armijas štāba priekšnieka, armijas
štāba priekšnieka palīgu, artilejijas inspektora, eskadras komandiera un kara mācības iestāžu inspektora atestadjam slēdzienu dod kommisiia, sastāvoša no kara ministra ka priekšsēdētāja un locekļiem: armijas komandiera un armijas štāba
priekšnieka.)
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Iebildumu nav? Pieņemts. — ? 181. pants.
(Iepriekšējā (180.) pantā minēto amatpersonu atestācijas
kara ministris iesniedz Valsts Prezidentam apstiprināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —

182. pants.

s e s i j a s 13. sēde
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«Katram atestējamam, pēc
atestācijas
apstiprināšanas
jāpaziņo atestācijas
slēdziens.
Augstākām
amatpersonām,
sākot no divīziju komandieriem un viņiem tiesībās līdzīgiem
priekšniekiem-, kā _ arī visiem
izlasīt pilna atestācija.»—»

neapmierinoši

atestētiem

jādod

Pie šī panta vārds deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Kad šo jautājumu apspriedām karalietu kommisijā,
personu atestācijas, izņemot neapmierinošās apstiprina daļu
ta informejas tiklab pie kara resora pārstāvjiem,
priekšnieki.
priekšnieki
ar
Neapmierinošās atestācijas daļu
ka
ari pie atsevišķiem priekšniekiem no ierindu
savu slēdzienu iesniedz apstiprināšanai pēc piekritības armidaļām, un mes visi pieņēmām slēdzienu, kas izjas štāba vai pārvalžu priekšniekiem.)
teikts kommisijas redakcijā.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 183. pants.
Kas tad ir atestācija? Atestācijas uzdevums
ir — dot atestējamam zināmus norādījumus, kā
(Iepriekšējā (182.) pantā minēto štābu, pārvalžu un viņiem padoto iestāžu nodaļu priekšnieku un viņiem tiesībās līviņam turpmāk jādarbojas un jārīkojas, lai viņš
dzīgu priekšnieku atestācijas, izņemot neapmierinošās, apstipdabūtu labāku atestāciju. Ja turpretim atestācija
rina _minēto štābu un pārvalžu priekšnieki. Neapmierinošās
paliek slepena, kā tas ir bijis līdz šim, tad virsnieatestācijas armijas štāba priekšnieks iesniedz apstiprināšanai
kam, atsauksmes neizlasot, nav iespējams zināt,
armijas komandierim, bet pārvalžu priekšnieki — kara minikādus trūkumus priekšnieks viņā saskatījis un
strim.)
kādā ziņā šim virsniekam turpmāk sava rīcība un
Iebildumu nav? Pieņemts. — 184. pants.
darbs dienesta labā būtu jāgroza. Tāpēc ir saprotams, ka atestācijai jābūt atklātai.
Tikai
(Armijas štāba, pārvalžu un viņiem padoto iestāžu un
tad tavar sasniegt savu mērķi.
dalu priekšnieku palīgu, daļu priekšnieku, pārvalžu priekšnieku
un viņiem tiesībās līdzīgu amatpersonu atestācijas, izņemot
Yel jo vairāktas attiecas uz gadījumiem, kad
pārvalžu priekšnieka amatiem atestēto — jāiesūta
armijas
atestācija ir negatīva.
Ja atestācija par kādu
štābam apspriešanai un slēdziena došanai kommisijā, kurā kā
virsnieku ir negatīva, tad atkal negatīvi atestētam
ieiet
armiias
štāba
priekšnieks
priekšsēdētājs
un kā locekli: .
jādod iespēja iepazīties ar to visos sīkumos. Kāarmijas štāba priekšnieka palīgi un pārvalžu priekšnieki.)
lab tad viņš _ dabūjis negatīvu atestāciju? Nu —
Referents J. Balodis liek priekšā:
vienkārši tapec, lai turpmāk varētu laboties un
varētu dabūt pozitīvu atestāciju!
«184. pantā pēc vārdiem «daļu priekšnieku» strīpot vārAtestāciju lasīšanas iepēja nevienu neapdraud,
dus «pārvalžu priekšnieku».»
jo to nepublicē presē. Tā ir vienkārša iespējas
Vārdu neviens nevēlas? Lieku uz balsošanu došana vienai personai ar to iepazīties un taisni
184. pantu ar referenta priekšā likto pārlabojumu. tai, kura zināmo atestāciju dabūjusi.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 184. panta pieņemNav_ motīvu, kamdēļ atestācijas lai būtu slešanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? penas, tapec es lūdzu Augsto namu Ausēja kunga
Nav.
184. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi piepriekšlikumu noraidīt.
ņemts. — 185. pants.
Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne(Iepriekšējā (184.) pantā minētās kommisijas slēdziens
viens neveļas? Vārds referentam.
skaitās kā apstiprinājums.)
Referents J. Balodis: Karalietu kommisijā šis
jautājums ir apskatīts un noraidīts. Es izsakos
Iebildumu nav? Pieņemts. — 186. pants.
(Armijas štāba, pārvalžu un viņiem padoto iestāžu nodaļu
priekšnieku palīgu, darbvežu un viņiem tiesībās līdzīgu amat-

(Armijas komandiera un pārvalžu priekšnieku atestāci ?
jas sastāda kara ministris un iesniedz Valsts Prezidentam apstiprināšanai.
Ministra maiņas gadījumā, augstāk minētiem

virsniekiem atestācijas raksta vai dod atsauksmi (158 . p.) aizejošāis ministris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 187. pants.

(Priekšniekiem un kommisijām, kuri par atestācijām dod
slēdzienu vai apstiprina atestācijās dotās atsauksmes, vispusīgi jānoskaidro, kādā mērā slēdziens
pamatots:
jānovērš
pretrunas starp atestācijām un dotām atsauksmēm
Viss tas
jāizteic ar ierakstījumu attiecīgā atestācijas ailē, kura jānobeidz ar vienu no 150, pantā minētiem slēdzieniem. Atestāciju
kommisiju slēdzienus paraksta kommisijas priekšsēdētājs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. —? 188. pants.
(Atestāciju

oriģināli glabājami

armijas štābā, kuram

no-

sūtāmi' arī atestāciju noraksti, amatpersonas atvaļinot no dienesta.

)Iebildumu

nav?

Pieņemts. — 189. pants.

(Pārvietojamo atestāciju
jauno dienesta vietu.)

Iebildumu nav?

noraksti nosūtāmi no

daļas uz

Pieņemts. — 190. pants.

(Tās atestācijas, kuras apstiprināmas! kommisijas (1731 p.,

176. p. 5L pkt., 178. p., 180. p. un 184. p.) līdz ar norakstiem
iesūtāmas armijas štābam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 191. pants.
(Oriģināli no tāmi atestācijām, kuras apstiprina pulku' un
divīziju komandieri un viņiem tiesībās* līdzīgi priekšnieki, ie-

sūtāmi armijas štābam', atstājot daļās norakstus.)

(Katram

virsniekam

pēc

atestācijas

apstiprināšanas

Deputāts L. Ausējs iesniedzis priekšlikumu:
^ «192. pantu izteikt šādā redakcijā:

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Ausējs
liek priekšā 192. pantu izteikt jaunā redakcijā:

cija:

«Katram- atestējamam pēc atestācijas
apstiprināšanas
jāpaziņo atestācijas slēdziens. Augstākām amatpersonām, sākot no divīziju komandieriem un viņiem tiesībās
līdzīgiem
priekšniekiem-, kā arī visiem neapmierinoši atestētiem jādod

izlasīt pilna, atestācija.»

Šī jaunā 192. panta redakcija kommisijā noraidīta.
Likšu vispirms uz balsošanu deputāta
Ausēja priekšlikumu. Ja to pieņems, atkritīs balsošana par 192. pantu kommisijas redakcijā. Ja
to noraidīs, nobalsošanā nāks 192. pants kommisijas redakcijā. ?— Lieku tagad uz balsošanu deputāta Ausēja pārlabojumu, kas kommisijā noraidīts.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ausēja
pārlabojumu. Par to nodotas tikai 7 balsis; nepietiekošs balsu skaits — tas atkrīt. — Nobalsošanā nāk 192. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šī panta pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav. Kas atturas? Arī
nav.
192. pants kommisijas redakcijā pieņemts
vienbalsīgi. — 193. pants.
(Atestāciju zem paraksta dod. izlasīt:
atsevišķu
daļu
priekšnieki — viņiem- padotiem, divīziju komandieri un
viņiem tiesībās līdzīgi priekšnieki — tieši viņiem padotiem; visiem.! pārējiem — armijas štābs.)

Arī

Iebildumu nav? Pieņemts. — 192. pants.
dod izlasīt pilna atestācija.)

pretim.

jā-

šo pantu deputāts Ausējs liek priekšā iz-

teikt jaunā redakcijā:
«Atestāciju slēdzienus paziņo: atsevišķu daļu priekšnieki
— viņiem padotiem, divīziju komandieri un viņiem tiesībās lī-

dzīgi priekšnieki' — tieši viņiem! padotiem; visiem pārējiem
armijas štābs.»

—
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Referents izsakās pret šo pārlabojumu?
Referents _J. Balodis: Jā, esmu pret to.
Priekšsēdētājs _P. Kalniņš:
Lieku uz balsošanu deputāta Ausēja priekšlikumu, kas . kommisijā
nav atradis piekrišanas. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šo priekšlikumu. 6 balsis. Nepietiekošs
balsu skaits. Deputāta Ausēja priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā 193. pants
kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šī panta pieņemšanu kommisijas redakcijā.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav.
193. pants
vienbalsīgi pieņemts kommisijas redakcijā. IV nodalījums. Virsraksts.
«Sūdzības par atestācijām.»

/ebildumu nav? Virsraksts pieņemts. — 194.
pants.
(Sūdz'bas pielaižamas' par apmierinošām un neapmierinošām atestācijām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 195. pants.

(Sūdzības iesniedzamas rakstiski padotības kārtībā 7
dienu laikā pēc atestācijas izlasīšanas. Priekšnieki, kuri atestāciju rakstījuši, devuši par to slēdzienu vai to apstiprinājuši,
sūdz'bai pievieno attiecīgas atestācijas norakstu un ar saviem
paskaidrojumiem to virza tālāk padotības kārtībā priekšniekam, kuram tieši padots atestācijas apstiprinātājs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 196. pants.
(Priekšnieks saņēmis sūdzību par apmierinošu vai neapmierinošu atestāciju, to vispusīgi noskaidro, vajadzības gad'jumā izved izziņu un lēmumu paziņo sūdzības iesniedzējam
ne vēlāk kā 2 mēnešu, laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. — V nodalījums.

Virsraksts.
«Atlaišana no dienesta atestācijas kārtībā.»

Iebildumu nav?

V nodalījuma virsraksts pie-

ņemts. — 197. pants.
(Virsnieki pēc pirmās neapmierinošās atestācijas brīdināmi. Divus gadus no vietas neapmierinoši atestētie, pēc armijas komandiera ieskata, vai nu atvaļināmi no aktīvā kapa
dienesta, vai pārvietojami uz citu karaspēka daļu.
Piezīme. Divus gadus no vietas neapmierinoši atestētie iesniedz lūgumu par pārvietošanu padotības kārtībā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 198. pants.

(Neapmierinoši atestētie (197. pants), kuru pārvietošanai
uz citu karaspēka daļu armijas komandieris nepiekrīt kā arī
trīs gadus no vietas neapmierinoši atestētie iesniedz lūgumu
par atvaļināšanu r.o aktīvā kara dienesta septiņu dienu laikā:
pirmie pēc noraidoša lēmuma saņemšanas un otrie — pēc
atestācijas izlasīšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 199. pants.
(Ja 198. pantā noteiktā laikā neapmierinoši atestētais
neiesniedz sūdzību vai lūgumu par atvaļina?MU no dienesta,
tad atvaļināšanu ierosina dalās priekšnieks.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — VI nodalījums,

«Atbildība par nepareizām atestācijām.»

13. sēde 1930. gada 2. decembri.

Iebildumu nav?
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Pieņemts. — 203. pants.

(Kuģu divizionu komandieru, jūras novērošanas dienesta

priekšnieka, I un II šķiras kuģu komandieru amatiem kandidātu sarakstu sastāda kommisiia, kurā kā priekšsēdētājs ieiet
armijas štāba priekšnieks un kā locekļi: eskadras komandieris, jūras novērošanas dienesta priekšnieks un divizionu komandieri. Kandidātu sarakstu apstiprina armijas komandieris.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 204. pants.
(Bataljonu un viņiem tiesībās līdzīgiem amatiem kandidātu sarakstus sastāda armijas štābs visā armijā pec ieroču
veidiem. Kandidātu sarakstus apstiprina armijas komandieris.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 205. pants.
(I un II šķiras kara apriņķu priekšnieku amateem kandidātu
sarakstus sastāda armijas štābs vecākuma kārtībā, pie kam II šķilas kara apriņķu priekšnieku kandidātu saraksta var ievest
171. pantā atestētos virsniekus ja viņi izturējuši attiecīgu
pārbaudījumu.
Piezīme. Pārbaudījuma programmu un kartību nosaka
kara ministris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 206. pants.

(Rotu komandieru, un viņiem tiesībās līd_zī;giem _amatiem

kandidātu sarakstus sastāda armijas štābs visa armija pec ieroču veidiem. Kandidātu sarakstus apstiprina armijas komandieris.)

Iebildumu nav? Pieņemts, -r- 207. pants.
(Kandidātu saraksti sastādāmi pēc dienesta pakāpju vecākuma, bet vienādās dienesta pakāpes — pec vecākuma šinī
pakāpē. Ja vecākums dienesta pakāpe ir vienāds — augstāk
stādāmi Lāčplēša kara ordeņa kavalieri un ievainotie, bet ja
ar to vēl neizšķirtos vecākums, tad ye_cakumu noteic pec ilguma virsnieka dienesta pakāpē un tālāk saskaņa ar likumu
par kara skolu.
1. piezT me. Kārtību, kāda kandidāti ievedami saraksta
divīziju pulku komandieru un līdzīgiem amatiem nosaka 202.,
203un 208-. pantā minētā kommisijā nie kam ši 207. panta nosacījumus var arī neievērot. Pārējo kandidātu sarakstus sastādot, pilnā mērā piemērojami šī panta nosacījumi, izņemot 2.
piezīmē minētos.
2. piezīme. 178. panta piezīme izvelētos kandidātus ieved kandidātu sarakstos un brīvos amatus piedāvā sekojoši:
divus pēc vecākuma un' vienu pēc izvelēs, nākošos divus pec
vecākuma un vienu Pēc; izvēles u. t. t. Nakošos _ gados kandidātu sarakstīti sastāda un brīvos amatus piedāvā izejot no ta
stāvokļa, kādā saraksts palicis iepriekšēja gada.
3. piezīme. Virsniekiem, kuri ieguvuši dienestapakāpes,
atrazdamies amatos štābos, iestādēs un pārvaldēs, un artilērijas daļu sakaru virsniekiem, sastādot kandidātu sarakstus
ierindu amatiem, vecākums skaitās: a) pulkvežiem-Ieitnantiem
— - pēc kapteiņa dienesta pakāpes, ieskaitot pulkveža-leitnanta
dienesta pakāpē nodienēto laiku; b) kapteiņiem — pec virsleitnanta dienesta pakāpes, ieskaitot kapteiņa dienestā pakāpe
nodienēto laiku.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 208. pants.
(Pārvalžu priekšnieku palīgu un armijas štāba pārvalžu
dalu priekšnieku kandidātu sarakstus sastāda kommisijā ar
armijas štāba priekšnieku kā priekšsēdētāju un locekļiem: armijas štāba priekšnieka pal T giem un pārvalžu priekšniekiem.
Kandidātu! sarakstus apstiprina armijas komandieris.)

Iebildumu nav? VI nodalījuma virsraksts pieņemts. — 200. pants.

208. pantā karalietu kommisijas referents liek
priekšā:

(Par nepareizu atestēšanu priekšnieks nes atbildību pēc
pastāvošiem likumiem kā par nepareizu ziņu sniegšanu, izpildot dienestu.)

«1. rindiņā pēc vārda «štāba» ielikti vārdu «un» un strīpot panta sākumā vārdus — «Pārvalžu priekšnieku palīgu un».»

«Kandidātu sarakstu sastādīšana.»

Lieku tagad uz balsošanu 208. pantu ar referenta priekšā liktiem pārlabojumiem. Iebildumu
nav? 208. pants vienbalsīgi pieņemts pārlabotā
veidā. — 209. pants.

Iebildumu nav? VII nodalījuma virsraksts pieņemts. — 201. pants.

(Sīkākus noteikumus virsnieku atestēšana! un kandidātu
sarakstu sastādīšanai izdod Valsts Prezidents.)

(Uz apstiprinātu atestāciju pamata katram kalendāra gadam jāsastāda kandidātu saraksti katram amatam atsevišķi.)

Iebildumu nav?
raksts.

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — VII nodalījums.

Pieņemts. — 202. pants.

(Divīziju, eskadres,
pulka komandieru
un pārvalžu
priekšnieku amatiem kandidātu sarakstus sastādīt visā armijā pa ieroču veidiem pienākas kommisijai, kurā kā priekšsēdētājs ieiet armijas komandieris un kā locekli: armijas štāba
priekšnieks, armijas štāba priekšnieka palīgi, artillērijas inspektors, divīziju un eskadres komandieri (pēdējais pie kandidātu saraksta sastādīšanas eskadres komandiera amatam).
Kandidātu sarakstus apstiprina Valsts Prezidents.)

Pieņemts. — V daļa.

Virs-

«Karavīru iecelšana amatos.»

Iebildumu nav?
— 210. pants.
(Karavīrus var
amatos.)

V daļas virsraksts pieņemts.

iecelt tikai

Iebildumu nav?

stātos

paredzētos

brīvos

Pieņemts. — 211. pants.

(Amats skaitās par brīvu: ja to nodibina no jauna vai
tas atbrīvojās sakarā ar priekšteča iecelšanu citā brīvā amatā,
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atvaļināšanu no aktīva kara dienesta, atcelšanu no amata, vai
nāvi.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 212. pants.

(Pulku

viņiem

komandieru,

tiesībās līdzīgos

tiesībām u-ni pienākumiem.)

13. sēde 1980. gada

2. decembrī.
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(Karavīrus nevar iecelt tādos amatos, kuru tuvākie tiešie priekšnieki atrodas laulībā, radniecībā līdz 3. vai svainībā
līdz 2. pakāpei.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 229. pants.

un augstā-

kos amatos karavīrus ieceļ Valsts Prezidents, bet pārējos —
attiecīgi priekšnieki! piešķirtās varas robežās, saskaņā ar viņu

Iebildumu nav?

sesijas

(Štābos, pārvaldēs un iestādēs virsniekus var iecelt attiecīgos amatos ne agrāki kā pēc 3 gadu nodienēšanas tieši ie-

rinda virsnieku amatos.)

Pieņemts. — 213. pants.

(Atbrīvojoties

amatam, kurā iecelšana paredzēta kandidātu saraksta kārtībā, karaspēka daļas komandieris, pārvaldes vai iestādes priekšnieks iecel vietas pagaidu izpildītāju
un līdz ar to par amata atbrīvošanos ziņo armijas štābam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 230. pants.
(Likvidējot

ierindas amatus, ierindas daļas pārformējot
vai izformejot, šj daļu virsnieki
ieceļami
līdzīgos
amatos
karaspēka daļas un iestādēs .kuras netiek likvidētas, pie kam

Iebildumu nav? Pieņemts. — 214. pants.

viņiem amatus atbrīvo jaunākie līdzīgā amatā.
Amatu no-devušais skaitās kā pirmais kandidāts attiecī-

(Ja karavīriem uzdod izpildīt 'amatu, kurš nav brīvs-, kā
arī izpildīt brīvu amatu, kurā paredzams iecelt
citu — tad
viņi ieceļami par vietas pagaidu izpildītājiem.)

Piezīme. Ja vienādus amatus atbrīvo vairāki virsnieki,
tad_ viņus ieved kandidātu saraksta, priekšgalā vecākuma kār-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 215. pants.
(Amata pagaidu izpildīšanu uzdod tuvākais

Iebildumu nav? Pieņemts. — 216. pants.
(Ja neparedzētu apstākļu dēļ priekšnieks amata izpildīšanu pārtraucis neieceļot vietnieku, tad amata izpildīšanu uzņemas vecākais un par to ziņo padotības kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 217. pants.
un kareivjiem

atestācijas

un

kandidātu

sarakstus nesastāda, bet viņi ieceļami amatos, ja apmierina šī

likuma II daļas I un II nodalījuma nosacījumus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 218. pants.
(Virsnieki

iecelam-i

amatos

kandidātu

sarakstu

kārtībā,

sakot no rotu komandieriem un augstāk.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 219. pants.
(Amatos, kuriem kandidātu
ļami virsniek^

saraksti nav sastādīti, iecepēc attiecīga priekšnieka
izvēles, vadoties no

karavīru spējam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 220. pants.
(Pirms karavīru iecelšanas amatos
sāma viņu piekrišana.)

miera

laikā piepra-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 221. pants.
(Ja kāds
no kandidātiem
atsakās pieņemt piedāvāto
amatu, tad viņam' tādu piedāvā otrreiz pēc kandidātu saraksta jzsmelšanas, bet ja atbrīvojas amats tai karaspēka daļā,
kura kandidāts dien, tad tas- viņam niedāvājams vēlreiz, kaut
arī viņš būtu atteicies tādu pieņemt citā karaspēka daļā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 222. pants.
(Kara laikā kandidātu sarakstus neved, bet amatos ieceļ
pēc priekšniecības ieskata spējīgākos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 223. pants.
(Amatos ieceltie karavīri pieņem amatus likumos un noteikumos paredzēta kārtībā, par
ko izsludināms
attiecīga
priekšnieka pavēle.)

(Iebildumu nav? Pieņemts. — 224. pants.
(Amata _pagaidu izpildīšanu uzdod vecākam virsniekam
rota, bataljona, pulka, divīzijā, jal par to nav sevišķs rīkojums
un ja neizmanto24. panta nosacījumus. Amata pagaidu izpildītājs pieņem naudas summas likumā paredzētā kārtā, bet inventāra stāvokli komandēšanas laikā var tikai pārbaudīt.
Amata pagaidu izpildītājs atbild tikai par tiem notikumiem, zaudējumiem un iztrūkumiem, kas cēlušies viņa komandēšanas laikā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 225. pants.

(Amatos nevar iecelt karavīrus, kuri sakarā ar uzsākto
kriminalvajašanu atstādināti vai atcelti no amatiem līdz krīminalvajaša-nas izbeigšanai

tība sava starpa.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 231. pants.

priekšnieks,

par ko ziņo savam tiešam priekšniekam.)

(Instruktoriem

gam amatam.

vai lietas iztiesāšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 226. pants.
(Karavīri, pret kuriem uzsāktā krīminālvajāšan-a izbeigta, vai kurus tiesa attaisnojusi vai sodījusi ar disciplināra sodu, pielaižami savu -amatu izpildīšanai, ja viņi no tiem bijuši
atstādināti, vai ieceļami līdzīgos amatos, ja viņi no tiem! bijuši
atcelti. Līdz ar to viņi atgūst tiesību uz iecelšanu augstākos
amatos.)
,

Iebildumu nav? Pieņemts. — 227. pants.
(Karavīri, kuri ar tiesas spriedumu atcelti no amata, atgūst tiesību uz iecelšanu savā iepriekšējā vai līdzīgā amatā
tikai pec ievešanas kandidātu sarakstos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 228. pants.

(Likvidējot amatus štābos, pārvaldēs un iestādēs, virspec iespējas ieceļami l'dzlgos amatos ierindā, ja viņiem
ir attiecīgs ierindas cenzs, pretējā gadījumā
viņi
ieceļami
amatā par vienu dienesta pakāpi zemāk, kāda paredzēta stātos attiecīgam amatam.)
nieki

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 232. pants.

(Virsnieki

kuri dien štābos, pārvaldēs un iestādēs, patur
atgriezties atpakaļ tajos pašos vai
līdzīgos
ierindu

tiesību
amatos apmaiņas kartība.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 233. pants

(Zemāk norādītos amatos virsnieki nozīmējami attiecīgo
kandidātu sarakstu kartībā: divīziju komandieru palīgi — no
divīziju komandieru kandidātu saraksta; pulku
komandieru '
palīgi, — no pulku komandieru kandidātu saraksta; pārvalžu
priekšnieku palīgi — no _ parvalžu priekšnieku kandidātu saraksta; štābos un pārvaldes daļu priekšnieku palīgi — no daļu

priekšnieku kandidātu saraksta un rotas komandiera
palīgi
— no rotas komandieru kandidātu saraksta. Nozīmētais turpina skaitīties ka kandidāts uz amatu, kā ievests kandidātu
saraksta.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 234. pants.

_ (Bruņoto vilcienu pulka vilcienu komandieri ieceļami no
artilērijas divizionu komandieru kandidātu saraksta; bruņoto
vilcienu pulka ložmetēju un artilērijas vecākie virsnieki, '
artilērijas instruktoru baterijas saimniecības priekšnieks un tā;
pašas baterijas vecākais virsnieks ieceļami no- baterijas komandieru kandidātu saraksta.
JPiezīme.
Vajadzīgā komandēšanas cenza iegūšanai šai
panta minētos virsniekus ieceļ vienādos amatos lauku artilērija apmaiņas kārtā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 235. pants.

(Saimniecības priekšnieku
jonu komandieri.)
,

amatos pulkos ieceļami batal-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 236. pants.
(Pulku un administratīvie adjutanti divīziju štābos ieceļami no rotu (bateriju, eskadronu) komandieriem, bet tecinuēkas karaspēka daļas — vecākie kandidāti uz rotas vai eskadīiljas komandiera amatu.
Par adjutantiem

ieceļami

virsnieki ar nobeigtu augstāko

militāro izglītību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 237. pants.
(Ložmetēju rotu komandieri, mīnumetēju, sakaru komandu
priekšnieki un divīziju gāzu lietu speciālisti ieceļami no pulka
rotu komandieriem, kuri beiguši attiecīgus kursus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 238. pants.
(Virsnieki,

administratīvie virsnieki un kara ierēdņi, kuri ieguvuši medicīnas ārsta, veterinārārsta un farmācijas kan-

didāta

grādu,

ieceļot sanitārvirsnieku

amatos, pārdēvējami:

a) virsnieki un administratīvie virsnieki par
sanitārvirsniekiem līdzīgā dienesta pakāpē ar esošo izdienu un b) kara 1 ieiēdņi pēc 70. pantā paredzētā pārbaudījuma izturēšanas, saskaņā ar 84. un 107. pantu. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 239. pants.

(Tikai pēc nobeigtas pirmapmācības aroda pratējus kareivjus ar teicamu uzvešanos, rotas komandierim ierosinot,
pulka komandieris ieceļ amatos ārrindā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 240. pants.
(Instruktori un kareivji pārskaitāmi virsdienestā tikai pēc
aktīvā obligātoriskā dienesta izdienas, brīvās virsdienestam

paredzētās vietās, saskaņā ar
vīriem.)

likumu

par virsdienesta kara-

/
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 241. pants.

(Atvaļinot noļ aktīvā kara dienesta, karavīri (59.,

239.

un
240. panti) patur dienesta laikā izpildītā attiecīga aroda nosaukumu, bet iesaucojt no jauna aktīvā kara dienestā — tikai
tad. ja viņus ieceļ tādos pat amatos; ja, turpretim, iesaukšanas gadījumā tos iedala ierindā, tie skaitāmi dienesta pakāpē,
kāda viņi paaugstināti dienot ierindā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 242. pants.

(Amatos štābos, pārvaldēs un iestādēs var iecelt, vai
pēc iespējas apmainīt karavīrus: a) kuri, dienot speciālos ieroču veidos vai! ierindā dienesta īpašību vai veselības dēļ
nav spejīej] pildīt šo dienestu un b) kam maksimālā vecuma
deļ ierindas dienests jāatstāj, ja! a un b punktos minētie virsnieki nav izdienējuši tiesību uz pensiju u-n pilda 137. panta
prasības.
Piezīme. Aviācijas lidojošā sastāva un zemūdeņu virs, nieku veselības stāvoklis, derīguma ziņā savā specialitātē,
pārbaudāms ik par katriem trīs gadiem kara slimnīcas ā-rstu
kommisijā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VI daļa. Virs-

raksts.

«Karavīru

atstādināšana, atcelšana un atlaišana

Iebildumu nav?
— 243. pants.

no

amatā.»

VI daļas virsraksts pieņemts.

(Karavīrus no ieņemamā amata var: a) atstādināt unb)
atcelt.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 244. pants,
(Karavīrus no amata var atstādināt: a) uzsākot krīminalvajašanu pret tiem' un b) neatliekamos gadījumos ievadot
izziņu, reizē ar to ziņojot atstādināšanas iemeslus padotības
kārtībā augstākiem priekšniekiem.
Piezīme. Atstādinātais karavīrs

skaitās

savā

štata

amata .līdz lietas izšķiršanai, bet amata pildīšanai viņa vietā
ieceļams pagaidu vietas izpildītājs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 245. pants.
(Karavīrus no amata var atcelt; a) ar tiesas spriedumu
un b) skatoties pēc izziņā noskaidrotiem apstākļiem — attiecīgie priekšnieki viņiem disciplinārā reglamentā piešķirto tiesību un varas robežās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 246. pants.
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(Komandējumsi ir karavīra:
a) tiešo dienesta pienākumu pārtraukšana atsevišķa dienesta uzdevuma izpildīšanai ārpus -dienesta vietas;
_ b) tiešo dienesta pienākumu izpildīšana, kas saistīta ar
pastāvīgās dienesta vietas maiņu uz noteiktu laiku un attālumu. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 254. pants.
(Karavīri, kuriem uzdod ierasties citu karaspēka dalu
vai iestāžu priekšnieku rīcībā un kuriem minētie priekšnieki
uzdod_ uzd_evumu pildīšanu dalās vai iestādēs, skaitās piekomandejumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 255. pants.

(Komandējuma ilgumu, ja tas nav noteikts attiec'gā liku-

ma, nosaka priekšnieks, kas dod komandējuma uzdevumu attiecība no ta^ svarīguma-un tā veikšana» nepieciešamā laika.
Piezīme. Komandējumi personīgām vajadzībām noliegti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 256. pants.
(Noteikumus par komandējuma uzdevumiem izdod un
amatu personu varas robežas komandējuma piešķiršanā nosaka kara ministris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 257. pants.

(Karavīru komandēšanu uzdotā uzdevuma
dara pulka komandieris.)

Iebildumu nav?

veikšanai iz-

Pieņemts. — 258. pants.

(Izvēloties virsniekus komandējumiem, dalu

priekšniekiem jāraugās, lai rotas (baterijās, eskadronos, komandās)
vienmēr paliktu nepieciešamais dienesta pildīšanai virsnieku
skaits un lai pēc iespējas vienam un tam pašam virsniekam
līdzīgi komandējumi neatkārtotos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 259. pants.
Komandējamiem karavīriem izsniedzama apliecība, kurā
^
jāuzrada
komandējuma uzdevums un kādālaikā tas veicams.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 260. pants.
(Atl'dzību komandējuma gadījumos karavīri saņem pēc
pastāvošiem likumiem un noteikumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VIII daļa. Virsraksts.
«Karavīru atvaļinājumi.»

Iebildumu nav? VIII daļas virsraksts pieņemts.
— 1 nodalījums. Virsraksts.

_ (Skatoties pēc lietas apstākļiem no amata atceltos un
atstādinātos karavīrus pa lietas izmeklēšanas laiku vai ari līdz
lietas iztiesāšanai var piekomandēt citām karaspēka daļām
vai iestādēm.)

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. —- 261. pants.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 247. pants.

(Karavīru _ atvaļinājumi -dalāmi: a) kārtējā atvaļinājumā
un b) ārkārtēja atvaļinājuma.)

(Karavīri nedrīkst pārtraukt amata! pildīšanu, iekams netiek no tā atlaisti.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 248. pants.
(Karavīrus no amata atlaiž pulka komandieris.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 249. pants.
(Karavīri atlaižami no amata pienākumu pildīšanas tikai pēc tam,1 kad tie viņu rīcībā, vai pārzināšanā esošos valsts
īpašumus, mantas, naudas summas un dokumentus nodevuši
saviem pēcnācējiem- vai vietniekiem-.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 250. pants.

(Amata nodošana un atlaišana no tā, kas nav saistīta ar
valsts īpašumu nodošanu un attiecībā uz kuru nodošanu nepastāv speciāli nosacījumi, izdarāma ilgākais nedēļas laikā
pec attiecīga rīkojuma (211. un 243. p.) saņemšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 251. pants.
(Karavīri, kuri no amata atcelti, nenododot viņus tiesai
ieceļami nākošā zemākā amatā. Šādos
gadījumos amatos apmaina atcelto un nākošo kandidātu šim
amatam. Gadījumā, ja atcelts! virsnieks no amata ierindā, bet
nakojšais kandidāts izpilda amatu štābā, tad atcelto ieceļ zemāka ierindas amatā 230'. panta kārtībā.)
(245 ._ panta »b» pkt),

Iebildumu nav? Pieņemts. — 252. pants.
(Atceltos no amatiem štābos un pārvaldēs ieceļ amatos,
ka norādīts 231. pantā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — VII daļa.

raksts.

Virs-

«Karavīru komandējumi.»

Iebildumu nav? Vil daļas virsraksts pieņemts.
— 253. pants.

«Vispārīgie noteikumi.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 262. pants.

(Kārtējā atvaļinājumā karavīrus var atvaļināt: atpūtai,
ģimenes, saimniecisko vai citu apstākļu dēļ, bet ārkārtējā —
veselības uzlabošanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 263. pants.
(Kārtējais (atvaļinājums piešķirams, apsverot atvaļinājumā esošo karavīru skaitu un lūgtā atvaļinājuma nepieciešamību.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 264. pants.

(Nometnē, gājienā un manevros esošo karaspēka
dalu
karavīrus var atvaļināt tikai svarīgos, neatliekamos gadījumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 265. pants.
(Atvaļinājumi uz šī likuma pamata piešķirami
vienīgi
miera laikā. Atvaļinājuma noteikumus kara laikā izdod ar^
mijas virspavēlnieks.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 266. pants.
(Atvaļinājumu veselības uzlabošanai piešķir katrā laikā

un katrā atsevišķa gadījumā vienīgi -slimības dēļ uz ārstu kommisijas slimības apliecības pamata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 267. pants.
(Ārkārtējā atvaļinājuma ilgumu, neizslēdzot atvaļinājumu
ari Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem, atkarībā no slimības
gaitas, nosaka ārstu kommisijā un ieraksta to slimības apliecība. Parbaudlšanas _ un atvaļināšanas kārtība noteikta likumā par armijas sanitāro iekārtu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 268. pants.

(Kā kārtējo-, tā ārkārtējo atvaļinājumu karavīrs var pa-

vadīt ka valsts robežas, tā ārzemēs.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 269. pants.

(Atvaļinājumu piešķir Pulka komandieris.)

Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā.
Saeimas laukuma
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Iebildumu nav? Pieņemts. — 270. pants.
(Karavīram, kas atvaļināts uz ārzemēm, visās vajadzībās

jāgriežas tikai pie Latvijas sūtniecības, konsulāta, vai kara
aģenta, bet nekādā ziņā pie ārvalsts iestādēm vai amatpersonām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 271. pants.
(Ja karavīrs svarīgu iemeslu dēl no atvaļinājuma nevar
laikā ierasties savā daļā, viņam nekavējoties jāziņo par to savai priekšniecībai, norādot nokavēšanās iemeslus.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 272. pants.
(Par svarīgiem nokavēšanās iemesliem uzskatāmi: karavīra slinfba. viņa sievais, bērnu vai vecāku grūta slimība vai
nāve, nelaimes gad'aumi un satiksmes traucējumi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 273. pants.
(Atvaļinājuma nokavēšanas iemesli apstiprināmi ar apliecību, kuru izdod valsts pašvaldības vai kara dienestā stāvošs
ārsts, Latvijas sūtniecība, konsulāts, kara aģents, garnizona
priekšnieks, komandants vai pašvaldības iestāde.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — II nodalījums.

Virsraksts.
«Virsnieka atvaļinājumi.»

Iebildumu nav. II nodalījuma virsraksts pie-

ņemts. —274. pants.

(Atkarībā no dienesta apstākļiem, pēc iespējas, ievērojot
virsnieka vēlēšanos, kārtējais atvaļinājums piešķirams vienā
vai vairākos paņēmienos uz laiku, ne ilgāku par 28 dienām

gadā.

1. piezīme-. Virsnieki bauda tiesību uz kārtējo atvaļinājumu, ja viņi nodienējuši kā virsnieki ne mazāk par sešiem

mēnešiem.

2. piezīme. Iepriekšējā gadā neizmantoto
var izmantot tekošā gadā.)

atvaļinājumu

Iebildumu nav? Pieņemts. — 275. pants.
(Kārtējais atvaļinājums Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem'

piešķirams šī līkuma kartībā uz laiku, kāds paredzēts Lāčplēša
ordeņa statūtu 32. pantā.)

kara

Iebildumu nav? Pieņemts. — 276. pants.
(Izņēmuma gadījumos pēc padotības, kara ministris vai
armijas komandjeris var piešķirt virsniekiem atvaļinājumu uz
laiku līdz 6 mēnešiem, neizmaksājot atalgojumu un neatskaitot no amata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 277 pants.
(Kā kārtējā, tā ārkārtējā atvaļinājuma laikā (šī likuma

267., 274. un 275. panti) virsnieki saņem visu viņiem pienākošos

atalgojumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 278. pants.
(Atvaļinājumu piešķirot, gads skaitāms no 1. janvāra līdz

31. decembrim.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 279. pants.
(Atvaļinājums, kas, saskaņā ar likumu un noteikumiem,
piešķirams virsniekam, kara mācības iestādi vai kursus beidzot, nav ieskaitāms kārtējā atvaļinājumā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 280. pants.
(Kara

mācības iestāžu pamatsastāva virsniekiem kārtēiaisatvaļinajums piešķirams šo iestāžu mācību pārtraukumu
- laika bez aprobežojumiem skaita, ziņā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 281. pants.
(Karavīriem, kuri ārstējas Kemeros, vai kādā citā sanatorija, kārtējais atvaļinājums tekošā gadā piešķirams līdz 1.
maijam vai pec 1. oktobra.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 282. pants.
(Kārtējo atvaļinājumu nevar piešķirt virsniekam', kad tas:
zem tiesas vai izmeklēšanas, 2) neapmierinoši atestēts un 3) atrodas komandējumā.)

l) _ atrodas

Iebildumu nav? Pieņemts. — 283. pants.
(Atvaļinājuma piešķiršanu virsnieks izprasa padotības
kartība, pie kam ziņojumā jānorāda: a) kādam nolūkam 1atvaļinājums vajadzīgs, b) atvaļinājuma ilgums un c) kur lūdzējs
pavad's atvaļinājumu (adrese). Adreses maiņa atvaļinājuma
laika ziņojama dienesta vietai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 284. pants.
(Atvaļinājuma apliecībā jānorāda: a) kādam
piešķirts atvaļinājums un b) kad tas izbeidzas.)

nolūkam

Iebildumu nav? Pieņemts. — 285. pants.
(Kāds procents no pulka, pārvaldes vai iestādes virsnieku skaita vienā un tai pašā laikā var atrasties kārtējā atvaļinājuma, nosaka kara ministris.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.
«Obligātoriskā
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Pieņemts. — III nodalījums.

dienesta karavīru

atvaļinājumi»

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — 286. pants.
(Aktīvā obltgātoriskā dienesta karavīriem piešķirami atvaļinājumi saskaņa ar karaklausības likuma 16. pantu un disciplīnas -reglamenta 7. pantu. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 287. pants.

(Aktīvā obligātoriskā dienesta karavīrus var atvaļināt
uz ārzemēm tikai sevišķi svarīgos gadījumos ar divīzijas komandiera atļauju.)
,

Iebildumu nav? Pieņemts. — 288. pants.
(Slimības dēļ uz noteiktu laiku atvaļinātam aktīvā obligātoriskā dienesta karavīram atļauts atvaļinājuma laiku pavadīt karaspēka daļa, atsvabinot 'viņu tādā gadījumā no dienesta pienākumu izpildīšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 289. pants.
(Aitvalinātam_ aktīvā oblļigātori-skā dienesta karavīram
jāizsniedz atvaļinājuma apliecība, kurā jānorāda: a) kur pavadīs atvaļinājumu, b) līdz kādam laikam atvaļināts un c) pieteikumi braukšanai pa dzelzceļu par pazeminātu maksu.)

Iebildumu nav?
raksts.

Pieņemts. — IX daļa.

Virs-

«Karavīru atvaļināšana no aktīvā kara. -dienesta.»

Iebildumu nav? IX daļas virsraksts pieņemts.
— I nodalījums. Virsraksts.
«Virsnieku atvaļināšana.»

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. — 290. pants.
(Miera laikā virsniekus var atvaļināt no aktīvā kara dienesta: a) uz pašu velēšanos; b) maksimālā vecuma dēļ; c)
slimības deļ;_ d) neapmierinošas atestācijas dēl; e) disciplīnas
pārkāpuma, deļ un f) uz tiesas sprieduma pamata.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 291. pants.
(Atvaļināšanai no aktīvā kara dienesta uz paša vēlēšanos virsniekam jāiesniedz padotības kārtībā attiecīgs ziņo-

jums.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 292. pants.

(Atvaļināšanu no aktīvā kara dienesta var liegt karaklausības likuma 20. pantā paredzētā gadījumā uz šajā pantā
paredzētu laiku.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 293. pants.
(Pēc amata nodošanas, bet pirms atvaļināšanas dokumentu izsniegšanas virsniekiem var piešķirt gadskārtēju atvaļinājumu, ja viņi to nebūtu izmantojuši, ar amatam paredzēto atalgojumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 294. pants.

(Nevar atvaļināt no aktīvā kara dienesta uz pašu vēlēšanos virsniekus, kuri: a) atrodas komandējumā — pirms uzliktā pienākuma izpildīšanas vai nomaiņas un b) saistīti ar
atdienu par kara mācības iestādēs baudīto izglītību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 295. pants.
(Atvaļinot no aktīvā kara dienesta virsniekus, kuri atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas, jārīkojas saskaņā ar karaklausības likuma 88. pantu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 296. pants.
_ (Virsnieki atvaļināmi no dienesta, kad viņi, atrazdamies
zemāk noradītos amatos, sasnieguši sekošo maksimālo vecumu:
,'
1) ierindas amatos:'
ai) armijas komandieris
..... 61 gadu;
b) divīziju komandieri, armijas
štāba
priekšnieks un viņa palīgi, eskadras komandieris un l'dzīgi ierindas
amatu darbinieki 58 gadus,
c) divīzijas komandiera palīgi,
eskadras
štāba inženieri, vecākie ārsti un veterinārārsti karaspēka daļās un iestādēs un līdzīgi' ierindas amatu darbinieki
55
d) kājnieku, artilērijas un atsevišķu ierindas dalu un technisko daļu komandieri,
flote: divizionu komandieri, I šķiras kuģa komandieri, juras novērošanas dienesta priekšnieki un Tdzīgi ierindas amatu darbinieki . 54 ,.
e) divīziju štābu priekšnieki, divīziju intendanti, jātnieku un aviācijas pulku koman-
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dieti, pulku komandieru palīgi, eskadras štāba
vecākie flagvirsnieki un līdzīgi ierindas amatu darbinieki
,
,
f) bataljonu komandieri, artilērijas divizionu komandieri, jātnieku pulka komandiera pa
līgs, jātnieku pulka
divizionu komandieri,
saimniecības priekšnieki, sevišķu
uzdevumu
virsnieki pie divīziju intendantiem , jaunākie
ārsti un veterinārārsti karaspēkā daļās, ierin-

VII

52

„

Iebildumu nav? Pieņemts. — 304. pants.

ārrindas

Pie šī panta karalietu kommisijas refernts liek
priekša:
«Panta 2. daļā strīpot vārdu «pārējo» un turpat a) pirmā ,
rindā pec vārdiem «un viņu palīgi» papildināt «kara mācību '
iestāžu priekšnieki, grupu vadītāji un stāta lektori».»

neviens nevēlas?

Lieku 296._ pantu ar referenta pārlabojumu uz balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 296. panta
pieņemšanu pārlabota veida. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 296. pants pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — 297. pants.
(Amatam noteikto maksimālo
vecumu
(296. un
pants) sasniegušo virsnieku atvaļināšanu ierosina pulka

mandieris.)

298.
ko-

i

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 298. pants.

(Vienīgi pensiias saņemšanai iztrūkstošā laika izdienai,
priekšniecībai ierosinot, Valsts Prezidents var atstāt
aktīvā
^
kara dienesta ne ilgāki par 2 gadiem virsniekus, kuri sasnieguši 296. panta noteikto maksimālo vecumu, ja viņi labi vai
loti labi atestēti un ja veselibas stāvokļa dēļ spējīgi izpildīt
amata pienākumus.
Piezīme. Minētos noteikumus piemērot arī virsniekiem,
kuri atstati aktīva kara dienestā līdz šā likuma izsludināšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 299. pants.

(Virsnieku veselības) stāvokli, ja viņi to vēlas, pirms atvaļināšanas no kara dienesta pārbauda ārstu kommisiia.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 300. pants.

(Virsnieki, kuriem, vaias veselības, vai fizisku trūkumu
deļ apgrūtinoši turpināt kara dienestu, var lūgt, lai viņu veselības stāvokli pārbauda ārstu kormmisija, un, saskaņā ar kommisijas lēmumu lai atvaļina no aktīvā kara
dienesta. Ja
šādus lūgumus virsnieki nebūtu iesnieguši un viņu slimības
deļ ciestu dienesta intereses, tad veselības stāvokļa pārbaudīšanu un vajadzības gadījumā atvaļināšanu no dienesta ierosina! pulka komandieris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 301. pants.

(Virsnieki, kuri dienestā saslimst ar gara vājību, ia viņi
gada_ laika nav_ tiktāl izveseļojušies, ka spēj
pildīt
dienesta
pienākumus, pēc pārbaudīšanas ārstu kommisijā, atvaļināmi
no aktīva kara dienes _ta. Šie virsnieki 4 mēneši skaitās ieņemama amata, bet pēc šī laika viņus pārskaita virsštatā.')

Iebildumu nav?

Iebildumu nav? Pieņemts. — 303. pants.

ti, tad atvaļināšanu ierosina pulka komandieris.)

a) pārvalžu priekšnieki un viņu palīgi, kara
virstiesas un kara tiesas priekšsēdētāji, kara
virstiesas locekļi,- štāba
un
pārvalžu
daļu
priekšnieki un viņu
palīgi, kara slimnīcu
priekšnieki, karatiesas locekli un kara prokurori un
līdzīgi
ārrindas amatu
darbinieki 58 gadus
b) kara apriņķa priekšnieki
.
.
.
.56
c) visi citi .ārrindas amatu stātu darbinieki 56
„
Ārrindas amatus, kuri neietilpst sarakstā, pielīdzina augstāk uzradītiem amatiem kara ministris! uz armijas komandiera ierosinājumu.)

^
Vardu
pie šī pārlabojuma
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(Virsniekiem, kuriem aktīvais kara dienests jāatstāj uz
goda tiesas lēmumu, jāiesniedz ziņojums par atvaļināšanu. Ja
likuma par goda tiesu paredzētā laikā ziņojumi nebūtu iesnieg-

das daļu administratīvie virsnieki un kara ie-

iestāžu

2. decembri.

(Disciplīnas pārkāpuma dēļ virsnieku atvaļina no aktīva
kara dienesta saskaņā ar disciplīnas reglamenta 62. pantu.)

rēdņi, II šķiras kuģu komandieri,
diviziona
saimniecības priekšnieki, bāzes
priekšnieki,
aviācijas pulka komandiera palīgs, kuģa komandiera palīgi kuģu inženieri,
III
šķiras
kuģa komandieri un līdzīgi
ierindas amatu
darbinieki
,
,
, 50
„
g) rotu, bateriju eskadru un eskadriļju komandieri un viņu pa-Pgi, kuģu virsnieki, palīga
kuģa komandieri; juras novērošanas rajona
priekšnieki un līdzīgi ierindas amatu darbinieki 48
h) visu ieroču veidu vadu komandieri un
līdzīgi ierindas amatu
darbinieki
.
.
.46
,.
i) aviācijas pulka lidotāji un novērotāji-lidotaiik juras aviācijas diviziona lidotāji un novērotāji — lidotāji, jaunākie virsnieki pulkos
un līdzīgi ierindas amatu darbinieki .
.
.45
Ierindu amatus, kuri, neietilpst sarakstā, pielīdzina augstāk uzradītiem amatiem kara ministris, uz" armijas
komandiera ierosinājumu.
2) Armijas štāba, pārvalžu un pārējo
amatos:;

s e s i-j a s 13. s ē d e 1930. gada

Pieņemts. — 302. pants.

(Virsnieki, kuri ar tiesas spriedumu zafld-ē tiesības vai
dienesta pakāpi, izslēgti no kara dienesta, — izslēdzami
no

karaspēka
ties.)

daļu sarakstiem', tiesas spriedumiem
.!

spēkā

stājo-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 305. pants.
(Atvaļinot

virsnieku s pulka, viņiem izmaksā pienākošos
pensiju un pabalstus saskaņā ar pastā-

atalgojumu un izprasa
vošiem likumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 306. pants.

(Ierosinot atvaļināšanu no aktīvā kara dienesta, pulka
komandieris ierosina ari karavīru ietērpa piešķiršanu tiem
virsniekiem, kam uz to pēc 320. un turpmākiem pantiem ir tiesība.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 307. pants.

(Virsniekus no aktīva kara dienesta atvaļina Valsts Prezidents, bet no karaspēka daļu vai iestāžu sarakstiem izslēdz

kara ministris.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 308. pants.

_JKaraspeka _ daļas vaijestādes izformēšanas, amatu likvidēšanas un štatu samazināšanas gadījumā virsnieki pret p ašu
velēšanos nav atvaļinami _ no aktīvā kara dienesta, bet līdz iecelšanai citā amata iedalāmi virsštatā kādā no pārējām karaspēka, dalām vai iestādēm. No aktīvā kara dienesta var atvaļināt tos, kas izdienējuši tiesību uz pensiju, vai kuri nevar
to izdienēt, ja gada laika pec' daļas vai iestādes
izformēšanas
viņi nav iecelti amatā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 309. pants.

(Mirušos vai kaujas kritušos virsniekus no
daļu vai iestāžu sarakstiem izslēdz kara ministris.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

karaspēku

Pieņemts. — II nodalījums.

«Virsdienesta karavīru, -instruktoru un kareivju

atvaļināšana.»

Iebildumu nav? II nodalījuma virsraksts pieņemts. — 310. pants.

(Virsdienesta karavīrus, instruktorus un kareivjus atvaļina no aktīva kara dienesta saskaņā ar likum par
virsdieneu
sta karavīriem (lik. krāj. 1925. g, 69) un karaklausības likumu
(lik. krāj. 1923. g. 94!).)
I

Iebildumu nav? Pieņemts. — X daļa. Virs-

raksts.

«Ietērpa valkāšana aktīvā dienesta karavīriem.»

Iebildumu nav? X daļas virsraksts pieņemts.—

311. pants.

(Visi aktīvā dienesta karavīri valkā karavīru
ietērpu, ar
ieroču veida, dienesta pakāpes un karaspēka dalās
apzīmējumu)
i

Iebildumu nav?

(Karavīri

Pieņemts. — 312. pants.

nesa ieročus un uzkabi pēc ieroču veidiem:.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 313. pants.
(Karavīram jāvalkā tās karaspēka daļas ietērps,
kurā
viņš dien . ar piešķirtas dienesta pakāpes apzīmējumu Jaukta
un nepiederīga ietērpa valkāšana aizliegta.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 314. pants.

(Virsnieki no dienesta pienākumu izpildīšanas
brīvā laikā
var ari valkāt clvīlapģērbu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 315. pants.

(Armijas štāba, Kara ministrijas pārvaldēs,
atkarībā no
darbinieka darba apstākļiem, štāba vai pārvalžu priekšnieki
atļaut
virsniekiem'
yar
valkāt cīvīlapģērbui arī dienesta pienākumus izpildot.)

315. pantam karalietu kommisijas referents liek
priekša jaunu redakciju:
«Armijas štābā, Kara ministrijas pārvaldēs un iestādēs,
atkarība no darbinieka darba apstākļiem armijas komandieris
var atļaut virsniekiem- valkāt clvīlapģērbu, arī dienesta pienā-

kumus izpildot.»

Lieku uz balsošanu 315. pantu jaunā redakcijā;
ja to pieņems — atkritīs kommisijas redakcija, ja
to noraidīs — nobalsošana nāks pants kommisijas
redakcija. Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 315.
pants jauna redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 316.
pants.

18*
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(Atkarībā no dienesta apstākļiem virsdienesta karavīriem
no dienesta pienākumu izpildīšanas brīvā laikā, ārpus karaspēka daļas, pulka komandieris var atļaut valkāt clvīlapģērbu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 317. pants.

(Aktīvā obligātoriskā dienesta karavīriem
teiktais karavīru ietērps.)

Iebildumu nav?

jāvalkā

no-

Pieņemts. — 318. pants.

(Karavīriem, atrodoties ārzemēs, aizliegts valkāt karavīru ietērpu izņemgt gadlumus, kad virji ārzemēs izpilda tādus
dienesta uzdevumus, kuros karavīra ietērpa valkāšana paredzēta. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 319. pants.

s es i ja s 13. s ē d e 1930. gada 2. decembri.

562

vai ja viņiem tiesa piespriedusi ar tiesību zaudēšanu saistītu
ieslodzījumu cietumā vai bargāku sodu, karavīru ietērpa valkāšanas tiesību var atņemt arī bez iepriekšēja brīdinājuma.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 333. pants.

(Jautājumi par karavīru ietērpa valkāšanas tiesības atņemšanu iesniedzami padotības kārtībā Valsts Prezidentam izlemšanai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 334. pants.

(Uzraudzība par šā likuma XI daļas (325.—334. pantu) iz-

pildīšanu un disciplmāru sodu uzlikšanu piekrīt garnizonu
priekšniekiem, komandantiem un kara apriņķu priekšniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XII daļa.

Virs-

(Karavīru ietērpa un uzkabes aprakstus, veidus un valkāšanas kārtību nosaka kara ministris.)

raksts.

raksts.

Iebildumu nav? XII daļas virsraksts pieņemts.
— I nodalījums. Virsraksts.

Iebildumu nav? Pieņemts. — XI dala. Virs-

«Atvaļināto karavīru tiesība valkāt karavīru ietērpu.»

Iebildumu nav? XI daļas virsraksts pieņemts.
— 320. pants.

(Par ilggadīgu dienestu armijā no aktīvā kara dienesta
atvaļinātiem virsniekiem var piešķirt tiesību valkāt karavīru
ietērpu uz turpmākos pantos norādītiem pamatiem.)

«Dienesta gaitas saraksti.»

«Vispārīgie noteikumi. »

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. — 335. pants.
(Katra karavīra dienesta gaita ierakstāma atsevišķā dokumenta, ko sauc pail dienesta gaitas sarakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 336. pants.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 321. pants.

(Tiesību valkāt karavīru ietērpu piešķir
dents uz kara ministra ierosinājumu.)

Valsts Preziun

Iebildumu nav? Pieņemts. — 322. pants.

(Tiesību valkāt karavīru ietērpu piešķir:
a) no kara dienesta atvaļinātiem virsniekiem, ja viņi nodienējuši kara dienestā ne mazāk par 25 gadiem, no tiem Latvijas armijā ne mazāk par 5 gadiem;
b) Latvijas atbrīvošanas cīņu daFbnieki.em un karavīriem,
kuri dienējuši pasaules kara laikā latviešu strēlnieku pulkos, ja
viņi nodienējuši kara dienestā ne mazāk par 20 gadiem, no
tiem Latvijas armijā ne mazāk par 3 gadiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 323. pants.

(Neatkarīgi no nokalpotā laika tiesību valkāt karavīru
ietērpu var piešķirt virsniekiem, kuri atvaļināmi no aktīvā
kara dienesta atbrīvošanas cīņās dabūto ievainojumu dēļ.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 324. pants.
(No aktīvā kara dienesta atvaļinātiem Lāčplēša kara or-

deņa kavalieriem ir tiesība valkāt karavīru ietērpu saskaņā ar

Lāčplēša kara ordeņa statūtiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 325. pants.

(Atvaļinātie karavīri valkā tādu karavīra ietērpu, kāds
pastāv tanīs ieroču veidos, no kuriem viņi atvaļināti. Ietērpam redzami jāatšķiras no aktīvā kara dienesta ietērpa. Ietērpa atšķirību nosaka kara ministris.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 326. pants.

(Atvaļinātie karavīri, kad viņi ir karavīru ietērpā,

var

nēsāt aukstos ieročus uz tiem pašiem noteikumiem kā attiecīgo

daļu un iestāžu virsnieki, kuri atrodas aktīvā kara dienestā.
Piezīme. Arī atvaļinātie Lāčplēša kara ordeņa kavalieri
padoti šā un turpmāko (326.—334.) pantu nosacījumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 327. pants.

(Atvaļinātiem, karavīriem nav tiesT bas valkāt dažādu paraugu jauktu ietērpu, vai valkāt karavīru ietērpa piederumus
pie cīvīlapģērba. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 328. pants.

(Valkā'ot karavīru ietērpu atvaļinātiem karavīriem pilnos
apmēros jāpilda reglamenti, noteikumi un rīkojumi, kā ari jāievēro pieklājības un disciplīnas prasības.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 329. pants.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 330. pants.

(Atvaļinātiem karavīriem aizliegts valkāt karavīru
ietērpu sekojošos gadījumos: a) izpildot amata pienākumus
valsts vai pašvald'bas dienestā, b) nodarbojoties1 privātos vai
sabiedriskos uzņēmumos, c) uzstājoties tiesās par aizstāvjiem
vai pilnvarotiem, d) politiskās sapulcēs demonstrācijās
un
mītiņos, e) vispār tur, kur aktivā kara dienesta karavīriem aizliegts ņemt dalību un f) atrodoties ārzemēs.)
(Par ša likuma neievērošanu vai par nepiešķirta vai dienesta pakāpei nepiemērota karav'ra ietērpa valkāšanu no aktivā kara dienesta atvaļinātie karavīri sodāmi saskaņā ar kara
disciplīnas reglamentu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 331. pants.

(Atvaļinātiem karavīriem piešķirto karavīru ietērpa valkāšanas tiesbu var atņemt, ja viņi neievēro šā ietērpa valkāšanas noteikumus vai ar nepiemērotu uzvešanos vispār kompromitē karavīru godu. Tādi atvaļinātie karavīri, pirms viņiem piešķirtās tiesības atņemšanas, ne mazāk kā vienu reizi
rakstiski brīdināmi.)

Iebildumu nav?

(Katra pulka (atsevišķas daļas) kanceleja ved:

Pieņemts. — 332. pants.

(Izņēmuma gadījumos kad atvaļinātie karavīri
sevišķi
rupja kārta pārkāpuši karavīru ietērpa valkāšanas noteikumus,

a) katram karavīram atsevišķu dienesta gaitas sarakstu,
b) alfabēta grāmatas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 337. pants.

(Dienesta gaitas saraksta (pieņemšanas formulāra) un alfabēta grāmatu paraugus nosaka kara ministris un dienesta
gaitas sarakstu vešanai un glabāšanai izdod attiecīgas
instrukcijas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 338. pants.

(Visi dati karavīra dienesta gaitas sarakstā jāraksta uz
dokumentu un paveļu pamata tūliņ pēc to saņemšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts, — 339. pants.

(Dienesta gaitas sarakstu paraksta un par ierakstīto ziņu
pareizību atbild pulka komandieris un līdzparakstītājs.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 340. pants.

(Dienesta gaitas sarakstu nevar parakstīt persona, uz kuras dienestu tas attiecas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 341. pants.

(Pārvietojot karavīru no vienas karaspēka daļas uz otru .
vai piekomandējot viņu citai karaspēka daļai, dienesta gaitas
saraksts un dokumenti nosūtāmi uz jauno dienesta vietu, kā
norādīts 350. pantā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 342. pants.

(No kara dienesta atvaļinātā, mirušā, kaujās kritušā, bez
vēsts pazudušā, gūstā kritušā, dezertējušā vai pavisam no kara
dienesta izslēgtā karavīra dienesta gaitas saraksts un dokumenti nosūtāmi kara apriņķa priekšniekam pēc izvēlētās vai
agrākās dzīves vietas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 343. pants.
(Kara apriņķa priekšnieks uz piederīgo vēlēšanos izsniedz
mirušā, kritušā vai bez vēsts pazudušā karavīra dienesta gai-

tas saraksta norakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 344. pants.
(Dienesta gaitas sarakstā ierakstītie sodi nav no tā dzēšami, kad karavīru apžēlotu vai amnestētu vai kad sodu nosacīti atlaistu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 345. pants.
(Sakropļojumi un miesas bojājumi miera laikā, kas cēlušies izpildot dienesta pienākumus, ierakstāmi dienesta gaitas
sarakstos tikai tad, ja ne agrāk kā pēc viena gada ārstu kommisiia atzinusi, ka sakropļojumi vai miesas bojājumi ir atstājuši nelabvēlīgu iespaidu uz veselību.
Kad sakropļojuma vai miesas bojājuma sekas skaidri redzamas un uzlabošanās nav paredzama, tad šos sakropļojumus
un miesas bojājumus var ierakstīt dienesta gaitas sarakstos
pirms gada notecējuma. Atļauja ierakst't dienesta gaitas sarakstā miera laika sakropļojumus un miesas bojājumus izprasāma no armijas štāba, iesniedzot izziņu un ārstu kommisijas
lēmumu.
Piezīme. Par dienesta pienākumu izpildīšanu uzskatāma
tāda karavīra darbiba, kuru viņš izpilda uz likumu, reglamentu, noteikumu, pavēļu, instrukciju un priekšniecības rīkojumu
pamata.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — II nodalījums.

Virsraksts.
«Virsnieku dienesta gaitas saraksti.»

Iebildumu nav? II nodalījuma virsraksts pieņemts. — 346. pants.
(Par katru virsnieku vedams dienesta gaitas saraksta
oriģināls un divi noraksti. Dienestai gaitas saraksta oriģināls
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glabājas tajā karaspēka daļai, kura ved virsnieka dienesta gaitas sarakstu, bet noraksti: viens divīzijas štābā vai pārvaldē
un otrs — armijas štābā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 347. pants.

(Dienesta gaitas_saraksta oriģinālam un norakstam, kurš
glabājas armijas, štāba, piezīmogojama īpašnieka ģīmetne.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 348. pants.

(Izraksti no dienesta gaitas sarakstiem, pēc pieņemtā pa-

rauga, iesūtāmi -armijas štābam līdz 1. maijam un 1. novembrim, neierakstot otrreiz jau iepriekšējā reizē ierakstītās ziņas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 349. pants.

(Pirms dienesta gaitas saraksta pārsūtīšanas uz citu karaspēka daļu, iestādi vai pārvaldi katrs virsnieks pārbauda ierakstus sava dienesta gaitas sarakstā, apstiprinot to ar savu
parakstu. Nepareizības, kuras pie tam atrastas, tūliņ izlabojamas saskaņa ar pavēlēm vai, vajadzības gadījumā pieprasot
attiecīgu amatpersonu paskaidrojumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 350. pants.
(Virsnieku pārvietojot no vienas karaspēka daļas uz otru, piekomande-jot citai karaspēka daļai vai iestādei un atvaļinot no kara dienesta, dienesta gaitas saraksta oriģināls un noraksts, kurš glabājas divīzijas, štābā vaj pārvaldē, ne vēlāk kā
7 dienu laika iesūtāms armijas štābam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 351. pants.

(Virsniekam, ja viņš to veļas, var izsniegt dienesta gaitas saraksta norakstu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 352. pants.
(Pieņemot dienesta virsnieku, kas nav dienējis Latvijas
armija, dienesta_ gaitas saraksta noraksts līdz ar
ģīmetni
(347. pants) iesūtāms divīzijas un armijas štābam.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 353. pants.

(Dienesta gaitas saraksti

nosūtāmi caur armijas štābu,

izņemot 354. panta noradīto gadījumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 354. pants.

(Apmācība iesaukto virsnieku dienesta gaitas sarakstus
kara apriņķa priekšnieks nosūta tieši attiecīgās karaspēka
daļas priekšniekam, un pēdējais, apmācībai izbeidzoties, nosūta to atpakaļ kara apriņķa priekšniekam. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 355. pants.

(Aktīva kara dienesta nestāvoša virsnieka dienesta gai-

tas pārmaiņas viņa dienesta gaitas sarakstā ieraksta kara apriņķa priekšnieks, izņemot 364. pantā minēto gadījumu.)

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — III nodalījums.

«Virsdienesta karavīru, instruktoru un kareivju
gaitas saraksti.»

dienesta

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — 356. pants.
_ (Dienesta gaitas saraksta pieņemšanas formulārā paredzētas ziņas ieraksta kara apriņķa pārvaldē no dokumentiem un pieņemšanas sarakstiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 357. pants.
(Pieņemšanas formulāru paraksta kara apriņķa priekšnieks un darbvedis un līdz ar dokumentiem nosūta uz kara
dienesta iesauktā dienesta vietu.)

Iebildumu , nav? Pieņemts. — 358. pants.

_ (Karaspēka daļā vai iestādē pārbauda pieņemšanas formulāra ierakstītos datus, noprasot karavīrus un salīdzinot ar
dokumentiem.)
i

Iebildumu nav? Pieņemts. — 359. pants.

(Karaspēka daļas kanceleja pieņemšanas formulāriem
pjelrmē dienesta gaitas sarakstu, kurā ziņas par dienesta gaitu
jāieraksta) saskaņa ar pavēlēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 360. pants.
(Iesaucot no jauna! karavīrus aktīvā dienestā, kara apriņķa priekšnieki nosūta attiecīgiem karaspēka dalu vai iestāžu priekšniekiem, reizē ar paziņojumu par karavīru iesaukšanu, visus dokumentus_ un dienesta gaitas sarakstus, kuru
karaspēka, ' daļas ved tālāk kā norādīts 369. pantā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XIII daļa. Virs-

raksts.

«Virsnieki ar augstāko militāro un augstāko speciālo izglītību.»

Iebildumu nav? XIII daļas virsraksts pieņemts.
— 361. pants.
(Vajadzīgā komandēšanas cenza
iegūšanai
virsnieki,
kas pirms iestāšanās augstākos militāros kursos iecelti amatos štābos! un pārvaldēs, kursus beidzot, vai nu pārvietojami
uz karaspēka daļām uz pirmo atbrīvojušos attiecīgo ierindas
amatu, vai arī piekomandējami karaspēka daļai amata pildīšanai saskaņā ar 370. pantu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 362. pants.
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ar augstāko militāro izglītību pakāpeniski

jāiegūst katra ierindas amata cenzs, komandējot attiecīgu vienību

ne 1 mazāk par ,2 gadiem vienā! vai divos paņēmienos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 363. pants.

(Virsniekam ar augstāko militāro izglītību jāiepaz; stas
ar speciālo karaspēka daļu dienestu, kādam nolūkam viņi nometnes laika jāpiekomandē minētām daļām. Tuvākus noteikumus izdod armijas komandieris.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 364. pants.

(Virsnieku ar augstāko izglītību, atkarībā no dienesta
spējam, jegutiem 1 ierindas cenziem un atestācijām, var, saska-

ņa ar, šai likuma V daļasnosacījumiem, iecelt štābā vai pārvalde attiecīgai specialitātes amatā, kas paredzēts virsniekiem ar augstāko mllitaroi vai augstāko speciālo izglītību.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 365. pants.
. (Virsniekie,m _ air_ augstāko militāro vai speciālo izglītību,

atkarība no specialitātes, armijas štāba vai pārvaldes priekšnieks var uzlikt blakus viņa tiešiem dienesta pienākumiem
arī
sevišķu uzdevumu; izpildīšanu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 366. pants.

( Karaspēka vienības komandēšana kā pirms, tā arī pēc
kursu beigšanas ieskaitāma attiecīgā komandēšanas cenzā.)

Iebildumu nav? Pieņemts — 367. pants.

(Virsniekiem ar aug _stāko militāro un augstāko speciālo

izglit'bu atestācijas sastādāmas, ievērojot šā likuma IV daļas nosacījumus, pie kam, pirms gala slēdziena došanas atestešanai amatam,, kas paredzēts virsniekam ar augstāko militāro izglītību — atestācijas jānosūta armijas štāba priekšniekamatsauksmei, bet atestešanai amatam, kuram vajadzīga
augstāka speciāla izglītība — pārvalžu priekšniekiem pēc
virsnieka specialitātes.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 368. pants.

(Virsniekiem ar augstāko militāro v-ai augstāko speciālo
izglītību atestācijas apspriež un apstiprina šā likuma IV daļā
paredzēta kartība. )

Iebildumu nav? Pieņemts. — 369. pants.

(Iecelšanai amatā šie virsnieki ievedami attiecīgā amatu
kandidātu saraksta, saskaņa ar šā likuma IV daļas noteikumiem, pie kam pie vienāda vecākuma priekšroka dodama
virsniekiem ar augstāko militāro vai augstāko speciālo izglītību. Ierindas amatu pildīšanu virsniekiem ar augstāko m"litaro vai augstāko speciālo izglītību var uzdot arī 370. panta
kartība.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 370. pants.

_(Komandešanas cenza iegūšanai virsniekiem ar
militāro vai speciālo izglītību var uzdot izpildīt arī
amatu, pie kam šādos gadjumos amatam paredzēto
jumu saņem arī amata pastāvīgais izpildītājs.
Piezīme. Ša _ panta nosacījumi izvedami dzīvē
spējas apmaiņas kartība, vai ieceļot brīvā amiatā.)

Iebildumu nav?

augstāko
aizņemtu
atalgojupēc

ie-

Pjeņemts. — 371. pants.

(Ja virsnieks ar augstāko militāro vai speciālo izglītību
komandēšanas cenzu iegūst amatā ar zemāku atalgojumu, tad
šis virsnieks patur atalgojumu ieņemamā amatā štābā vai
pārvalde.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XIV daļa. Virs-

raksts.

«Aktīvā kara

dienesta karavīru

tiesības un pienākumi.»

Iebildumu nav? XIV daļas virsraksts pieņemts,

— 372. pants.

(Katram- aktīvā kara dienesta karavīram jāpilda karā
likumi un reglamenti, un dienesta laikā viņš padots šā dienesta
likumiem un nosacījumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 373. pants.

(Aktīva kara dienesta laika karavīrs bauda visas pilsoņu tiesības ar kara likumos karavīriem paredzētām priekšrocībām un ierobežojumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 374. pants.

(Aktīva kara dienesta karavīram un kara resora brīva
līguma darbiniekam aizliegts:
1) skaitīties par biedriem savienībās, biedrībās, sabiedrības, partijas un tamlīdzīgas organizācijās, kas nodibinātas
politiskos nolūkos un ar polītiskiem mērķiem;
2) but klāt un_ citādi piedalīties visādās sapulcēs, kurās
apspriež un pārruna politiskus jautājumus;
3) tieši piedalīties vai būt klāt visāda veida manifestācijas un mītiņos;
4) turēt politiska satura runas un
5) _publicet politiska satura rakstus.)

Vārds deputātam Bruno Kalniņam.

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Kā jau vispārīgas debates aizrādīju, 374. pants ir šī likuma p o1ī t i s k a i s pants, proti — tas ir pants, kurā kara-
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vīru, galvenā kārtā virsnieku, polītiskās tiesības no
jauna ir ierobežotas, pie kam šī ierobežošana te
ir plašāka nekā līdzšinējos karaklausības likuma nosacījumos un likumā par biedrībām. Sociāldemokrātu frakcija uzskata šo pantu par nepieņemamu
un liek priekšā to strīpot.
Mēs vēlētos, lai karavīriem, arī aktīvā dienesta
karavīriem un obligātoriskā dienesta karavīriem,
būtu tiesība ārpus dienesta un ārpus savām karaspēka daļām piedalīties politiskā dzīvē tādā pat veidā, kā tas atļauts visiem pārējiem pilsoņiem. Karavīrs
taču nav kāds otrās šķiras pilsonis, karavīrs taču
nav persona, ko var pielīdzināt tādām personām,
kuras nevar valdīt par savām gara spējām, par
kurām citos likumos noteikts, ka tādas personas
polītiskās tiesības nebauda. Tāpat karavīri nav
pielīdzināmi nepilngadīgiem.

Vai vispār atrodami kādi motīvi, kas karavīru
nostādītu ārpus pārējiem pilsoņiem? Tas, ka karavīrs ir militāra persona, kas padota zināmai militārai disciplīnai, ka, atrodoties armijā karavīrs savā
karaspēka daļā, izpildot dienesta pienākumus, nevar
nodarboties ar politisko aģitāciju, pats par sevi saprotams. Bet ne par to ir runa. Runa ir par to,
ko karavīrs varētu darīt ārpus savas karaspēka
daļas, ārpus savu tiešo dienesta pienākumu izpildīšanas. Mums taču tagad ir liela daļa virsnieku,
kas ārpus dienesta staigā privātās drēbēs un tā tad
ārēji ne ar ko neatšķiras no privātām personām,
kad tās nepilda savus dienesta pienākumus. Tā tad
nav nekādu sevišķu dibinātu motīvu, kas prasītu,
lai karavīriem nepiešķirtu polītiskās tiesības.
Ja grib runāt par to, ka tas varētu traucēt

disciplīnu un radīt

armijā politiskas nesaskaņas,

tad tas pats par sevi atkrīt, jo tāds stāvoklis varētu rasties tikai gadījumā, ja kāds aizstāvētu
priekšlikumu, ka karaspēka daļā, dienesta pienākumus izpildot, var ienest politiskus jautājumus un politisku aģitāciju. To neviens neprasa. Tā tad netiks grauta disciplīna, un armija necietīs ne mazākā
mērā.
Kāds tagad ir patiesais stāvoklis? Patiesais stāvoklis ir tāds, ka faktiski viena laba daļa virsnieku

simpatizē vai nu vienai vai otrai partijai. Pie Saeimas frakcijām nāk atsevišķi virsnieki ar vienu vai
otru jautājumu vai ierosinājumu, un tā tad tiem šinī
ziņā ir zināms sakars.

'Šeit minēja par vēlēšanām.

Saeimas vēlēša-

nasir notikušas jau vairākkārt, un mēs zinām, ka
velēšanās vairākas politiskas partijas savos kandidātu sarakstos uzstāda arī aktīvā dienesta virsniekus. Vairākas partijas to ir darījušas. Stāvoklis rodas patiešām dīvains. Piemēram kāds ģenerālis var kandidēt uz kādas labā spārna partijas
listes, bet tanī pat laikā citi virsnieki nedrīkst pat
aiziet un noklausīties kaut vai privātās drēbēs kādas polītiskās sapulces runas. Tas ir galīgi nelo-

ģiski.

Tāpat te teikts, ka

noliegts publicēt rakstus

laikrakstos.

Arī ar tiem rakstiem ir tā, ka bieži
politiskas dabas raksti ir tomēr publicēti. Līdzšinēja prakse rāda, ka laikrakstā «Latvī»" šad un tad
militāras personas, pat ar pilniem parakstiem, ir
ievietojušas rakstus ar politisku nokrāsu. Tādi
raksti ir bijuši ievietoti, un armijas priekšniecība
pret tiem navversusies. Kungi, nevar būt tāds stāvoklis, ka mes izdosim likumu un lieku reizi sevišķi šo_ noliegumu pastrīposim, bet faktiski tomēr
bus _ izņēmums ar atsevišķām kara resora amata personām, varbūt, ar tādām amata personām, kuras savos politiskos rakstos vai savā rīcībā vairāk piesliesies labajam spārnam._ Tā kā mums ir tāda prakse, ka
šis noteikums pastāvīgi tiek apiets, tad jo vairāk,
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man šķiet, nav nekāda iemesla to vēl sevišķi noteikt.

Mums šinī ziņā ir arī piedzīvojumi no vienas
vai otras ārvalsts, kur šie noteikumi bijuši līdzīgi
un kur šī panta dēļ nav radušies nekādi sarežģījumi
armijas dzīvē. Bez tam, kungi, lai būtu kā būdams,
mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka karavīru intereses
gribam īpaši aizstāvēt, tiem pat zināmā mērā gribam dot zināmas priekšrocības. Bet te, kur ir
runa par vienkāršām pilsoņu tiesībām, ne par ko
vairāk, te mēs karavīriem negribam dot pat šīs tiesības. Te karavīru vienlīdzīgās tiesības lielā mērā
tiek ierobežotas.
Vēl vairāk, kungi! Mēs nonākam ļoti neveiklā
stāvoklī ar citiem likumiem.

Piemēram, karaklau-

sības likums un likums par Saeimas vēlēšanām piešķir balsstiesības visiem karavīriem, piešķir tās pašas tiesības arī obligātoriskā dienesta karavīriem.
Kāds tagad rodas stāvoklis? Kareivjiem ir tiesība
balsot. Lai viens cilvēks varētu balsot, tad viņam
apmēram jāzin, ap ko lieta grozās, par ko balsot.
Tā tad elementārā loģika prasa, lai karavīram atļauj no dienesta brīvā laikā, kad viņš ir ņēmis atvaļinājumu, apmeklēt vienu otru politisku sapulci un
daudzmaz iepazīties, ap ko lieta grozās, kādas politiskas partijas ir un ko katra aizstāv. Mums Saeimā ir ienākušas sūdzības gan karalietu kommisijā,
gan arī atsevišķi pieprasījumi Augstajā namā, ka
vēlēšanās atsevišķās karaspēka daļās atsevišķi
priekšnieki ir iespaidojuši karavīrus. Tas pa daļai
izskaidrojams tā, ka viena daļa karavīru ir tāda,
kam nav bijis iespējas iepazīties ar politiskām partijām un to mērķiem. Ja nu šie karavīri iet vēlēt,
un viņu priekšnieks saka, ka jābalso par to un to,
tad šie karavīri, kas par sabiedriskiem jautājumiem
nekā nezin, to arī dara; Bet ja viņiem netiktu ierobežots no dienesta brīvais laiks, tad viņi varētu
par šiem jautājumiem informēties un ar tiem iepazīties; tad tādi gadījumi nevarētu notikt, tad
karavīri, kas gribētu zināt, kādas dažādas politiskas
partijas ir un uz kādu pusi viņu centieni iet, varētu
ar to iepazīties. Ja mēs esam devuši karavīriem
vēlēšanu tiesības, tad ir augstākā mērā neloģiski neļaut viņiem uz vēlēšanām sagatavoties, jo lai cilvēks varētu nobalsot, viņam jāzin, ap ko lieta grozās un par ko lai viņš balso. Nepareizi ir, kā tas
līdz šim ir bijis, ka karavīrs līdz nobalsošanai tiek
turēts karaspēka daļā pavisam izolēts no sabiedriskās dzīves; tad, kad pa 3 gadiem reiz notiek vēlēšanas, saprotams, viņš ir pilnīgi nesagatavots.

Aiz visiem minētiem motīviem sociāldemokrātu
frakcija vēlreiz liek priekšā Augstajam namam strīpot 374. pantu, kas karavīru polītiskās tiesības ierobežo visplašākā mērā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Mīlbergam.

Vārds deputātam

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku

partija): Man jāizsakās pret Bruno Kalniņa priekšlikumu, un proti — aiz tiem pašiem iemesliem, aiz
kādiem visās pasaules armijās attiecīgā atļauja ir
liegta — lai negrautu armijas disciplīnu. Mēs varam
tikai iedomāties tādu stāvokli, kad rotas komandieris būs vienā partijā, vada komandieris — otrā partijā, jaunākais virsnieks — trešā, virsseržants —
ceturtā, seržants — piektā, dižkareivis — sestā

u. t. t.

Ja nu viņi uzstāsies sapulcēs un viens otru

apstrādās, tad, es gribētu zināt, vai vēl būs tāda
vara, kas mūsu armiju saturēs kopā un vai jnums
tad vispār vairs būs kāda armija?
Es atceros tos laikus, kad iznāca pavēle Nr. 1,
Kerenska laikā, pēc kuras armija sāka šķīst un jukt
uz visām pusēm. Pēc tam nāca tālākie rīkojumi,
kas visi bija drakoniski, bet tie vairs nespēja sa-
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turēt armiju kopa; ari paši kommūnisti, kuri galvenā
kārta insceneja_ armijas sagraušanu, saņēmuši varu
savas rokas, tas pašas armijai esošās tiesības vēl
talak apcirpa. Paskataities tikai tagadējā Padomju
Krievija, vai tur ir kāda brīvība armijā! Tur nav
ne desmitas daļas tas brīvības, kas ir mūsu armijā.
. Bruno Kalniņš, varbūt, domā visu labi. Teo-

rija varētu pielaist iespēju visiem atļaut runāt un
izteikties, bet diemžēl, vel arvienu visur praksē ir
homo homini_ lupus_ — cilvēks cilvēkam vilks, un
kamēr bus tāds stāvoklis, kamēr visa cilvēce nebūs pārvērtusies, tikmēr mēs ar šīs pārmērīgi lielas patvaļas došanu varam mūsu armijai nodarīt
ļoti lielu ļaunumu._ Mums jau pastāv karaklausības
likums, uz ko aizrādīja arī pats Bruno Kalniņš. Tur
jau ir atzīmēts, kas šinī pantā minēts; kad referents
to nolasīs, tad Augstais nams to dabūs zināt. Karavīru tiesības faktiski nav ierobežotas. Viņi var
^ piedalīties vēlēšanās. Ja kāds karaaktīvi un pasīvi
vīrs privāta apģērbā būtu piedalījies sapulcēs —
man nav zināmi gadījumi, kur viņš par to būtu
ņemts uz grauda. Bez šaubām, neviens nevar liegt
karavīriem kandidēt vai domāt labi, vai kreisi, jo

ta ir katra personīga lieta.
Te daži aizrādīja, ka karavīri tad nevarēšot sekot politiskai dzīvei, nezināšot, kā balsot. Man jāaizrāda, ka armijā pieietami visi laikraksti. Karavīriem nav_ aizliegts pasūtīt tādus laikrakstus, kādus viņi vēlas. Viņi var sekot politiskai dzīvei.
Bez tam aktīvā kara dienesta laiks ir samērā īss,
mes to saīsinām vēl vairāk; tāpēc es izsakos pret
šo priekšlikumu un lūdzu Augsto namu katrā ziņā
balsot par šo pantu kommisijas redakcijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Vārds referentam.
374. pants karalietu
Referents J. Balodis:
kommisijā pieņemts ar dažiem pārlabojumiem.
Šis pants nav nekas jauns, bet ir it kā papildinājums kara klausības likuma 23. pantam, kurš
skan tā: «Aktīvā kara dienestā esošas personas nevar piederēt pie politiskām partijām; viņas bauda
pasīvas un aktīvas vēlēšanu tiesības un var piedalīties tautas nobalsošanās, bet nevar ņemt dalību
aģitācijā sakarā ar vēlēšanām vai tautas nobalsošanām ne karaspēka daļās, ne ārpus tām.» Tā tad
es nevaru piekrist deputāta Bruno Kalniņa priekšlikumam un lūdzu šopantu pieņemt tādā redakcijā,
kāda tas likts priekšā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 374. panta iesniegti divi priekšlikumi. Deputāts Bruno Kalniņš
liek priekšā
374. pantu strīpot.

Deputāts L. Jeršovs liek priekšā _

374. pantu tagadējā redakcijā strīpot un ta vietā likt šādu jaunu pantu:
«Aktīvā kara dienesta karavīri un kara resora brīvā līguma darbinieki bauda neierobežoti visas polītiskās tiesības:
1) sastāvēt polītiskās un arodnieciskās organizācijās;
2) piedalīties politiska rakstura sapulcēs un demonstrācij ās;'
3) uzstāties ar politiskām runām un rakstīt presē.»

Referents izsacījās pret abiem priekšlikumiem.
Deputāta Bruno Kalniņa priekšlikums sakrīt ar deputāta Jeršova priekšlikuma pirmo daļu — panta
tagadējo redakciju strīpot. Vispirms likšu uz balsošanu priekšlikumu — 374. pantu strīpot.

Ja to

pieņems, nāks nobalsošanā deputāta Jeršova priekšlikuma otrā daļa; japanta strīpošanu noraidīs, nāks
nobalsošanā 374. pants kommisijas redakcijā. —
Lieku uz balsošanu priekšlikumu — 374. pantu strīpot. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 374. panta strīpošanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret strīpošanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par priekšlikumu — 374. pantu strīpot
nodots 30 balsu, pret to nodotas 48 balsis. Sis
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Līdz ar to atkrīt deputāta

Jeršova priekšlikuma otrā daļa — 374. pantu pieņemt jaunā redakcijā. — Nobalsošanā nāk 374. pants
kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret 374. panta pieņemšanu kommisijds redakcijā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par 374. panta
pieņemšanu kommisijas redakcijā. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 374.
panta pieņemšanu kommisijas redakcijā nodotas
46 balsis, pret — 32 balsis. 374. pants kommisijas
redakcijā pieņemts. — 375. pants.
(Ieņemt otru algotu amatu vai uzņemties atsevišķi atalgojamus papildu pienākumus valsts (ari valsts autonomā uzņēmumā), pašvaldības vai privātā dienestā aktīvā kara dienesta karavīrs var tikai ar sava priekšnieka, sākot no pulka
komandiera un augstāk, atļauju
Kā izņēmums uzskatāmi
gadlumi, kad blakus pienākumus aktīvā kara dienesta karavīrs izpilda uz sevišķa likuma vai Ministru kabineta izdotu
noteikumu pamata.:
Piezīme. Atsevišķi darbi pret atlīdzību, ja to izpildītājam nav ilgstošas saistības — par algotiem pienākumiem
neskaitās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 376. pants.

(Aktīva kara dienesta karavīram aizliegts piedalīties
banku un akciju sabiedrību pārvaldes un revīzijas orgānos.
Tāpat aizliegts uzņemties algotus pienākumus vai pret atlīdzību izpildīt vienreizējus pakalpojumus uzņēmumā, kurš s-aņem_ no viņa resora materiālu pabalstu vai kurš padots tās
iestādes uzraudzībai, kurā karavīrs ieņem amatu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 377. pants.

(AktTva kara dienesta karavīram aizliegts būt par trešo
personu pilnvarnieku lietās kas piekrīt iestādei, kurā viņš ie-"
ņem amatu; tāpat aizliegts piedalīties vai iestāties personīgi
vai caurjrešo personu peļņas uzņēmumos vai darījumos, kurus noslēdzot vai izpildot karavīru prvātās intereses saduras ar dienesta interesēm vai kuru intereses viņš varētu pabalstīt izmantojot savu dienesta stāvokli.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 378. pants.

(Aktīvā kara dienesta karavīram noliegts, bez pulka komandiera atļaujas, ievietot Iai-knakstos, žurnālos un citos preses_ izdevumos ziņas, kas viņam pēc sava dienesta stāvokļa
zināmas vai pieejamas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 379. pants.

(Karavīrs par 374._ un 378. panta nosacījumu neizpildīšana vai! nu nes kriminālatbildību, vai ari sodāms disciplinārā
kārta.)

'
Vārds strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Nupat pirms dažam minūtēm pieņēma pantu, kas
karavīriem aizliedz organizēties, sastāvēt polītiskās
partijas un citas tamlīdzīgās organizācijās, tāpat
aizliedz uzstāties prese un citur. 379. pants paredz,
ka par šādiem pārkāpumiem karavīrus attiecīgi soda,
vai nudisciplīnarā kārtā, vai ari tiesa kriminālprocesa kartība. Turpretim 380. un 381. pants paredz,
ka aktīva kara dienesta karavīri ar pulka komandiera atļauju var būt par biedriem biedrībās un sa- '
biedrības, kas nodibinātas bez polītiskiem mērķiem
un nolūkiem. Tāpat 381. pants paredz, ka karavīriem atļauts karavīru tērpā aktīvi piedalīties dažādos priekšlasījumos tikai ar katrreizēju divīzijas
komandiera atļauju.
374. pants, kas paredz dažādus ierobežojumus
karavīriem, ir jau pieņemts. 379. pants paredz sodus par šiem pārkāpumiem, turpretim tālāk 380. un
381. panti nosaka, ka pulku un divīziju komandieriem tiesība dot dažiem karavīriem attiecīgās tiesības. Viens otrs teiks, ka šīs tiesības iestāties politiskās organizācijās tomēr nevar dot, bet gan var
atļaut iestāties organizācijās, kurām nav nekādu politisku mērķu. Mēs ļoti labi zinām, kā attiecīgus
gadījumus iztulko polītiskās partijas un arī attiecīgas organizācijas, kuras stāv ļoti tuvu valdošām politiskam partijām. Ja šie panti paliks tādi, kādi tie
ir, tad_ pilsoņiem, kuri aizstāvēs tieši valdošo līniju
pohtika, gati būs tiesība organizēties dažādās biedrības, uzstāties dažādās sapulcēs, noklausīties for-
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mas tērpos dažādas aģitācijas runas u. t. t. — tas
viss viņiem bus iespējams, bet gan nebūs iespējams tiem karavīriem un arī, bez šaubām, tiem
virsniekiem, kuri vienā otrā gadījumā pilnīgi nesimpatizē valdošai politikai. Lai atceramies pagājušā
gada augustu sakarā ar armijas reorganizāciju.
Cik labi viss tas tika izdarīts, cik labi un cik ātri
valdība varēja iecelt attiecīgos posteņos sev paklausīgus cilvēkus un realizēt savu polītiku.

Mes liekam priekšā šos pantus — 379., 380. un
381. — strīpot. Ja šīs tiesības ir laupītas visiem
karavīriem, tad nevar būt izņēmumu, dodot šīs
tiesības tikai valdošai šķirai, kamēr visiem citiem
tas nedod.
Priekšsēdētāja biedrs Ķ. Pauluks: Strādnieku
un zemnieku frakcijas deputāts J. Balodis iesniedzis
priekšlikumu:
«Lieku priekšā 379.,380. un 381. pantu strīpot.»'

Patlaban nobalsojams 379. pants. Lieku
balsošanu deputāta Baloža priekšlikumu

uz

379. pantu 'Strīpot,

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas no balsošanas. Tādu
nav. Par deputāta Baloža priekšlikumu nodotas
29 balsis, pret — 45 balsis. Priekšlikums noraidīts. Līdz ar to 379. pants pieņemts kommisijas redakcija. — 380. pants.
(Aktīvā kara dienesta karavīrs, ar pulka komandiera
atļauju, var iestatjes un būt par biedri' biedrībās un sabiedrības, kas nodibinātas bez politiskiem- mērķiem un nolūkiem.)

Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk deputāta Baloža priekšlikums —
380. pantui strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Baloža
priekšlikumu. Tikai 5 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits. Deputāta Baloža priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to 380. pants pieņemts kommisijas redakcija. — 381. pants.
_ (Karavīriem ir atļauts karavīru tērpā aktīvi piedalīties
dažādos -priekšnesumos tikai ar katrreizēju divīzijas komandiera atļauju.)

i

Deputāts J. Balodis liek priekšā
381. pantu! strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Baloža
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par deputāta Baloža priekšlikumu nodotas
27 balsis, pret — 44 balsis. Priekšlikums noraidīts.
Līdz ar to 381. pants pieņemts kommisijas redakcijā.
— 382. pants.
(Aktīvā kara dienesta karavīram ir tiesība piedalīties
Saeimas un pašvaldību velēšanas, kā arī tautas nobalsošanā
un nobalsošanas ierosinājumā.)

Vārdu neviens nevēlas? Vai būtu kādi iebildumi pret 382. pantu? Iebildumu nav. 382. pants
pieņemts. — 383. pants.
(Aktīvā kara dienesta virsniekam aizliegts -aizņemties
naudu no padotiem virsniekiem, kā ari no visiem instruktoriem
un kareivjiem', bet instruktoriem no padotiem kareivjiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 384. pants.

(Aktīvā kara dienesta karavīrs var izdot vekseļus un
stāties citas naudas saistībās. Parāda piedzīšana pēc vekseļiem un naudas saistībām nav vēršama uz karavīra algu.

Piezīme, Parāds piedzenams no karavīra mantas likumos paredzēta kārtībā, par ko iepriekš paziņojams karavīra
priekšniekam. )
i

Iebildumu nav? Pieņemts — 385. pants.
(Aktīvā kara dienesta karavīram, uz pastāvošo likumu
pamata, atļauts piedalīties tirdznieciskos un rūpnieciskos uzņēmumos, kā arī caur pilnvarniekiem vai pārvaldniekiem tos
pārvaldīt.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 386. pants.

(Aktīvākara dienesta karavīram piedalīšanās 385. pantā
minētos uzņēmumos un piederošā nekustamā manta un tās

sesijas
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pārvaldīšana nedrīkst but par šķērsli un kavēkli dienesta pienākumu izpildīšanai un pārvietošanai no vienas karaspēka
daļas uz otru.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 387. pants.

(Aktīvā kara dienesta karavīram atļauts doties laulībā,
likuma p-ar _ laulību paredzētā kārtā, par ko pēc laulības noslēgšanas jāziņo priekšniecībai. )

Referents J. Balodis iesniedzis priekšlikumu —

387. panta otrajā! rindiņā pēc vārdiem «par ko» likt: «kā
^
pirms ta arī pec.»

Nobalsošanā nāk 387. pants ar referenta priekšā
likto pārlabojumu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
387. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. 387. pants pārlabotā veidā pieņemts. — 388. pants.

(Aktīva kara dienesta karavīru ģimenes (sieva un bērni)
bauda tiesību uz bezmaksas ārsta palīdzību, medikamentiem
un ievietošanu ārstniecības iestādēs, kā arī uz pensiju un citiem- pabalstiem, pec pastāvošiem likumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 389. pants.

(Virsdienesta karavīru

par virsdienesta karavīriem

ģimeņu tiesības noteiktas likumā

(lik. krāj, 1925. g. 69).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 390. pants.

(Aktīvā kara dienesta virsniekam visos gadījumos

ir

tiesjba braukt pa Latvijas dzelzceļiem ar -trešās klases biļeti

otras klases vagona, bet ģenerāļiem, pulkvežiem un atsevišķu daļu komandieriem — ar otrās klases biļeti pirmās klases
vagona.
i
Piezīme. Šai pantā minētās tiesības virsnieks bauda
arī t', kad viņš valkā clvīlapģērbu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 391. pants.
(Aktīvā kara dienesta instruktors un kareivis brauc atvaļinājumā turp un atpakaļ trešā klasē par puscenu uz sevišķu
pieteikumu pamata, kurus izdod karaspēka dala.)

Vārds deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
391. pants paredz, ka kareivji, dabūjuši atvaļinājumu
un braucot uz savam dzīves vietām, var braukt
3. klase par puscenu. Mes liekam priekšā 391. panta

otra rindiņa pec vārdiem «3. klasē» strīpot vārdu
«puscenu» un tanī vieta likt «brīvu». Pašreiz kareivjiem armija maksa algas tikai 6 latus mēnesī.
Ja nu kareivjiem jābrauc atvaļinājumā un bieži vien
jābrauc lielāki attālumi, jo pašreiz armijā ir tāda
kartība, ka uz vietas karavīriem neatļauj dienēt,
bet jādien citur, tad ar 6 latu algu mēnesī
tāda
braukšana ir savienota ar grūtībām. Tādēļ mēs
liekam priekša vest karavīrus pilnīgi par brīvu, jo
sie karavīri tomēr galvena kārtā aizstāv pilsonības
mantu, rūpējas par to, lai pilsoņi varētu saimniekot
un droši dzīvot. Tapec vajadzīgs šiem mazturīgiem lauku un pilsētu nemantīgiem cilvēkiem kaut
tik doL lai atvaļinājuma gadījumos viņiem nebūtu
jāmaksā par dzelzceļu, kas viņus pārvadā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Bruno Kalniņam.
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Attiecībā uz
ierosinājumu piešķirt karavīriem un instruktoriem
tiesības atvaļinājumos braukt par brīvu un nevis par
tagad paredzēto puscenu, jāsaka, ka sociāldemokrātu frakcija šo priekšlikumu atbalstīs, jo vairāk
tadeļ, ka apstākļi mušu karaspēkā tagad ir tādi, ka ;
loti liela daļa mušu karavīru atrodas Latgalē — Daugavpils un Rēzeknes garnizonos. Starp tiem karavīriem, kas izpilda obligātorisko kara dienestu Latgales un Zemgales divīziju vienībās, ir ļoti daudz
rīdzinieku, kuri, saņēmuši atvaļinājumu, dabīgi grib
braukt uz Rīgu pie saviem radiniekiem, jo pretēja gadījuma, ja, piemēram, atvaļinājumu dabūtu
kāds 9. kājnieku pulka karavīrs Rēzeknē, viņam
nebūtu nekādas nozīmes saņemt atvaļinājumu un
to izmantot Rēzekne, ja visa viņa dzīve, viņa radinieki un tuvinieki atrodas Rīgā. Protams, vienam
strādnieka cilvēkam, kas atrodas obligātoriskā kara
dienesta, saņem tur dažus niecīgus latus karavīra
algas un arī no mājam nekāda pabalsta nesaņem,
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nav iespējams segt izdevumus braucienam no Rēzeknes vai Daugavpils_ līdz Rīgai, kas prasa diezgan
lielu summu. Tāpēc būtu motīvēts priekšlikums
obligātoriskā dienesta karavīriem un tāpat instruktoriem piešķirt tiesību braukt par brīvu. Protams,
jā tādu noteikumu šeit pieņemtu, tam vajadzīgie līdzekļi jāparedz budžeta izdevumos nākošā gada

kara resora budžetā.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vadu vairāk
neviens neveļas? Vārds referentam.
Referents J. Balodis: Kommisijā šis jautājums
nav apspnests,_ tapec kommisijas vārdā nevaru izteikties; tas būtu vedams sakarā ar budžetu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Deputāts
J. Balodis iesniedzis priekšlikumu —
391._ panta otrajā rindiņā pēc vārdiem «trešā klasē par»

strīpot vardu «puscenu» un- tā vietā likt «brīvu».

Referents nevar _ dot atsauksmi par šo priekšlikumu, jo kommisijā tas neesot apspriests. Lieku
deputāta Baloža 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 Baloža
priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret — 27 balsis,
atturējušies 6. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošana nak 391. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. 3 balsojot pret 391. pants kommisijas redakcijā pieņemts. — 392. pants.
(Karavīram braukšanas izdevumus komandējumā gadījumos sedz valsts. Šīs tiesības bauda ari no aktīvā kar-a dienesta atvaļinātie karavīri, kad tie iesaukti apmācībā un uz
pārbaudēm, par ko atzīmējams personas apliecībās.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 393. pants.

(Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem tiesības braukšanai

p a dzelzceļiem noteiktas Lāčplēša kar-a ordeņa statūtos (lik.
krāi. 1900. g. ,216).)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 394. pants.

(Tuvākus noteikumus 390.—393', pantā minēto
tiesību
piemērošanai dzīvē izdod satiksmes ministris saziņā ar kāra
ministri un Valsts kontroli.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 395. pants.

(Aktīvā kara dienesta karavīru, viņu ģimenes locekļu
un kara resorla darbinieku atalgojuma un -apgādes priekšmetu
normas no valsts noteiktas attiecīgos likumos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XV daļa. Virsraksts.
Iebildumu nav? Pieņemts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
XV. daļa. Virsraksts.

«No aktīvā kara dienesta atvaļināto karavīru tiesības un

pienākumi.»

Iebildumu nav? XV daļas virsraksts pieņemts.
— 396. pants.
(No aktīvā kara dienesta atvaļinātais karavīrs skaitās
aktīyā_ kara dienestā līdz reģistrēšanai attiecīgā reģistrācijas
iestāde, un par šinī laikā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem viņš sodāms līdzīgi aktīvā kara dienesta karavīriem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 397. pants.
_ (No aktīvā kara dienesta atvaļinātam karavīram, bez
vispārējiem likumiem jāpilda karaklausības likumā uz viņu
attiecošies noteikumi' un šā likuma turpmāko (398.—416.) pantu

nosacījumi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 398. pants.
(No aktīvā kar-a dienesta atvaļinātam karavīram', karaklausības likumā paredzētos gadījumos, attiecīgā rīkojumā
noteiktā vieta un laikā jāierodas no jauna aktīvā kar-a dienestā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 399. pants.
(No

aktīvā kara dienesta atvaļināto karavīru
attiecīgā atvaļināto karavīru kategorijā.)

ieskaita

Iebildumu nav? Pieņemts. — 400. pants.
(Miera ai-kā no aktīvā kara dienesta atvaļinātais virsJ
nieks, likuma paredzētā kārtībā, var no jauna iestāties aktīvā
kara dienestā ar šinī likumā paredzētiem ierobežojumiem'.)

Iebildumu nav?

(No aktīvā kara

Pieņemts. — 401. pants.

dienesta

atvaļināto instruktoru

miera

s es i j a s 13. s ē d e 19.30. g a d a 2. d e c e m b r i.
laikā uz paša vēlēšanos likumā paredzētā kārtībā
ņemt! virsdienesta.)
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var

pie-

Iebildumu nav? Pieņemts. — 402. pants.

_ (No aktīva kara dienesta atvaļinātam karavīram visos
jautājumos, attiecība uz kara dienestu, jāgriežas pie tā kara
apriņķa priekšnieka, kura apriņķī tas reģistrēts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 403. pants.

(No aktīva kara dienesta atvaļinātam karavīram jāpaziņo savaj reģistrācijās iestādei (uz laukiem pagasta valdei,
bet pilsētas — policijai) sava dzīves vieta un tās maiņa, bez
tam virsniekam katru gadu uz 1, janvāri jāpaziņo dzīves vieta tam kara apriņķa priekšniekam, kura apriņķī tas reģistrēts.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 404. pants.

(No aktīva kara dienesta atvaļinātam virsniekam, atstā-

jot _uz laiku pastāvīgo dzīves vietu, jārūpējas, lai viņš laikā
varētu saņemt varbūtējo rīkojumu pair iesaukšanu aktīvā kara
dienesta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 405. pants.

(Ja no aktīva kara dienesta atvaļinātais karavīrs slimības yai_ citu nepārvaramu iemeslu dēļ nevar ierasties rīkojumā
noteikta laika un _ vietā, tad viņam nekavējoties par to jāziņo
attiecīgai reģistrācijas iestādei, pieliekot apliecību, kura šos
iemeslus apstiprina.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 406. pants.

( Miera lauka armijas papildināšanai aktīvā
kara dienesta nevar uzņemt virsniekus, kam nav pilnas kara skolas vai
virsnieku kursu militāras izglītības, kas atvaļināti no aktīvā
kāja dienesta disciplīnas pārkāpumu dēļ, neapmierinošu atestāciju deļ, vai sakara ar goda tiesas lēmumu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 407. pants.

(Iestājoties valsts vai pašvaldības dienestā no

aktīvā
dienesta atvaļinātais karavīrs- vienādos apstākļos bauda
priekšrocību pret citiem kandidātiem;)
kara

Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu —

407. pantu strīpot.

/

Vārdu pie šī priekšlikuma neviens nevēlas?
vārds referentam.
Referents J. Balodis: Kommisijā šis priekšlikums nav pārrunāts, tapec kommisijas vārdā nevaru izteikties.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms likšu uz
balsošanu deputāta Ulpes priekšlikumu — 407. pantu
strīpot. Ja to pieņems, atkritīs nobalsošana par
407. pantu; ja deputāta Ulpes priekšlikumu noraidīs nāks nobalsošana 407. pants kommisijas re^ Referents ziņo, ka kommisijā deputāta Uldakcija.
pes priekšlikums neesot pārrunāts. Lieku to uz
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
irpret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Ulpes priekšlikumu —
407. pantu strīpot — nodotas 29 balsis, pret — 39
balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk
407. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 407. pants kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 408. pants.
(No aktīvā kara dienesta atvaļinātiem karavīriem aizliegts valkāt karavīra ietērpu, izņemot Lāčplēša kara ordeņa
kavalierus un tos karavīrus, kam, saskaņā ar šā likuma XI
daļu, piešķirta tiesība valkāt -karavīra ietērpu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 409. pants.

(No aktīvā kara dienesta atvaļinātam karavīram-, kam 1
piešķirta tiesība valkāt karavīra ietērpu, atļauts braukt pa
Latvijas dzelzceļiem ja viņš tērpies karavīra ietērpā, pēc
390. panta norādījuma.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 410. pants.

(Atrodoties valsts, pašvaldības vai privātā dienestā, no
aktīvā kara dienesta atvaļinātais karavīrs parakstos nevar lietot kara dienesta iegūto dienesta pakāpi.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 411. pants.

(No aktīvā kara dienesta atvaļinātais karavīrs par neierašanos aktīva kara dienestā, karaklausības likumā paredzētos gadījumos, sodāms disciplinārā kārtā vai nododams tiesai.)

Iebildumu nav?

(No aktīvā kara

Pieņemts. — 412. pants.

dienesta atvaļinātais karavīrs par

noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti atrodoties aktīvā kara
dienesta vai pa iesaukšanas laiku apmācībā, sodāms līdzīgi
aktīva dienesta esošam karavīram.)
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Iebildumu nav?

Republikas

III

Saeimas

Vil

Pieņemts. — 413. pants.

(No aktīva kara dienesta atvaļinātam virsniekam, kas
paaugstināts dienesta pakāpēs, nebeidzot kara skolu pēc miera laika programmas, atļauts turēt pārbaudījumu kara skolā
vai cita _kara mācības iestāde pec armijas štāba norādījumiem. Pārbaudījumu izturējušais iegūst līdzīgas tiesības virsniekam, kas beidzis kara skolu pēc miera laika programmas.
Lūgumi deļ atļaujas iesniedzami armijas štābam caur kara
apriņķa priekšnieku katru gadu uz 1. janvāri. Virsnieks pie
pārbaudījuma pielaižams divas reizes pirmo piecu gadu laikā
pēe atvaļināšanas no aktīvā kara dienesta.
Piez'me. Virsnieku, kas atvaļināts no aktīvā kara dienesta pirms ša likuma izdošanas, var pielaist pie pārbaudījumai pirmos piecos gados pēc likuma spēkā stāšanās.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 414. pants.

(No aktīvā ka-ra dienesta atvaļinātais kara laika ierēd-

nis, jsanitarierednis, tecdniķis vai pasta ierēdnis, iesaucot kara
laika aktīva kara dienesta, izraugāms kareivja vai instruktora uzdevuma pildīšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 415. pants.

(No aktīvā kara dienesta atvaļinātie ārsti, veterinārārsti un farmaceiti, kas uz kara laikā izsludināto armijas virspavēlnieka noteikumu pamata apstiprināti vai
paaugstināti
par ārstiem, veterinārārstiem vai farmaceitiem paredzētās dienesta pa-kapes, bet kuriem nav pabeigtas universitātes izglītības, miera laika aktīva kara dienestā nav pieņemami. Iesaucot viņus aktīva kara dienestā kara laikā viņi nav ieceļami ārsta vai veterinārārsta amatos vaiļ — farmaceiti — aptiekas pārziņa vietas kara ārstniecības iestādēs.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 416. pants.

(Iepriekšēja (415.) pantā minētos karavīrus var pieņemt
aktīva kara dienesta .-ka miera, tā kara laikā un iecelt ārstu,
veterinārārstu un farmaceitu amatos, ja viņi piecu gadu laikā
pec atvaļināšanas no dienesta, bet aktīvā kara dienestā esošie un pirms ša likuma izdošanas atvaļinātie — pirmos piecos gados pec _likuma _ s-peka stāšanās nobeidzot universitātes
attiecīgu fakultāti, iegūst ārsta veterinārārsta vai farmācijas
kandidāta grādu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XVI daļa.
raksts.
«Kara resora briva līguma

Virs-

darbinieki.»

Iebildumu nav? XVII daļas virsraksts pieņemts.
— I nodalījums. Virsraksts.
«Vispārīgie

noteikumi.»

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. — 417. pants.
(Štata .amatu pildīšanai kara resorā, kurus dažādu apstākļu deļ nav iespējams aizvietot ar karavīriem, var pieņemt ārpus aktīva kara dienesta esošas personas, ievērojot
turpmāko (418.—439.) pantu nosacījumus. Tāpat ārpus aktīva kara dienesta esošas personas var pieņemt kā darba
speķu kara resora uzņēmumos dažādu ārpus štata darbu veikšanai.

)Iebildumu

nav? Pieņemts. — 418. pants.

(Ārpus aktīvā kara dienesta esošas personas, kas pieņemtas štata amatu pildīšanai, sauc! par kara resora brīva līguma darbiniekiem, bet kas pieņemtas kā darba spēks ārpus
štata — par strādniekiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 419. pants.
(Brīva līguma darbinieki dalāmi: 1) valsts ierēdņos un
2) valsts kalpotajos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 420. pants.
( Par valsts _ ierēdni kara resorā sauc brīva līguma darbinieku ar _ speciālo izglītību vai speciāla aroda pratēju, kas
iecelts tāda amata, kurš kara resora iestāžu štatos paredzēts
virsniekam' vai kara ierēdnim.
Par kalpotāju kara resorā sauc brīva līguma darbinieku
speciāla aroda pratēju, kas iecelts tādā amatā, kurš štatos
paredzēts aroda pratējam kareivim vai instruktoram.)

llebildumu nav? Pieņemts. — 421. pants.
(Brīva līguma darbiniekam, kas pieņemts šai likumā paredzēta kārta' štata amata kara resorā, dienesta laiku ieskaita
ka pavadītu valsts civildienestā, par ko reizē ar iecelšanu
amata jāizsludina attiecīgas iestādes pavēlē.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 422. pants.

(Karaspēka daļai jāved par katru briva līguma darbinieku dienesta gaitas saraksts pēc kara, resorā pieņemtā parauga.)
-

Iebildumu nav?

Virsraksts.

Pieņemts. — II

«Iecelšana amatā.»

nodalījums.
^.

sesijas

13. sēde 1930. gada 2. d e c e m b r i.
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Iebildumu nav? II nodalījuma virsraksts pieņemts. — 423. pants.
(Ar kara ministra atļauju valsts ierēdni kara resora dienesta pieņem' un ieceļ amata attiecīgs priekšnieks viņam piešķirtas varas un tiesību robežās.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 424. pants.

CValsts kalpotāju kara resora dienestā pieņem un iecel
amata pulku komandieri.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 425. pants.

(Strādniekus, attiecīga aroda pratējus, pieņem attiecīgi
priekšnieki vai darbu' vadītāji.
Strādnieks valsts dienestā neskaitās.)

Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu —

425. panta strīpot vārdus: «Strādnieks valsts
neskaitās.»

Vārdu neviens

nevēlas?

vardu?

dienestā

Vai referents vēlas

Referents J. Balodis: Kommisijas vārdā piekrītu šim priekšlikumam.
Priekšsēdētājs P Kalniņš: Referents piekrīt
deputāta Ulpes priekša^ liktam pārlabojumam. Lieku
uz balsošanu 425. pantu ar deputāta Ulpes priekšā
likto pārlabojumu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret
425. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. 425. pants pieņemts pārlabota veida. — 426. pants.
(Kara resora brīva līguma darbinieku var pieņemt1) ,.ia attiecīgā karaspēka daļā ir brīvs štatos paredzēts

amats un

2) ja kandidātam ir vajadzīgā izglītība vai aroda prašana un ja tas praktiski sagatavots amata pildīšanai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 427. pants.

(Kara resora brīva līguma
darbinieku pieņemšana dienēsta un iecelšana amatā izdarāma- saskaņā ar noteikumu par

civildienestu (lik. krāj. 1927. g. 172) 7. līdz 13. panta nosacījumiem,)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 428. pants.

(Vienu gadu pec -pieņemšanas dienestā brīva līguma
darbinieku skaita par _amata vietas izpildītāju, pēc
kam
ja
^ par piemērotu, viņu apstiprina
viņš izradās
amatā Ja darbinieks pārbaudīšanas laikā izrādās par nepiemērotu ieņemamam amatam, viņu atlaiž no dienesta katrā laikā ar 2 nedēļu
iepriekšēju uzteikšanu, vai ari tūliņ, izmaksājot algu
par 2
nedēļām uz priekšu no uzteikšanas dienas..)

Virsrķt

dUmU naV?
«Dienesta

Pieīiemts

tiesības un

~ m nodalījums.

pienākumi.»

Iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts
pieņemts. — 429. pants.

(Brīva līguma darbiniekam'ir tiesība:
1) uz atalgojumu' pec amata kategorijām kara
resorā;
2) uz -pensiju pec pastāvošiem likumiem;
3) uz dažādiem' pabalstiem' un
dicmisk Palīdzību pēc kara resorā pastāvošiem
„
w$f
°
noteikumiem.,)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 430. pants.

a
rlVa 1Iguroa darbiniekiem atvaļinājumus
n.VšnV vienādi
-AS °ī'
piešķir
ar attiecīgiem karavīriem.)

*

Iebildumu nav? Pieņemts. — 431. pants.

(Kara resora brīva līguma darbinieki bauda
tās tiesības un padoti tiem noteikumiem, kādi paredzēti
noteikumu
par
civildienestu 19,. 29., 30, un 32.-39. pantā)

Iebildumu nav? Pieņemts.
'
— 432. pants.
rādniek
'l°JP^ attiecīgā tarifa vai uz savstnrJ;!i vienošanas
starpējas

pamata, no krēditiem', kūpi paredzēti
trādniekU ataIg°iumie™ > vai no i*ff£ffi
^:mtrēdit!em.)

Iebildumu nav?
(Strādnieku
likumos.)

tiesības

Iebildumu nav?
Virsraksts.

Pieņemts. — 433. pants.
un pienākumi noteikti

Pieņemts. -

?

attiecīgos

IV nodalījums.

«Atstādināšana no amata pienākumu izpildīšanas-, disciplināri
nodarījumi un sodi un atlaišana no amata.»

Iebildumu nav? IV nodalījuma virsraksts pieņemts. — 434. pants.
(Kara resora brīva līguma darbinieki atstādināmi no
amata saskaņa 1 ar noteikumu par civildienestu (lik. krāj 1927.
g. 172) 40.—44, p,,-)
/ '

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 435. pants.
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(Kara resora brīva līguma
riem pārkāpumiem sodus uzliek

III

darbiniekiem

Saeimas

VII

par disciplinā-

kas viņus- iecēluši amata, saskaņā ar noteikumu par civildienestu 45.—52. un
56i—59, pantu, pie kam pirms soda uzlikšanas izdarāma izziņa.)

priekšnieki

:

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 436. pants.

(Kara resora brīva
līguma darbinieku
atcelšana no
amata nepiemērotības dēļ izdarāma saskaņā ar noteikumu par
civildienestu 60. panta norādījumiem».)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 437. pants.
(Kara resora brīva līguma darbinieku no amata atceļ un
Pirms atcelšanas

atlaiž priekšnieks, kas viņu iecēlis amatā.
vai atlaišanas no amata izdarāma izziņa,

s e s i j a s 13. s ē d c 1930. gada

(Aktīvā

kara

dienestā

2. decembri.

esošie ārsta

vietas izpildītāji, kuri nav ieguvuši ārsta

veterinārārsta

vai veterinārārsta

grādu, bet uz sevišķu armijas virspavēlnieka noteikumu pamata apstiprināti vai paaugstināti attiecīgās dienesta pakāpēs,
patur iegūtās dienesta pakāpes, pie kam viņiem- 5 gadu laikā
no šā likuma spēkā stāšanās dienas jāiegūst ārsta vai veterinārārsta grāds.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 449. pants.
(No aktīvā kara dienesta atvaļinātie

ārsta vai

veteri-

nārārsta vietas izpildītāji, kuri nav ieguvuši ārsta vai veterinārārsta grādu, bet uz sevišķu armijas virspavēlnieka noteikumu pamata apstiprināti
nesta pakāpēs, patur iegūtās

vai paaugstināti attiecīgās diepakāpes, bet miera
dienesta

laikā kara dienestā nav uzņemami.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 438. pants.

vai
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Iesaucot viņus dienestā

(Amata

kara laikā, tie nav ieceļami ārstu vai veterinārārstu amatos.)

Iebildumu nav?

(Aktīvā kara dienestā stāvošie farmaceita vietas izpildītāji, kuri nav ieguvuši provizora vai farmācijas kandidāta
grādu, bet uz sevišķu armijas virspavēlnieka noteikumu pa-

likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā brīva līguma darbinieku atlaiž no dienesta ar algas-izmaksu par 3 mēnešiem, uz priekšu.)

Pieņemts. — 439. pants.

(Kārai resora valsts ierēdņi atlaiž no amata, ja viņš sasniedzis ša likuma 296. pantā amatam paredzēto vecumu, bet
kara resora valsts kalpotāju — ja viņš sasniedzis 56 gadu
vecumu.) i

Iebildumu nav? Pieņemts — XVII daļa.
raksts.
«Ārvalstu

Virs-

armiju karavīru pārskaitīšana Latvijas dienestā un

Latvijas armijas karavīru dienesta pakāpēs.»

Iebildumu nav? XVII daļas virsraksts pieņemts. — 440. pants.
(Latvijas pavalstniekus, kas

dienot ārvalstu armijās ir
paaugstināti šajās armijās pieņemtās dienesta pakāpēs,
var
pārskaitīt Latvijas armijā uti dienesta pakāpēs ar izdienu, kā-

da piešķirta ārvalstu armijās.
Piezīme. Noteikumus par ārvalstu

armijas karavīru ie-

skaitīšanu attiecīgās Latvijas armijas dienesta pakāpēs, kara
ministrim ierosinot, izdod Valsts Prezidents.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 441. pants.

(Latvijas armijas izdienā no dienesta Krievijas armija
ieskaita laiku un paaugstinājumus dienesta pakāpēs tikai līdz
1917. g. 26. oktobrim- (vecā stilā) un Latvijas armijā no iestāšanās dienas, bet ne agrāk kā no 191-8. g. 18. novembra.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 442. pants.

(Dienesta ilgums ārvalst u armijā un

paaugstinājums pē-

dējā dienesta1 pakāpē jāpierāda ar dokumentiem: dienesta gaitas parakstu, apliecībām, pavēlu norakstiem un izrakstiem no
pavēlēm.. Dokumentu trūkuma dēļ dienesta ilgumu un paaugstinājumu dienesta pakāpē var apliecināt uzticību pelnoši liecinieki, kuru paraksti jāapliecina attiecīgām amatpersonām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 443. pants.
(Latvijas armijas virsnieku, sanitārvirsnieku un kara ierēdņu dienesta pakāpēs pārskaitāmi tikai tie Latvijas pilsoņi,

kas ārvalstu

armijās paaugstināti virsnieku, sanitārvirsnieku

un kara ierēdņu dienesta pakāpēs un kas prot valsts valodu
(lik. krāj. 1927. g, 177).)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 444. pants.
(Armijas štābs, pamatojoties uz kara apriņķu priekšnieku
iesūtītiem ārvalstu armijas dienējušo Latvijas pilsoņu diene-

sta gaitas sarakstiem un tiem klātpieliktiem 442. pantā minētiem dokumentiem, dod rīkojumu, ka šie karavīri reģistrējami
kara apriņķu

pārvaldēs.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 445. pants.

(Armijas komplektēšanai miera laikā aktīvā kara dienestā var uzņemt tikai tos karavīrus, kas uz iesūtīto dokumentu
pamata reģistrēti attiecīgās Latvijas armijas virsnieku, sanitārvirsnieku un kara ierēdņu un citu karavīru dienesta pakāpēs un kas līdz maksimālā vecuma sasniegšanai (296. P-) vēl
var dienēt aktīvā kara dienestā ne mazāk par desmit gadiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts — 446. pants.

(Neatkarīgi no 445. panta prasībām, pirms pārskaitīšanas Latvijas armijas karavīru dienesta pakāpēs šiem pilso-

ņiem obligātoriski jāiztur pārbaudījums pēc kara ministra no!

teiktas programmasi.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 447. pants.
(Lidz _ ar iesaukšanu aktīvā kara dienestā pilsoņus, kas
dienējuši ārvalstu armijās virsnieku, sanitārvirsnieku un kara
ierēdņu dienesta pakāpēs uz kara ministra ierosinājumu, pār-

skaita Latvijas armijā Valsts Prezidents, bet instruktoru dieviņi at-

nesta pakāpes dienējušos — pulku komandieri, ja
bilst 443., 445. un 446. panta nosacījumiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — XVIII! daļa. Virsraksts.
«Par sanitārvirsniekiem

ar nenobeigtu speciālu izglītību..»

Iebildumu nav? XVIII
ņemts. — 448. pants.

da'ļas virsraksts pie-

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 450 pants.

mata apstiprināti vai paaugstināti
patur iegūtās
no šā likuma

attiecīgās- dienesta pakāpēs,

dienesta pakāpes, pie kam viņiemi 5 gadu laikā
spēkā stāšanās dienas jāiegūst farmācijas kan-

didāta grāds.)

i

Iebildumu nav? Pieņemts. — 451. pants.
(No

aktīvā

kara

dienesta

atvaļinātie

farmaceita

vietas

izpildītāji, kuri nav ieguvuši provizora vai- farmācijas kandidāta grādu, bet uz sevišķu armijas virspavēlnieka noteikumu
pamata

apstiprināti vai

paaugstināti attiecīgās dienesta

pa-

kāpēs, patur iegūtās dienesta pakāpes, bet miera laikā karā
dienestā nav uzņemami. Iesaucot viņus dienestā kara laikā
tie nav ieceļami aptiekas pārziņa vietās kara ārstniecības iestādēs un līdzīgos vaiaugstākos amatos.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 452. pants.
(Kara laika ierēdņiem -pieskaitāmi tie, kas Latvijas armijā uz sevišķu noteikumu pamata apstiprināti vai paaugstināti
par kara laika ierēdņiem', karaspēka techniķiem, pasta ierēdņiem um sanitārierēdņiem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 453. pants.
(Pārgrozības dienesta gaitā, kas rodas ar šāļ likuma piemērošanu un izpildīšanu, izvedamas pakāpeniski, amatiem atbrīvojoties un dienesta stāvoklim pārgrozoties.)

Iebildumu nav? Pieņemts .— Noslēguma teksts.
(Ar šo atvietoti:' kara likumu kopojuma VII grāmata, kara likumu kopojuma i VIII gr. ' 28.—6K, -81.— 85., 120.—130i.
167.—190. ' nanti, likums par virsnieku, sanitārvirsnieku
un
kara ierēdņu maksimālo vecumu (likt kr. 1927J g. 1041) un likums par atvaļināto karavīru tiesību valkāt karavīru ietērpu

(lik. krāi 1927. gj 184).)

'Referents J. Balodis iesniedzis priekšlikumu:
«Likuma noslēguma tekstā pēc vārdiem: «kara
likumu
kopojuma VII gr. likt: «jūras kara,likumu kopojuma VIII gr».»

Lieku uz balsošanu noslēguma tekstu ar referenta priekšā likto pārlabojumu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret noslēguma teksta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likuma noslēguma teksts pārlabotā veidā vienbalsīgi
pieņemts. — Nobalsošanā nāk likums visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par likuma
pieņemšanu visumā.

kas atturas.

Beidzot lūdzu pacelties tos,

Tādu nav. Par likuma pieņemšanu
visumā nodotas 46 balsis, pret tā pieņemšanu no-

dots 30 balsu. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Deputāts P. Lejiņš iesniedzis rakstītu paziņojumu
par balsošanas motīviem:
«Balsoju j>ret likumu par dienesta gaitu armijā un flotē
tapec, ka šis likums ierobežo karavīru-pilsoņu tiesības un dod
iespēju viņu dienesta gaitā izdarīt politisku izlasi.»

Vārds paskaidrojumam par šo paziņojumu deputātam Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Sociāldemokrātu
frakcija ar pieņemto likumu nav apmierināta un tāpēc arī balsoja pret to. Bet, es domāju, arī lielum _ liela daļa karavīru, kas ir mazākos amatos,
nebūs apmierināta ar likumu, jo tagadējās valdības ievesta līdzšinējā kārtība paliks arī turpmāk.
Tas pats gars valdīs arī turpmāk, un netaisnības,
kas notika līdz šim uz dažādu instrukciju* un noteikumu pamata, tagad notiks uz likuma pamata.
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Man liekas, ka kara resorā ir bijusi un līdz
šim valdījusi visplašākā protekciju sistēma, amati
dibināti personu dēļ, notikušas dažādas polītiskās
izlases. Politiskā izlase ir gājusi pat tik tālu, ka
dažas daļas likvidētas, lai tikai dabūtu ārā atsevišķas personas.
Man šķiet, ka arī karavīru politisko tiesību
ierobežošana, ko pieņēma pret mūsu balsīm, ir padarījusi likumu nepieņemamu.
Politisko tiesību
ierobežošana attiecībā uz politiskām partijām, sapulču apmeklēšanu, rakstīšanu par polītiskiem jautājumiem iet tik tālu, ka tagad virsnieki Liepājā
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tiesu resora amatpersonai nav tiesības ieņemt citu
amatu, kā tiesu, tā arī citos resoros, valsts autonomos _ uzņēmumos, pašvaldības vai sabiedriskā
dienesta un privātos uzņēmumos vai iestādēs, iz^
ņemot Saeimas
_deputāta un mācības spēka amatu

izglītības iestādes. Izņēmumi no šī nosacījuma no25. un 63. pantā.»
Juridiska kommisijā,
stājoties pie šī ierosinājuma apspriešanas, jau pašā
sakuma radās jauns teksts, kas ierosinātam projektam deva plašāku un _ sīkāk izstrādātu saturu.
Šo jauno ierosinājumu juridiskā kommisijā ņēma
par pamatu savam apspriešanām un ar zināmiem
pārgrozījumiem arī _ pieņēma tādā veidā, kādā tas
nedrīkst iet uz vecāku sapulcēm, uz skolu izrīkopašreiz ir dienas kartība.
jumiem, kur mācās viņu bērni, tikai tāpēc vien, ka
Šim likumprojektam ir divas daļas. Pirmā daizrīkojums notiek telpās, kuras aizliegts apmeklēt.
la ir runa par to pašu 171. pantu, kas tagad sadaMan liekas, ka aprobežojumi noiet līdz smieklīgulīts trijos nodalījumos. Pirmā nodalījumā ir nomam, un tagad pieņemtais likums līdzšinējo kārtīteikts, kādi amati noliegti tiesu resora amatpersobu tikai pastiprina.
Ja augstākiem karavīriem ir kaut kas līdzīgs nām, proti — tiesu resora amatpersonām nav tiesības ieņemt kadu _ amatu privātā vai valsts autopašvaldībai, tad zemākiem tādas nemaz nav. Sonoma
vai kooperatīva saimnieciskā uzņēmumā.
cīnījusies
ciāldemokrātu frakcija aizvien ir
un cīnīsies par to, lai neierobežotu karavīru polītiskās Bija arī priekšlikums attiecināt šo aizliegumu uz
tiesības, lai neierobežotu viņu vēlēšanu tiesības visiem amatiem, bet šo priekšlikumu
juridiskā
kommisijā noraidīja ar 6 _ pret 4 balsīm un pieņēma
u. t. t. Tāpat sociāldemokrātu frakcija cīnīsies
paf_ to, lai karavīriem un instruktoriem būtu savi to tekstu, kas_ tagad ir jūsu priekšā.
Otra daļa ir runa par amatiem, kurus tiesu
velēti pilnvarnieki karaspēka daļās un lai virsnieresora darbinieki var ieņemt blakus savam tiesas
ku sastāvs demokratizētos.
amatam. Turpat arī aizrādīts, kādā veidā vai kārPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis dienas kārtītība viņi šādus amatus var ieņemt. Ir noteikts,
bas punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu — ka šādu neaizliegtu algotu amatu var ieņemt, iepriekš izprasot Ministru kabineta piekrišanu. Mipārgrozījumu
papildinājumu
un
tiesu
iekārtas
likumos.
Referents K. nistr^ kabineta piekrišana nav_ vajadzīga Saeimas
deputata_ amatam, mācības spēka amatam izglītīreferentam.
Pauluks. Vārds
Referents K. Pauluks:
Godājamie deputātu bas iestādes un gadījumos, kad tiesu resora amatkungi! Priekša esošā likumprojekta mērķis ir — persona izpilda kādus papildu pienākumus uz likuma vai Ministru kabineta izdotu noteikumu paskaidri un nepārprotami noteikt, kādus amatus tiemata. Tādi gadījumi mums ir ar Valsts kontroli,
su resora amatpersona var vai nevar ieņemt blakā
arī ar vispārējam Saeimas vēlēšanu kommisikus savam amatam tiesu resorā. Agrākā likuma
jām, kur likums nosaka ka zināmi amati jāieņem
171. pants noteica, ka nevienai tiesu resora amat^ arī izriet, ka likumā nepersonai nav tiesība ieņemt kādu citu amatu ne taisni tiesnešiem. No ta
bez
aizliegtos
algas
vai
goda amatus tiesu resora
ne
citos
resoros,
tiesa,
ne sabiedriskā dienestā;
amatpersonas var ieņemt, neizprasot Ministru kaizņēmumi paredzēti 25. un 63. pantos minētos gadījumos. Šie divi panti attiecas uz miertiesnešiem bineta piekrišanu.
Runājot pat par algotiem amatiem, kādus tiesun nosaka, ka viņi var ieņemt dažus goda amatus,
tāpat arī uz sekretāriem un sekretāru palīgiem, nesis var ieņemt ar Ministru kabineta piekrišanu,
kuri zināmos gadījumos var ieņemt arehivāra un galvena kārta domāts juriskonsulta amats, kas prakasiera amatus. Šis likums tika papildināts 1923. sa piedzīvojuša jurista zināšanas dažādos valsts
resoros un valsts un pašvaldības iestādēs. Šeit
gada ar piezīmi, kura noteica, ka tiesu resora darbiniekiem, to starpā arī miertiesnešiem, pagaidām juriskonsulta jeb tiesneša līdzdarbība domāta galvenakarta dažādu likumprojektu vai citu noteikumu
atļauts ieņemt arī citus algotus vai nealgotus amatus valsts vai pašvaldības iestādēs, ja tam piekrīt izstrādāšanā vai apspriešanā vai arī atzinumu doattiecībā uz tiesnešiem tiesas kopsapulcē resp. šanā dažādos principiālos jautājumos. Še nav doSenāta apvienota sapulce un tieslietu ministris, bet māti atzinumi tādos atsevišķos saimnieciskos strīattiecība uz pārējām personām — tieslietu midusjautājumos, kuros sagaidāma prasības celšana
nistris.
tiesa un kur lietas iztiesāšanā pašam tiesnesim vaŠī_ papildinājuma vajadzību 1923. gadā radīja rētu būt direkta vai indirekta līdzdalība.
galvena kārta 2 motīvi. Pirmkārt, toreiz bija juKas attiecas uz likumprojekta trešo daļu, tad
ristu trūkums, kas bija sevišķi jūtams pirmajos
tur paredzēta sankcija likuma neievērošanas gadīgados, jo gandrīz visiem vecākiem juristiem bija
jumiem. Šī daļa nosaka, ka gadījumos, kad tiesnejāieņem amati_ tiesā; otrkārt, bija vēlēšanās dot sis jeb vispār tiesu resora amatpersona ieņemtu
spējīgākiem juristiem, kuriem bija jāpieņem vāji kadu amatu, ko likums neatļauj, pēc šī fakta pāratalgoti amati tiesa, iespēju ar savu godīgo darbu baudīšanas šai amata personai tiek likts priekšā
gut blakus ienākumus, lai tādā kārtā viņiem būtu zināmā laikā atsacīties no dienesta. Ja viņa to neiespējams nest tos zaudējumus, kurus viņi cieta, dara, 3 mēnešu laikā neiesniedz
atlūgumos, un nepārejot uzslikti atalgotiem amatiem. Tas tika daatjauto nodarbošanos nav atstājusi, tad viņu vienrīts arī vel vairāk tāpēc, ka vecākiem juristiem, kārši atlaiž no dienesta bez lūguma.
kuri pārgāja valsts dienestā, nebija cerību izkalPēdējais nosacījums šinī pantā zīmējas uz to,
pot pensiju sev un savai ģimenei.
kad šis likums stājas speka. _ Šeit paredzēts 1931.
Par amatiem privātos uzņēmumos ne agrākā, gada_ 1. janvāris. Iemesls, kāpēc kommisijā to pane 1923. gada likumā nekas nav minēts. Nav tur redzēja, bija — dot tiesnešiem zināmu laiku, kurā
minēti nekādi amati, kādus privātā uzņēmumā tieviņi varētu savaslietas nokārtot un izšķirties, kādā
su resora amatpersona var vai nevar ieņemt. Šī amatā palikt. Sākumā bija domāts 6—7 mēnešu
gada pavasarī Saeimā tika ļesniegts priekšlikums
laiks; tapec projekta, ko kommisijā apsprieda pavagrozīt 171. pantu un grozīt šādā veidā: «Nevienai
sarī, bija noteikums, ka pec pieņemšanas Saeimā tas

radīti

569

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

stājās spēkā tikai 1931. gada 1. janvārī. Tagad
tas, protams, atkrīt, un šim nosacījumam nav nekādas nozīmes, ja nenāk attiecīgs jauns papildinājums.
Šī likuma otrā daļā ir formālas dabas nosacījumi, kas noteic, ka, grozot 171. panta tekstu, būtu
jāpapildina arī 170. pants, kas paredz gadījumus,
kad tiesnesi var atlaist no amata bez viņa paša
lūguma.
Kommisijas vārdā lūdzu šo likumu pieņemt
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.
Vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Man sociāldemokrātu frakcijas
vārdā jāapsveic, ka reiz plenārā sēdē ir nonācis
likumprojekts, kas noliedz tiesneša amatu savienot
ar dažādiem citiem amatiem. Stāvoklis, kas Latvijā bija attīstījies, sākot ar _ viņas nodibināšanu,
sevišķi pēdējā laikā bija pilnīgi nenormāls.
Mēs dažkārt presē esam lasījuši un arī no šīs
katedras ir aizrādīts, ka daži augsti tiesneši atraduši par iespējamu savienot savu augsto tiesneša
amatu ar direktoru amatiem akciju sabiedrības,
bankās, ar priekšsēdētāju amatiem privātu akciju
sabiedrību padomēs u. t. t. Ir taču fakts, ka akciju
sabiedrībām tādi vai citādi iznāk sadurties gan ar
nodokļu, gan citiem likumiem, un stāvoklis ir pilnīgi nenormāls, ja tiesnesis_ ir šādas akciju sabiedrības padomes priekšsēdētājs.
Es negribu te celt priekšā materiālus, ko mums
juridiskā kommisijā tieslietu ministris cēla priekšā
par atsevišķiem tiesnešiem, kas atraduši par iespējamu savienot savu amatu ar privātu veikalu ama-
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biedrību lietas tiesās izspriežot, vai nu ir vienpusība, vai nepareizības, vai arī zināmā mērā tiek izteiktas šaubas par tām akciju sabiedrībām, kuru
priekšgalā tiesneši atrodas.
Pēc šīm vispārīgām piezīmēm man jāaizrāda,
ka priekšā esošais projekts manu frakciju neapmierina. Mēs liksim priekšā papildinājumus, kas
grib iet vēl tālāk.
Pirmkārt, šī likuma I daļā, kur ir runa par to,

kādus amatus nevar savienot ar tiesneša amatu, ir
minēti privātie uzņēmumi, -. valsts autonomie uzņēmumi un kooperatīvi uzņēmumi. -Mēs zinām, ka
arī pašai valstij ir saimnieciski uzņēmumi, kas pēc
statūtiem nav autonomizēti. Es negribu uzskaitīt
visus tos valsts tiešos saimnieciskos uzņēmumus,
kas pēc statūtiem nav autonomizēti. Nav pielaižams, ka tiesneši atrodas arī šo valsts saimniecisko uzņēmumu tiešā dienestā. Privātām personām var iznākt sūdzēšanās ar šo valsts uzņēmujuriskonsultu kādā
mu. Tiesnesis, būdams par

valsts saimnieciskā uzņēmumā, ir devis savu atsauksmi. Lieta nonāk tiesā. Nu tas pats tiesnesis,
vai viņa kpllēga, lasīdams sava kollēgas atzinumu,

ko tas devis kā juriskonsults, jutīsies saistīts. Tāpēc nav vēlams, ka tiesneši darbojas par juriskonsultiem valsts saimnieciskos uzņēmumos, jo indirekti tas var saistīt vai iespaidot tiesnesi sprieduma izteikšanā. Mēs liekam priekšā vietā, kur ir
runa par valsts autonomiem uzņēmumiem, iespraust
vārdus «vai valsts».
Tālāk ir runa par kooperatīviem, bet nav runa
par pašvaldību uzņēmumiem. Mēs zinām, piemēram, ka Rīgai ir diskonta banka. Arī apriņķu pašvaldību savienības var nodibināt savas bankas un
krājkases. Daugavpils, Liepājas un Ventspils pašvaldības var nodibināt bankas un citus lielākus
saimnieciskus uzņēmumus, piemēram, elektrības
u. c. iestādes. Šādiem saimnieciskiem uzņēmumiem var gadīties sadursmes ar iedzīvotāju pritiem; es te minēšu, piemēram, tikai senatoru Gostāvoklī
biņa kungu. Šis kungs ir atradis par iespējamu vātām interesēm. Iedomājieties, kādā
būt vienā un tai pašā laikā par senatoru un trijās nonāks valsts iedzīvotājs, ja viņam būs jāsūdz atuzņēmums, kura
tiecīgās pašvaldības iestādes
vai četrās akciju sabiedrību valdēs resp. padopriekšgalā ir tiesnesis, un ja lieta nonāk tā tiesnemēs. .Mēs zinām, ka Senātā taisni varnonākt akciša izspriešanā. Pilnīgi neiespējams stāvoklis! Ja
ju sabiedrību lietu pārsūdzības, un tāpēc šāda amaarī ne pats šis tiesnesis atrodas attiecīga uzņēmutu savienošana ir pilnīgi neiespējama lieta.
Es te negribētu apvainot senatoru Gobiņa ma priekšgalā, bet viņa kollēga, arī tad tas saista
tiesnesi; ja viņa labs paziņa, draugs no tās pašas
kungu, ka viņš apzināti piedalās šinīs akciju saapgabaltiesas ir attiecīgās pašvaldības bankas
biedrībās un Senātā, lai eventuālas sadursmes gadījumā aizstāvētu Senātā šo sabiedrību intereses. priekšgalā, kā lai spriež pret viņu! Spriešana inPar to man nav nekādu materiālu un pierādījumu, direkti ir saistīta.
Ja sāMums Latvijā tagad juristu netrūkst.
bet neiespējams ir pats stāvoklis, ka kādas lielākumā,
Latvijas valsts tapšanas laikā, vēl varēja
kas akciju sabiedrības priekšgalā ir tiesnesis, _ jo
tai pašā laikā arī šīs sabiedrības lietas var nonākt teikt, ka mums ir maz piedzīvojušu juristu, ka
vai nu augstākā tiesā, vai kādā citā tiesu iestāde. mums ir maz cilvēku ar nobeigtu juridisku izglītību, tad tagad apstākļi ir uzlabojušies, jo katru
Nepakavēšos tuvāk pie citiem atsevišķiem gadījumiem. Taisni mazākie tiesneši, miertiesneši, gadu mūsu augstskola dod jaunas juridiski izglītotas personas, katru gadu nāk klāt tiesneši ar akakuru materiālais stāvoklis_ ir mazāk nodrošināts
dēmisku izglītību. Tāpēc tagad vairs nevar teikt,
nekā augstāko tiesnešu stāvoklis, taisni starp vika
mums trūktu praktiski vai teorētiski izglītotu
ņiem gandrīz neviens vai tikai retais kāds ir atjuristu, kā tas bija pirms 10 gadiem.
iespējamu
savu
amatu
savienot
ar
kapar
radis
Otrā nodalījumā paredzēti izņēmumi, kad
du amatu privātā sabiedrībā vai privātā dienesta,
tiesneši
varētu amatus apvienot un kad nevajadzēapgabaltiesu
locekļi,
bet taisni senatori, palātas un
tu
pat
Ministru
kabineta atsevišķu lēmumu. Tagaalgu,
to
par
iespējamu
dabū
lielāku
ir
atraduši
kuri
dējā likuma konstrukcija ir tāda, ka pirmā daļā
plašāk darīt. Raksturīgākais ir taisni tas, ka proporcionāli lielākam amatam, proporcionāli lielākai noteikti amati, ko nevar savienot. Pārējiem amaalgai ir vēl atrasts par iespējamu amatus apvienot. tiem vajadzīga Ministru kabineta piekrišana; to
Jo kāds tiesnesis ieņem lielāku amatu, jo vairāk nosaka 172. panta otrās daļas pirmais teikums. Tāviņš ir atradis par iespējamu savienot savu amatu lāk uzskaitīti amati, kam nav vajadzīga atļauja
amatu apvienošanai, un tie ir šādi: Saeimas dear kādu blakus nodarbošanos.
putāta amats, mācības spēka amats izglītības ieŠis likums šai parādībai darīs galu, un tas ir
stādēs.
apsveicams. Jau sen vajadzēja šai parādībai darīt
Var piekrist tam, ka tiesnešu amats savienojams
galu, lai nekompromitētu kā tiesnešus, tā pašas
tiesas iestādes, jo galu galā iedzīvotāji sāk jau ar augstskolas mācības spēku amatu, tāpat tiesnedomāt, ka šādā vai tādā veidā, attiecīgo akciju sa- sis var pasniegt kādu priekšmetu vidusskolās u. 1.1.
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Pret to nevarētu nekā iebilst. Tāpat nevarētu
neka iebilst pret to, ka * viņi strādā kādā citā izglītības iestādē. Bet Saeimas deputāta amats tomēr Jr tāds, kas prasa daudz pūļu, ja amatu grib
pienācīgi izpildīt. Ja deputāts grib strādāt kommisijas, grib pienācīgā daudzumā uzstāties ar referātiem, grib piedalīties likumu pārstrādāšanā, tad deputāta amats aizņem ļoti daudz laika. Jāsaka, ka
sevišķi juristiem, kas piedalās juridiskā kommisijā,
ir daudz darba, jo lielais vairums vispārējo likumu
noiet juridiskā kommisijā, lai tā tos saskaņotu ar
iepriekš izdotiem likumiem, kas, saprotama lieta,
aizņem ļoti daudz laika.
Ja nu ņemam tiesnešus, kas ir atbildīgos tiesu
amatos, tad redzam, ka arī viņi ir ļoti aizņemti. Tagadējo tiesnešu stāvoklis nav tāds, ka viņi varētu
strādāt 6 stundas, kā strādā mūsu valsts darbinieki;
viņi nevar aprobežoties pat ar 8 stundām, jo atsevišķu lietu sagatavošana prasa arī mājas darbu —
citādi viņi netiek galā. Ja, turpretim, viņš būs tanī
pat laikā arī deputāts, viņš, pēc manām domām,
nevarēs pienācīgi izpildīt ne tiesneša amatu, ne deputāta amatu, jo tas prasa visu cilvēku. Ja kāds
vēlas piedalīties likumdošanas iestādē, viņš var
rast izeju, vai nu ņemot sev atvaļinājumu uz 3 gadiem, vai kā citādi. Ja viņš domā pastāvīgi palikt par deputātu, tad, saprotams, viņam tiesas
amats nav vajadzīgs. Tāpēc apvienot šos amatus
un tanī pat laikā tos pienācīgi pildīt nav iespējams,
un mūsu frakcija liek priekšā to noliegt.
Tālāk es gribētu vērst deputātu kungu uzmanību uz_ trešo daļu. Te jau ir kaut kas pilnīgi nepārdomāts, sasteigts un, es gribētu teikt, absurdisks.
Mēs zinām, ka ir viena teorētiska dogma, kas jā-

zin visiem juristiem —? ka likuma nezināšana neattaisno nevienu.

Ja kāds neizglītots, tumšs analfa-

bēts apgabaltiesā teic: «Es nezināju, ka likums tik
bargs, » — taču visi zin, ka likuma nezināšana neviena neattaisno. Ko nosaka šī panta trešais nodalījums? Tas tiesnešiem grib piešķirt, pretēju stāvokli. Ja viņi nav zinājuši šo likumu, vai nav gribējuši to pildīt, tad šis nodalījums piešķir viņiem
amnestiju par likuma nepildīšanu.
Kas trešajā daļā pateikts ? — Ja kādā tiesas
amatpersona, pretēji šim likumam, būs apvienojusi
ar savu amatu dienestu kādā privātā vai akciju sabiedrībā, vai kur citur, ja attiecīgs aparāts, tiesa
vāi Tieslietu ministrija konstatēs, ka stāvoklis neli-

kumīgs un ka amati apvienoti pretēji šī likuma noteikumiem, tad viņam liek priekšā 3 mēnešus apdomāties, 3 mēnešus izšķirties par likuma nepildī-

šanu, par Saeimas pieņemta likuma pārkāpšanu.
Tad, kad šī persona pienākta noziedzīga nodarījuma nodarīšanā resp. likuma pārkāpšanā, ko konstatējis ari tieslietu ministris, tad, cienījamie deputātu kungi, šī persona var 3 mēnešus apdomāties,
vai palikt par tiesnesi, vai pāriet privātā dienestā.
Tas, cienījamie deputātu kungi, ir necienīgs stāvoklis likuma respektēšanā. Tas ir necienīgs stāvoklis pret likuma saturu un arī necienīgs stāvoklis pret likumdevēju iestādi, tāpat tas ir arī tiesneša amata necienīgs stāvoklis. Ja reiz ir izdots likums, kas nosaka, ka tādi un tādi amati nav savienojami, izņemot tādus un tādus amatus, ka Ministru kabinets _ lemj par to un to, ka neatļauj savienot tādus un tādus amatus, un ja tad kāds tiesnesis
neievēro likuma noteikumus un ir savienojis aizliegtus amatus, _ resppārkāpis likumu, tad, man
šķiet, vismīkstākā izejā no šī stāvokļa ir tāda,ka pēc
tam, kad attiecīgā tiesas iestāde ir šī likuma pārkāpumu konstatējusi, tieslietu ministris lūdz šo personu atkāpties no tiesas dienesta. Kā jau teicu, tā
irmīksta un pieklājīga izeja, kādu vien var šāda stāvokli atrast.
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Ja nu mēs gribētu šim likumam piedot zināmu
bardzību un pacelt tā autoritāti, tad mēs varētu
šim likumam pievienot arī kriminālatbildību par
likuma pārkāpšanu resp. nesavienojamu amatu savienošanu. JBet pilnīgineiespējams ir projektā paredzētais stāvoklis. Tāpēc mēs liekam priekšā to
vispieklājīgāko un vismīkstāko izeju no šāda stāvokļa, proti, ja tiesas iestāde ir konstatējusi, ka
kāds tiesnesis ir pārkāpis šī likuma noteikumus, ja
tieslietu ministris ir to konstatējis, tad pēc manas
pārliecības nav citas izejas, kā vienīgi tieslietu mi-

nistrim likt priekšā šai attiecīgai personai iesniegt
atlūgumos no dienesta; ja tā šādu atlūgumos neiesniedz, tad tieslietu ministris šo personu atlaiž
no dienesta. Tas, man liekas, ir conditio sine qua
non_ šī likuma autoritātei un pildīšanai. Pretējā
gadījumā jāteic, ka mēs rakstām likumus, kuru pildīšana atkarāsies no pašu attiecīgo personu ieinteresēšanas un labas slēpšanas mākslas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Pusulam.
V. Pusuls (vācu-baltiešu partija; runā vāciski):*)
Vācu frakcija sirsnīgi apsveic šo likumprojektu, jo viņa jau sen cīnās pret neiespējamo stāvokli,
kas rodas, savienojot augstus amatus tiesu resorā
ar blakus amatiem privātos saimnieciskos uzņēmumos. Arī tiesneša amata savienošanu ar juriskonsulta amatu atsevišķos resoros es atzīstu par absolūti nepieļaujamu aiz sekojošiem iemesliem. Tādā
situācijā dabīgi rodas neiespējams stāvoklis, jo tiesas strīdus gadījumā starp privātu personu un resoru vienas puses, t. i. resora juriskonsults tanī
paša laikā ir arī tiesnesis.
Referents jau uzsvēra, ka iesniegtais likumprojekts piešķir tiesnesim tiesību ieņemt blakus
amatu kādā resorā, _ piemēram, gadījumā, ja viņu
uzaicina izstrādāt kādu likumprojektu.
Šeit sevišķi jāuzsver, ka mūsu tiesneši ieņem
blakus amatus ne aiz naudas kāres, bet vienkārši
aiz tā iemesla, ka viņu atalgojums ir ļoti nepietiekošs, ka grūtie materiālie apstākļi spiež viņus meklēt blakus ienākumus.
Ja iesniegto likumprojektu pieņems, Saeimas
uzdevums būs tiesnešiem radušos materiālo robu
piepildīt ar viņu algu uzlabošanu. Tad mums būs

tiešām neatkarīga un no visiem saimnieciskiem iespaidiem brīva tiesa.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne-

viens neveļas? Vārds referentam.
Referents K. Pauluks:
Man, kungi, jāaizrāda,
ka iebildumi, ko sevišķi Cielēna kungs cēla pret
likumprojektu, kommisijā jau pārrunāti, un kommisijā, visa nopietnībā šo likumu apspriežot, tomēr
neatrada par iespējamu šos iebildumus ievērot.
Šeit jau arī deputāts Pusula kungs aizrādīja, ka
mušu tiesu resorā vēl ir savā ziņā nenormāls stāvoklis, jo atalgojums nav piemērots darbinieku darbam. Sevišķi, ja gribam aizliegt ieņemt jebkuru
amatu, kas varētu dot blakus peļņu, patiešām gan
būtu iepriekš jāpadomā, kā uzlabot tiesnešu stāvokli algas ziņā. Tādi nosacījumi mums ir attiecībā uz Valsts kontroles darbiniekiem, kuri nedrīkst
ieņemt blakus amatus, bet kuriem arī paredzēts
par zināmu procentu augstāks atalgojums nekā visiem citiem ierēdņiem. Attiecībā uz tiesnešiem tas
līdz šim nav paredzēts.
Kommisijā nepiekrita tam, ka būtu atļauts ieņemt amatus privātā dienestā, bet gan tikai valsts
un pašvaldības iestādēs, un arī tur ir domāti juriskonsulta amati, kas valsts resoriem un valsts saim*)

Runātāja atreferējums.
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nieciskiem uzņēmumiem, tāpat ari pašvaldībām
varētu nākt tikai par labu un nebūtu nekāds ļaunums. Strīdus bija par_ kooperatīviem. Viena dala aizrādīja, ka kooperatīvi_ nav peļņas uzņēmumi,
un tapec arī viņos vajadzētu atļaut tiesas darbiniekiem ieņemt atalgotus amatus. Tomēr kommisijā to noraidīja. Ka jau teicu, kommisijā valdīja
dibinātas domas, tikmēr kamēr nebūs grozīts likums par tiesas darbinieku atalgojumu, nevaram
liegt tiesnešiem ieņemt amatus valsts un pašvaldības iestādes, ja viņi ir spējīgi un Viņu darbs tur
vajadzīgs, lai tāda kārtā izpildot kā vienu tā otru
amatu, tiesu darbinieks varētu uzlabot savu materiālo stāvokli.
Kas attiecas uz iebildumiem, ka arī Saeimas
deputāta amatu nevar savienot ar tiesneša amatu,
tad par šo jautājumu ir jau daudz runāts, arī kārtības rulli sastādot, un ir atzīts, ka nebūtu vēlams
grozīt līdzšinējo kārtību un izslēgt tiesnešus no
darbības Saeimā — viņu darbība Saeimā ir gan
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds pie I nodalījuma deputātam Bergam.
A. Bergs {nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Šī panta pirmais nodalījums paredz amatus, kurus nevar savienot ar tiesneša
amatu. Starp citu tiesnesim ir aizliegts darboties
arī kooperatīvu sabiedrību uzņēmumos. Man lie-

kas, ka tas nav dibināti. Vispirms kooperatīvs,
caurmērā ņemot, nav peļņas iestāde. Kooperatīva
uzdevums ir — panākt savu biedru labāku apgādāšanu, piemēram, ar pārtikas produktiem un citām
nepieciešamām precēm. Peļņas iestādes kooperatīvi caurmērā nav. Tāpēc, liekas, tiesnesim nevajadzētu liegt piedalīties tādā uzņēmumā, kāds ir
kooperatīvs.
Faktiski ņemot, nebūtu arī vēlams tiesnesim
noliegt piedalīties kooperatīvos, jo kooperatīvi pa
lielākai daļai ir uz laukiem. Tur būtu ļoti vēlams,
lai kooperatīvā pasākumā piedalītos arī vietējais
miertiesnesis. Es domāju, neviens necentīsies apvēlama, nevis nevēlama.
galvot, ka miertiesnesi ar to varētu iespaidot, bet
Man šķiet, ka attiecībā uz trešo daļu ir pārprabūtu gan vēlams, lai kooperatīvos vietējais miertums. Še nav domāts atļaut tiesnesim ieņemt tādu tiesnesis piedalītos kā vienīgā juridiski izglītotā
amatu, ko likums aizliedz. Bet reiz likumā nav nopersona, kas ir uz vietas. Tad arī kooperatīvu valiegti visi blakus amati, tad nereti var būt šaubas rētu nostādīt labāk un juridiski pareizāk nekā tas
vai strīds par to, vai zināmu amatu atļauts ieņemt, būtu, ja tiesnesim aizliegtu piedalīties kooperatīvā.
vai nē. Strīdi būs, un šos strīdus attiecībā uz tiesLiekas, ka tur nevienam nevarētu būt iebildumu.
nešiem izšķirs tiesnešu kopsapulce, bet attiecībā Mūsu likumi vispār mēdz veicināt kooperatīvās
uz senatoriem — senatoru kopsapulce u. t. t. Ja iestādes ar visādiem citiem atvieglojumiem, un tāatzīs, ka kādu amatu nevar apvienot ar tiesneša pēc taisni no kreisās puses šai ziņā nevarētu sagaipienākumiem, tad jādod darbiniekiem laiks atteikdīt iebildumus. — Tas ir viens pārlabojums.
ties no šī amata vai dienesta. Te paredzēti 3 mēŠī nodalījuma beidzamā rindkopā, ir noteikts,
neši. Nevar taču tas notikt tūliņ vienā mbmentā. ka likums stājas spēkā 1931. g. 1. janvārī, t. i. apCielēna kungam taču principā arī jāpiekrīt, ka zimēram pēc nepilna mēneša no šīs dienas. To mēs
nāms termiņš ir vajadzīgs, kad jāatsakās no amata. nolēmām, kad likumprojektu izstrādājām kommisijā;
Bet ja kāds neatteiksies, tad viņu atlaidīs no tiesbet mēs to izstrādājām agrā pavasarī. Ja nemaldos,
neša amata bez lūguma.
Man šķiet, ka principiālas dabas iebildumu pret
šo likumprojektu nav, un tāpēc tas ir pieņemams.
Es lūdzu pāriet uz pantu lasīšanu un pieņemt šo

likumprojektu negrozītu.
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.

Nobalsošanā nāk likuma virsraksts.

«Pārgrozījums un papildinājums tiesu iekārtas likumos.»

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 I nodalījumu.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Tiesu iekārtas likumu (1904. g. izd.) 171. p. ar piezīmi
izteikt šādi:
171Nevienai tiesu resora amatpersonai nav tiesības
ieņemt amatu kādā privātā vai autonomā vai kooperatīvā
saimnieciskā uzņēmumā.
Citu algotu amatu ieņemšanai izprasāma padotības kārtībā iepriekšēja Ministru kabineta piekrišana. Šis nosacīliums
neattiecas uz Saeimas deputātu amatu, mācības spēka amatu
izglītības iestādēs un uz tiem! gadījumiem, kad i tiesu resora
amatpersona izpilda kādus papildpienākumus uz likuma vai
Ministru kabineta izdotu noteikumu pamata.
Ja tiesu resora amatpersona, pretēji šī panta noteikumiem, ieņem kādu citu amatu, tad pēc pārbaudīšanas attiecībā uz tiesnešiem —? tiesas kopsapulcē, resp. Senāta apvienotā sapulcē, bet attiecībā uz prokuratūras amatpersonām —
Tieslietu ministrijā, vai minētās amatpersonas blakus nodarbošanās ir neatļauta, — tieslietu ministris liek priekšā šai
amatpersonai trīs mēnešu laikā iesniegt atlūgumos no dienesta. Ja trs mēnešu laikā tāda persona nav atstājusi neatļautu
nodarbošanos un neiesniedz minēto- atlūgumos, tad tā atlaižama no dienesta bez lūguma.
Sis likums stājas spēkā 1931. g. 1. janvārī.»

tad plenārā sēdē šis likums nonāca 28. martā. Mēs
rēķinājām, ka to drīz pieņems, un tad vēl paliks ap
mēram 6 mēnešu laiks katram apdomāties un izšķirties, vai viņš paliek turpmāk tiesneša amatā,
vai paliek blakus amatos, kurus viņš ieņem. Acīm-

redzot, katram, kas tādu amatu ieņem, jādod zināms apdomāšanās laiks. Kommisijā mēs to fiksējām uz 6 mēnešietn. Tagad no 28. marta ir pagājuši vairāk kā 6 mēneši, jo šodien ir 2. decembris.
Man šķiet, ka mēs darīsim kommisijas garā, ja termiņu attiecīgi pagarināsim. Ja šis likums stātos
spēkā 1. janvārī, tad tiesnešiem nebūtu nekāda apdomāšanās laika, tāpēc es lieku priekšā nolemt, ka
tas stājas spēkā nākošā gada 1. jūlijā. Tas būtu
tas, ko kommisijā domāja, pieņemdama tekstā 1.
janvāri. '
Beidzot jāapstājas pie aizrādījuma, ka mūsu
tiesneši nodarbojoties ar blakus amatiem. To viņi
dara tāpēc, ka ir ļoti vāji atalgoti. Tas ir tas
īstais iemesls. Ja mēs gribam, lai mūsu tiesneši
būtu neatkarīgi, patstāvīgi un nenodarbotos ar
blakus amatiem, tad jāuzlabo viņu materiālais stāvoklis. Tāpēc lieku priekšā pieņemt pārejas formulu, kurā izteikta vēlēšanās — jo tādu lēmumu mēs nevaram pieņemt —, ka tiesu resora amata
personu algas paaugstināmas par 15%. iMan šķiet,
ka tas būtu taisnīgi, jo tāds noteikums pastāv par
Valsts kontroles amata personām. Arī viņām ir
noliegts ieņemt blakus amatus ārpus Valsts kontroles, un tāpēc viņu atalgojums ir lielāks par citu
resoru darbinieku atalgojumu par 15%. Ja mēs
tiesnešiem tik radikāli gribam aizliegt ieņemt
blakus amatus, tad vajaga arī uz viņiem attiecināt
privilēģiju, kas ir Valsts kontroles amata personām,
proti, algas paaugstināšanu par 15%. Tādā kārtā
mēs daudzmaz izlīdzinātu to, ko ar šo likumu viņiem atņemam.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentam.
Referents K. Pauluks:
Par deputāta Berga
priekšlikuma I daļu — strīpot vārdus «vai kooperatīvās» jāsaka, ka par šo priekšlikumu kommisijā
debatēja, bet ar balsu vairākumu pieņēma, ka ari
kooperatīvās
iestādēs tiesneši nevar ieņemt

amatus.
Kas attiecas uz Berga kunga otro priekšlikumu,
lai likums stātos spēkā nevis 1931. gada 1. janvārī,
bet 1931. gada 1. jūlijā, tad man jāsaka, ka taisni
šāda priekšlikuma kommisijā nebija, bet tur gan
izteica domas, ka visām tām personām, kam uz šā
likuma pamata būtu jāatstāj sava blakus nodarbošanās, jādod pusgada laiks nokārtot savas lietas.
Tā tad principā man būtu jāizsakās par šo priekšlikumu.
Par pārejas formulu man jāsaka, ka kommisijā
? tā nav pārrunāta, bet kommisijā bija gan vispārīgi
runa par to, ka tiesnešu algas būtu vēlams paaugstināt.
Par Cielēna kunga priekšlikumu — I daļā iespraust vārdus «vai valsts» man jāsaka, ka kommisijā ir izteikusies pret šādu priekšlikumu, atzī-

dama, ka valsts un pašvaldības iestādēs tiesneši
var ieņemt algotus amatus, galvenā kārtā juriskonsultu amatus. Tādēļ man jāizsakās pret šo Cielēna kunga, kā arī pret viņa otro pārlabojumu—aizliegumu attiecināt arī uz pašvaldības iestādēm.
Otrā daļā ir priekšlikums strīpot vārdus «Saeimas deputāta amatu». Par to ir daudz runāts
kā te, tā arī, apspriežot kārtības rulli, un beigās
tomēr ir atzīts, ka šis priekšlikums nav pieņemams. Tāpēc man jāizsakās pret šo priekšlikumu.
uz
Trešais priekšlikums iesniegts attiecībā
trešo daļu. Deputāts Cielēns liek priekšā izteikt
to šādi: «Tieslietu ministris liek priekšā šādai
amata personai iesniegt atlūgumos. Ja šāda persona neiesniedz atlūgumos, tad viņu atvaļina no
dienesta». Man jāizsakās pret šo redakciju, jo te
nav paredzēts termiņš, kurā laikā jāiesniedz atlūgšanās. Likumprojektā paredzēts 3 mēnešu ilgs
termiņš, ko kommisijā arī pieņēma. Tāpēc man
jāizsakās arī pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie I nodalījuma
iesniegts vairāk priekšlikumu. Deputāts F. Cielēns
iesniedzis četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums:
«171. panta pirmā daļa pec vārdiem «kāda privāta» iespraust «vai valsts.»

Deputāta

Cielēna otrais priekšlikums:

«171. pantā pirmā daļā pēc vārdiem «vai valsts autonomā» iespraust «vai pašvaldību».»

Trešais priekšlikums:
«171. panta otrās daļas otrā teikumā strīpot vārdus «Saeimas deputāta amatu».»

Deputāta Cielēna pēdējais priekšlikums skan:
«171. panta trešās daļas beigas izteikt šādi: «— ? tieslietu
ministris liek priekšā šai amatpersonai iesniegt atlūgumos no
dienesta. Ja tāda persona atlūgumos neiesniedz, tad tā atlaižama no dienesta bez lūguma.» —»

Tālāk deputāts A. Bergs iesniedzis
priekšlikumus. Viens priekšlikums skan:

divus

«171. panta pirmā rindkopā strīpot vārdus «vai kooperatīvā».»

Otrs deputāta Berga priekšlikums:
«I nodalījumā* pēdējā rindkopā strīpot vārdu «janvārī»' un
tu vietā likt «jūlijā».»'

Referents atbalsta vienīgi deputāta Berga otro
priekšlikumu par termiņu, kad šis likums stājas
spēkā. Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms
likšu uz balsošanu pārlabojumus 171. panta otrajā
rindkopā. Pirmais nāks nobalsošanā deputāta Cielēna priekšlikums — pēc vārdiem «kādā privātā»
iespraust «vai valsts». — Vārds referentam.
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Referents K. Pauluks:
Man būtu vēl viens
priekšlikums: noteikumu, ka likums stājas spēkā
Saeimas noteiktā laikā — vai nu 1. janvārī, vai 1.
jūlija. — nobalsot nevis pēc 1 daļas, bet kā likuma
noslēgumu pec II daļas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nāk nobalsošana referenta priekšlikums — deputāta Berga
otro priekšlikumu nobalsot pēc II nodalījuma. Iebildumu nav?_ Tas pieņemts. — Nobalsošanā nāk
deputāta Cielēna pirmais priekšlikums —
171panta pirmajā rindkopā' pēc vārdiem «kādā' privātā»
iespraust «vai valsts».

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna pirmo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas
no balsošanas. Tādu nav. Par deputāta Cielēna
pirmo priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret — 35
balsis. iŠis priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā
nak deputāta Cielēna otrais priekšlikums —
171'. panta pirmajā rindkopā pēc vārdiem
autonomā» iespraust vārdus «vai pašvaldību».

«vai

valsts

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas irpret deputāta Cielēna otro
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par to. Beidzot jūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Cielēna otro priekšlikumu nodotas 47
balsis, pret to nodotas 31 balss. Deputāta Cielēna
otrais_ priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk
deputāta Berga priekšlikums —
171panta pirmajā rindkopā strīpot vārdus «vai kooperatīvā» .

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Berga priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.

Tādu nav.

Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret — 35 balsis. Deputāta Berga priekšlikums
pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta Cielēna

trešais priekšlikums —

171. panta otrās rindkopas otrajā teikumā strīpot vārdus «Saeimas deputāta amatu».

Referents izsacījās pret šo priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna trešo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par deputāta Cielēna trešo priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret to nodots 40 balsu.
Šis priekšlikums pieņemts. — Nobalsošanā nāk
deputāta Cielēna pēdējais priekšlikums —
171. panta trešās rindkopas beigas izteikt šādi:
«tieslietu ministris liek priekšā šai amatpersonai iesniegt
atlūgumos no dienesta. Ja tāda persona atlūgumos neiesniedz,
tadļ tā atlaižama no dienesta bez lūguma.»

Referents izteicās pret šo priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Cielēna pēdējo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par deputāta Cielēna pēdējo priekšlikumu nodotas 38 balsis, pret — 37 balsis, atturējies 1. Tā kā atklātā balsošanā balsis dalījušās
vienlīdzīgi, saskaņā ar kārtības ruļļa 126. pantu
šis priekšlikums jāpārbalso; tādēļ lieku vēlreiz uz
balsošanu deputāta Cielēna pēdējo priekšlikumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Pārbalsošana par
deputāta Cielēna pēdējo priekšlikumu nodota 41
balss, pret to nodotas 43 balsis, atturējies 1. Šis
priekšlikums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošana
I nodalījums visumā pārlabotā veidā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret šī nodalījuma pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas?
Nav. I nodalījums pārlabotā veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt
II nodalījumu.
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Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Tiesu iekārtas likuma
jumu uz 171'. pantu, »)

170. pantu papildināt ar aizrādī-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie II nodalījuma
vardu neviens nevēlas?
Deputāts A. Bergs iesniedzis
pārlabojumu
noslēguma
tekstā.
Viņa
priekšlikums skan:
«Lieku priekšā strīpot vārdu «janvāri» un
«jūlijā».»
i

tā

vietā likt

Lieku uz balsošanu II nodalījumu ar noslēguma
tekstu pārlabotā veidā, jo pārlabojumam pievienojas ari referents. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Tādu nav. Par III nodalījuma pieņemšanu ar noslēguma tekstu pārlabotā veidā nodotas
48 balsis, pret — 35 balsis. Tas pieņemts. — Deputāti A. Bergs, V. Vestermanis u. c. iesnieguši
priekšlikumu —
pārgroz'jumam
un papildinājumam
mos atcelt steidzamību. .

tiesu

iekārtas

liku-

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Berga u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Berga u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 44 balsis, pret to nodota 41 balss.
Priekšlikums pieņemts;
steidzamība atcelta. —
Nobalsošanā nāk likums 2. lasījumā visumā pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā pārlabotā
veidā. Tādu nav. Kas atturas?
Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas ir par likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā pārlabotā veidā. Par likuma pieņemšanu 2. lasījumā visumā pārlabotā veidā nodotas 53 balsis, pret tā pieņemšanu nav nodota
neviena balss, atturējušies 25. Likums 2. lasījumā
visumā pārlabotā veidā pieņemts. — 3. lasījums
būs 16. decembrī. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ugunsgrēka apkarošanas likumu. Referenti G. Mīlbergs, J. Birznieks un J. Annuss.
Vārds publisko tiesību kommisijas "referentam Mīlbergam.
Referents
G. Mīlbergs:
Tautas vietnieki!
Ugunsgrēku apkarošanas likums jau ilgi ir atradies
Saeimas kommisijas.
Pirmo reizi tas ierosināts
1926. gadā.
Galvenie principi, kas šeit uzsvērti, ir, lai tanīs
vietās, kur nav kommūnālo ugunsdzēsēju, dotu zināmas tiesības brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām. Kommūnālo ugunsdzēsēju organizācijas ir
tikai 3 pilsētās: Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Vi-

sās citās pilsētās un bieži apdzīvotās vietās ir tibrīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas. Līdz
šim, kamēr nebija likuma, bieži vien bija tādi ku-

kai

riozi gadījumi, ka ugunsdzēsēji savāca līdzekļus
gan ziedojumu veidā, gan ar loterijām, gan citādi,
pasūtīja dažādas uguns apkarošanas ierīces, bet
kad šīs ierīces, kuras nāk par labu pašiem iedzīvotājiem, ieveda Latvijā, tās aplika ar ļoti augstu
muitu.
Daudzā ziņā šis likums attiecas arī uz laukiem. Līdz šim lauku iedzīvotājiem nebija nekāda
nodrošinājuma. Ikgadus Latvijā ugunsgrēkos aiz-
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iet bojā milzīgas bagātības, tāpēc šis likums sen
jau bija vajadzīgs un steidzami pieņemams.
Galvenais, par ko te būs jāizšķiras, būs, pirmjautājums, kam šo ugunsdzēšanas apkarokārt:
šanu vai ugunsgrēka apkarošanas lietu nodot. Kommisijas atzīst, ka tā jānodod iekšlietu ministrim.
Pret to iebildumu nebija nevienā kommisijā. Domas dalījās gan par 3. pantu, kur teikts, ka ugunsgrēku apkarošanas lietu apspriešanai kā palīga
orgāns Iekšlietu ministrijā pastāv uguns apkaroPar šo priekššanas padome ar 9 locekļiem.
likumu bija tikai divas kommisijas, bet trešā —
finanču kommisijā bija pret to.
Likuma pārējie panti pieņemti diezgan vienprātīgi. Tikai pašās beigās domas dalās, it sevišķi par 30. pantu, kur teikts, ka dzēšamos rīkus
un citus piederumus ugunsdzēsēju organizācijas
saņem no ārzemēm bez kādiem apgrūtinājumiem,
t. i. ka par ievedamiem uguns dzēšamiem rīkiem nav
jāmaksā muita. Pašvaldības un finanču kommisijā
tomēr liek priekšā šo pantu strīpot. Man šķiet, ka
šim pantam tomēr jāpaliek, un es kā publisko tiesību kommisijas referents aizstāvu ari šo pantu,
tāpat kā citus pantus, kur publisko tiesību kommisijas varianti atšķiras no pārējo kommisiju variantiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds pašvaldības
kommisijas referentam Birzniekam.
Pašvaldības kommiReferents J. Birznieks:
sijā šo likumu apsprieda pēc viņa izskatīšanas publisko tiesību kommisijā. Man jāaizrāda, ka pašvaldības kommisijai par vienu otru likuma pantu bija
Mīlberga kungs te aizrādīja uz
citādi uzskati.
35. pantu. Publisko tiesību kommisijā grib, lai šim
likumā ievestu nosacījumu, ka visi dzēšamie piederumi atbrīvojami no muitas. Pašvaldības kommisijā skatījās uz šo jautājumu_ tā, ka tad vajadzētu
grozīt muitas tarifus.
Tāpēc finanču kommisijā
kopā ar pašvaldības kommisiju vienojas, ka šo lietu
vajadzētu izšķirt, apspriežot nākošos muitas tarifa grozījumus.
Es lūdzu Augsto namu šo likumu pieņemt steidzamības kārtībā, jo pašvaldības kommisijā ar 4
balsīm pret 2 pieņēma steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kommisijas referentam Annusam.
Referents J. Annuss: Es pievienojos publisko
tiesību un pašvaldības kommisijas referentu_ izteicieniem. Arī finanču kommisijas vārdā lūdzu
steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Kommisiju _ referenti liek priekšā steidzamību. Vispirms nak nobalsošanā steidzamība.
Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret steidzamību. Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir par steidzamību. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par steidzamību nodots 30 balsu, pret
to nodota 21 balss, atturējušos nav. Steidzamība
pieņemta.
Man ziņo, ka Augstais nams vēlētos sēdi slēgt.
(Saucieni no vietām: «Jā, jā!») — Iebildumu nav?
Pieņemts sēdi slēgt.
Nākošā sēde būs 5. decembrī pīkst. 5 pēc
pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 8.35 vakarā.)

Krājumā Saeimas stenografiskā

birojā Rtgž.

Saeimas laukumā
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579

Republikas

Latvijas

III

Saeimas

VII

sesijas

14. s e d e 1980. g a d a 5.

"d e c e m b r i.

580

Pie dienas kārtības iesniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms budžeta kommisijas referents R.
Dukurs liek priekšā:
«Uzņemt šs sēdes dienas kārtībā likumu par sabiedrisko
darbu krēditiem- un apspriest to pēc prezidija ziņojumiem.»

Tālāk budžeta kommisijas referents R, Dukurs
,;

liek priekšā:

VII sesijas 14. sēde 1930. gada 5. decembri.

«Uzņemt šis sēdes dienas kārtībā likumu par bezdarba
apkarošanu un apspriest to pēc prezidija ziņojumiem».

(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.
1.

2.
3.

4.

Bez tam

Dienas kārtības grozīšana:
R. Dukurs, referents
K. Lorencs (sociāldemokrāts)

580
583

A. Jukšinskis i kristīgo zemnieku un katoļu partija)

581

Atvaļinājuma piešķiršana Saeimas deputātam ...
. 581
Deputāta K. Lorenča u. c. iesniegtais
priekšlikums —
uzdot kommisijām izstrādāt likumprojektu
par ieved-

lēšu likuma atcelšanu (noraida)
Deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegtais priekšlikums —

581

uzdot valdībai pirms Ziemas svētkiem izmaksāt valsts
darbiniekiem vienreizēju pabalstu (nedod kommisijām):
P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
G. Reinhards (nacionālais bloks)
A. Alberings (zemnieku savienība)

o82
582

J. Višņa i sociāldemokrāts)

583

583

5.

Deputāta M. Skujenieka u. c. iesniegtais priekšlikums —
grozīt Saeimas kārtības ruļļa 125. pantu (nodod kommisijai):
584
M. Skujenieks (progresīvā apvienība)

6.

Deputāta E Grantskalna u. c. iesniegtais priekšlrkums
— atsvabināt sociālās likumdošanas kommisiju no pašvaldības

iestāžu

darbinieku

dienesta

likumprojekta

caurskatīšanas i pieņem):
E. Grantskalns -zemnieku savienība]
7.

8.

585

Deputāta A. Beiga u. c. iesniegtais pārgrozījuma projekts pilsētu pašvaldības likumā (nodod kommisijai):

A. Bergs (nacionālais bloks) . . .
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais jautājums
smes ministrim

par

partejisku

rīcību

585
586
satik-

pasta-tēlegrafa

departamentā :
. 9.

J. Višņa (sociāldemokrāts)
Deputāta P. Lejiņa u. c. iesniegtais jautājums ārlietu ministrim par viņa interviju Liepājas-Romnu
dzelzceļa
lietā:
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)

588

589

10. Deputāta F, Cielēna u. c. iesniegtais jautājums ministfu
prezidentam un ārlietu ministr.m par baltikumiešu un
bermontiešu pretenzijām:
11.

F. Cielēns (sociāldemokrāts)
Likums par dienesta gaitu armijā
kommisijas

12.

591
un

flotē

(redakcijas

ziņojums):

K- Dēķens, referents
Ugunsgrēku apkarošanas likums
kārtībā):
G. Mīlbergs, referents

592
(pieņem

steidzamības

596, 597, 600, 602,
597, 600,
J. Birznieks, referents
P. Ulpe (sociāldemokrāts) . 594, 596, 597, 599—604
M. Lazersons iCeire-Cion)
atzi13. Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas

605
605
604

595

nums :
J. Ver'.bickis, referents
F. Cielēns, sociāldemokrāts)
14.

Nākošā sēde

607-616, 617—618
616
618

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojums; pēc tam turpināsies jau agrāk
izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar pārgrozījumu likumā par apdrošināšanas nodevu un Zemkopības ministrijas iekārtu.

deputāts

A.

Jukšinskis

iesniedzis

priekšlikumu:
«23. dienas kārtības punktu — pārgrozījumus likumā par
ievedlēsēm — nodot finanču un tirdzniecības un rūpniecības
kommisijām».

Deputāti K. Lorencs, A. Petrevies u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Pārgrozījumus likumā par ievedlēsēm (23. dienas kārtības punktu) nodot atpakaļ tirdzniecības un rūpniecības
un
finanču kommisijām, uzdodot kommisijām izstrādāt likumprojektu par ievedlēšu likuma (lik. kr. 19-2:9. g. — 241) atcelšanu.»

Šī priekšlikuma pirmā daļa sakrīt ar deputāta
Jukšinska priekšlikumu.
Vārds referentam Dukuram pie dienas kārtības.
Referents R. Dukurs: Augstā sapulce! Budžeta kommisijas uzdevumā man jāpaziņo, ka tie 2 likumprojekti, kas te šodien iesniegti, budžeta kommisijā pieņemti vienbalsīgi. Tāpat budžeta kommisijā pieņemts vienbalsīgs lēmums likt šos 2 likumprojektus tūlīt pēc prezidija ziņojumiem. Ceru,
ka Augstais nams piekritīs budžeta kommisijas
priekšlikumam.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Budžeta kommisijas
referenta priekšlikumu — uzņemt dienas kārtībā
divus jaunus likumprojektus — var pieņemt tikai
tad, ja nevienam Augstā nama deputātam nav iebildumu, jo likumprojekti nav laikā izdalīti. (A. Alberings no vietas: «Ir iebildumi!») Tā kā ir iebildumi, šodien minētos likumprojektus neapspriedīsim. (Saucieni pa kreisi: «Kas ceļ iebildumus?»)
Deputāts Alberings ceļ iebildumus. — Tālāk pie dienas kartības vārds deputātam Lorencam.
K. Lorencs (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Mūsu frakcijai nav iebildumu pret 23. dienas
kartības punktā paredzētā jautājuma — pārgrozījuma likumā par ievedlēsēm nodošanu atpakaļ .
kommisijām, bet mums liekas, ka būtu vēlams, lai
Saeima, nododot šo jautājumu atpakaļ kommisijām,
dotu arī vajadzīgos norādījumus, kas ar šiem pārgrozījumiem būtu jādara, jo pašlaik ar ievedlēšu likumu ir ļoti savāds stāvoklis. Valdība drīz pēc šī
likuma pieņemšanas iesniedza Saeimai pārgrozījumus šai likumā, pret kuru būtību kommisiju vairākumam iebildumu nebija, jo šinīs pārgrozījumos bija paredzēts, ka izvedprēmijas izmaksājamas vienīgi par produktiem un vielām, kas būtu vietējie
ražojumi. Neskatoties uz to, ka šie pārgrozījumi
savā būtībā kommisijas vairākumam bija pieņemami, kommisijas tomēr ir iesniegušas Saeimai priekšlikumu — šos pārgrozījumus noraidīt un noraidīt
nevis tāpēc, ka kommisijas būtībā būtu bijušas pret
šiem pārgrozījumiem, bet tāpēc, ka kommisijas —
ja es pareizi tulkoju kommisiju vairākuma domas
—•, ievērojot tos rūgtos piedzīvojumus, kādi mums
ir bijuši ar ievedlēsēm, ir vispārīgi pret ievedlēsēm.
Tāpēc man liekas, ja mēs gribam, lai Saeima pieņemtu šo kommisiju priekšlikumu — noraidīt ievedlēšu likumu, tad nepietiek ar to vien, ka kommisi-
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jas iesniedz vienu noraidošu formulu, bet vajag uzdot kommisijām izstrādāt arī likumu par ievedlēšu
likuma atcelšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Jukšinskim.
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu
partija): Lorenča kungs nav pareizi tulkojis kommisijas atzinumu un arī kommisiju vairākuma domas. Tirdzniecības un rūpniecības
kommisijā

pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm ir noraidīti tikai attiecībā uz to daļu, kurā ir runa par miežiem
un auzām; bet ar 4 balsīm pret 2 balsīm ir pieņemti
manis iesniegtie pārgrozījumi likumā par ievedlēsēm, kur ir runa tikai par āboliem, timotiņu un
olām. Tā tad kommisijas vairākums domāja, ka
par šīm vielām ievedlēses paturamas. Tirdzniecības un rūpniecības kommisijā griezās pie finanču
kommisijas, lai tā apspriestu arī tirdzniecības un
rūpniecības kommisijas pieņemto pārgrozījumu, bet
finanču kommisijā atteicās to darīt. Tāpēc lieku
priekšā, atdot pārgrozījumu likumā par ievedlēsēm
tirdzniecības un rūpniecības un finanču kommisijām atpakaļ, lai tad finanču kommisijā apspriestu
likumprojektu tādā redakcijā, kādā tas tagad pieņemts tirdzniecības un rūpniecības kommisijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Likšu uz balsošanu deputāta Jukšinska priekšlikumu, kas
sakrīt
ar deputāta Lorenča priekšlikuma pirmo daļu. Prezidijs atzīst, ka deputāta Lorenča u. c. iesniegtā
priekšlikuma otrā daļa apspriežama pie prezidija
ziņojumiem. Vai Augstā nama deputātiem būtu
kādi iebildumi pret šādu kārtību? Iebildumu nav.
;—? Lieku uz balsošanu deputāta Jukšinska priekšlikumu un deputāta Lorenča u. c. iesniegtā priekšlikuma pirmo daļu —
23. dienas kārtības punktu — pārgrozījumus likumā par
ievedlēsēm — nodot finanču un tirdzniecības un rūpniecības
kommisijām.

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Tas vienbalsīgi pieņemts. Deputāta Lorenča u. c. iesniegtā priekšlikuma otrā daļa nāks nobalsošanā pie prezidija ziņojumiem. —

Līdz ar to dienas kārtība skaitās par pieņemtu.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem.
Deputāts Oskars Jankus iesniedzis prezidijam
lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu veseļošanās
nolūkā no š. g. 3. decembra līdz nākošā gada 1. februārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam būtu kādi iebildumi pret atvaļinājuma piešķiršanu? Iebildumu nav. Atvaļinājums

piešķirts.
Tagad nāk nobalsošanā deputāta Lorenča u. c.
iesniegtais priekšlikums (otrā daļa) —
uzdot tirdzniecības un rūpniecības un finanču
jām izstrādāt likumprojektu par ievedlēšu
likuma
1939. g. 241) atcelšanu.

Vārdu pie šī priekšlikuma

neviens

kommisi-

(lik.

kr.

nevēlas?

Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lorenča u. c. iesniegto priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties, tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Lorenča u. c. iesniegto priekšlikumu nodotas 37 balsis,
pret — 36 balsis, atturējušies 6. Tas noraidīts.
Deputāti P. Zeibolts, J. Višņa, M. Rozentāls, A.
Rudevics u. c. iesnieguši priekšlikumu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

sesijas

14. sēde
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«Saeima nolemj: uzdot valdībai izmaksāt pirms Ziemas
svētkiem valsts iestāžu un autonomo uzņēmumu darbiniekiem
un strādniekiem vienreizēju pabalstu — Pēc iepriekšējo gadu
parauga.
Līdzekli ņemami no budžeta ietaupījumiem- un pārkārtojumiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Šo priekšlikumu
varam apspriest šinī sēdē tikai tad, ja nevienam
Augstā nama deputātam nav iebildumu. Iebildumu
nevienam nav? — Apspriedīsim šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Zeiboltam.
P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Saeima ir pieņēmusi vairāk likumu, ar
kuriem atvieglots daudz iedzīvotāju stāvoklis. Sevišķi šādi likumi izdoti lauku iedzīvotājiem: par labības piemaksām, likums par sviesta piemaksām,
par bekona piemaksām u. t. t. Bet daļa iedzīvotāju
— valsts darbinieki un strādnieki, kuri strādā radošu valsts darbu, bez kura valsts nevar pastāvēt, līdz
šim nav saņēmuši nekādu kompensāciju. Tagadējā
valdība ar saviem aizsardzības likumiem ir sadārdzinājusi maizes cenas, kādēļ neapskaužamais
valsts darbinieku un strādnieku stāvoklis ir kļuvis
daudz, ļaunāks nekā tas bija 1928. gada 30. novembrī. Toreiz tagadējās valdības galva, ministru prezidents Celmiņa kungs, savā deklarācijā teica, ka

valdība savā darbības plānā ir spraudusi par mērķi
arī uzlabot valsts darbinieku stāvokli. Bet savos
2 valdīšanas gados valdība viņu stāvokli nav uzlabojusi un nav pat domājusi par to.
Nevienam nav noslēpums, ka lielākā daļa valsts
darbinieku ir iestiguši parādos, jo ar katru dienu
vairāk un vairāk dibinās valsts darbinieku krājaizdevu kasītes, kurās gandrīz ikkatrs valsts darbinieks ir aizņēmies kādu naudas summu. Šie parādi valsts darbiniekiem netiek dāvāti, bet tie jānomaksā. Šie parādi jo sevišķi apgrūtina valsts dar-

binieku stāvokli.

Lai nujadītu atvieglojumu valsts darbiniekiem,
sevišķi tāpēc, lai viņi varētu tikt pie tagadējās dārgas maizes, es domāju Augstais nams šodien vienprātīgi pieņems lēmumu uzdot valdībai izsniegt 60
latu pabalstu, kā tas ir noticis iepriekšējos gados,
pec iepriekšējo gadu parauga, t. i. sākot ar IX kategoriju līdz XX kategorijai, un arī pastāvīgiem dienas strādniekiem kā valsts, tā autonomos uzņēmumos. No šī priekšlikuma augstākās kategorijas izslēgtas aiz tā iemesla, ka tās ar savu algu kā nekā
var iztikt.
Aiz šī iemesla savas frakcijas uzdevumā iesniedzu šo priekšlikumu un domāju, ka Augstais
nams to pieņems vienbalsīgi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks):
Augstais
nams! Es runāju kristīgās apvienības un strādnieku
frakcijas vārdā un lūdzu Augsto namu piekrist
priekšlikumam uz svētkiem izsniegt pabalstu mūsu valsts darbiniekiem, tikai neattiecināt to uz visiem, bet attiecināt, varbūt, vēl lielākā apmērā tikai
uz tiem, kam ir ģimenes. Es domāju, ka tie, kas ir
vientuļi, var iztikt arī ar to pašu knapo atalgojumu,
ko viņi saņem, bet jo grūti iztikt un bēdīgos apstākļos ir tie, kam ir ģimenes; jo lielāka ir ģimene, jo
spaidīgāki apstākļi. Tāpēc es domāju: lai varētu
izrēķināt ģimenes piemaksas, šis likumprojekts, ko
te cēla priekšā būtu jānodod sociālai likumdošanas
kommisijai ar to noteikumu, ka zināmā termiņā tas
viņai jāiesniedz atpakaļ, pie tam tādā veidā, ka pabalsts valsts darbiniekiem izsniedzams, kā jau teicu, varbūt, pat lielāks, samērā ar viņu ģimenes lie-
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lumu. Ja iesniedzēji gribētu grozīt_ savu iesniegto
priekšlikumu tādā veidā, kā es minēju, tad arī mes
to atbalstītu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Mūsu frakcijai nav nekas pretim, ļa
nāk kāds ierosinājums par materiālu palīdzību mušu valsts darbiniekiem, bet jāsaka, ka uzreiz pieņemt attiecīgu lēmumu šoreiz nevarēsim. Tādu lēmumu pieņemt uz vienu rāvienu nevar nevis tāpēc,
ka mēs negribētu to darīt, bet vienkārši tāpēc, ka
mēs nezinām, kādas summas ir valdības rīcībā. Ne
vienu vien reizi ir bijuši apspriežami priekšlikumi
ņemt vajadzīgos līdzekļus no budžeta atlikumiem.
Tādi budžeta atlikuma sadalījuma projekti ir bijuši
finanču resorā un ir savā laikā apspriesti. Šodien
tāds pēkšņs priekšlikums pieņemt lēmumu uzdot
valdībai no tiem pašiem atlikumiem piešķirt summas
jaunām vajadzībām, nebūs pieņemams, jo es jau
teicu, ka mēs nezinām, kādas summas ir valdības
rīcībā; bet mēs gan piekrītam, ja šo ierosinājumu
nodod budžeta kommi'sijai apspriešanai, lai tā to
skata cauri, noskaidro nepieciešamās summas lielumu un atbild uz jautājumu, ar kādiem līdzekļiem
mēs izdevumus segsim. Ja budžeta kommisijā atzīs, ka šo izmaksu var izdarīt bez traucējumiem
pārējām nepieciešamām vajadzībām, tad arī mums
iebildumu nebūs. Mēs balsosim pret šo iesniegto
priekšlikumu, vai, labākā gadījumā, atturēsimies.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
__
Višņam.
kungs
J. Višņa (sociāldemokrāts): Reinharda
stāda mūsu ierosinājumu atkarībā no tā, vai mēs
piekritīšot viņa priekšlikumam svētku balvu izsniegt tikai tiem valsts darbiniekiem, kuriem ir ģimenes. Ja mums būtu skaidrs jautājums par to, ko
tad atzīst par ģimenes locekli, ja tas jautājums būtu
nokārtots daudzmaz apmierinoši, tad par to varētu
runāt. Bet tagadējos apstākļos, kad mums nav noteikumu par ģimenes locekļiem un kad ierēdņiem
jāuztur arī tādi ģimenes locekļi, kurus likums fak-

tiski neatzīst par apgādājamiem, mēs nevaram piekrist Jūsu ierosinājumam, un proti — aiz sekojoI
i
šiem iemesliem.
Ļoti daudz valsts ierēdņu uztur savus vecākus,
un tas ir viņu tiešais pienākums. Tomēr ģimenes
piemaksu par vecākiem neizsniedz. Te ir pirmā
vieta, kur rodas domu starpības; tāpēc Jūsu ierosinājumam nevar piekrist. Pieņemot Jūsu priekšlikumu, ļoti daudziem nodarītu pārestību, tāpēc ka
viņiem arī ir ģimenes locekļi, ko apeādāt, bet tos
valsts likums par ģimenes locekļiem neuzskata.
Tēvu un māti pie mums neatzīst par ģimenes locekļiem, uņ tie ir izsviesti no viņu sarakstiem. Aiz šī
motīva vien nevar piekrist Reinharda kunga ierosinājumam. Šis jautājums jādara atkarīgs no kāda
vēlāka likuma, kurā, varbūt, būtu izšķirts jautājums par apgādājamiem ģimenes locekļiem, ieskaitot ari tēvu un māti. Ja tagad pieņemtu Reinharda
kunga ierosinājumu, tad, varbūt, pusei valsts darbinieku, kas faktiski uztur ģimenes locekļus — vecākus, tiktu nodarīta liela pārestība.
Arī jautājums par trūcību ir sarežģīts. Var būt
ģimene, kur pelnī divi. Viņa, varbūt, var eksistēt
labāk nekā tā, kur ir tikai viens pelnītājs un apgādājamo locekļu skaitā ir vecāki. Tāpēc likt uz
svariem un izsvērt šo jautājumu tā, kā to vēlas
Reinharda kungs, ir neiespējami. Ja gribētu pētīt,
kuram valsts darbiniekam par dažiem latiem ap-
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stākļi labāki vai ļaunāki, tad tas radītu pašos darbiniekos nesaskaņas, skaudību un rīvēšanos. Tāpēc
nebūtu vajadzīgs pāris vai kopsummā IV2 miljona
latu dēļ sākt noskaidrot un pētīt, kam par dažiem
latiem apstākļi labāki vai sliktāki, ja tas nav arī darīts iepriekšējos gados, kur saimnieciskie apstākļi
bija daudz sliktāki un tomēr valdības atrada par
iespējamu no budžeta atlikumiem ierēdņiem un
valsts uzņēmumu strādniekiem izmaksāt piemaksas.
Jautājums stāv tā: vai grib izpildīt iepriekšējo
gadu parašu, vai atkāpties no tās. Alberinga kungs
domā, ka aiz dažiem iemesliem vajadzētu atkāpties, motīvējot, ka nav zināms, cik tas maksās. Jums,
Alberinga kungs, iespējams par to tūlīt informēties
pie finanču ministra, cik tas iepriekšējos gados ir
maksājis. 5 minūšu laikā Jūs varat dabūt attiecīgos datus. Jau ceturto gadu ir runa par vienu un
to pašu priekšlikumu, un tāpēc attiecīgos datus Jūs
varat dabūt īsā laikā. Jūsu motīvs, ka Jums nav
vajadzīgo datu, neiztur nekādas kritikas.
Es gribu atgādināt zemnieku savienībai, ka taisni uz viņas priekšlikumu bieži vien Saeimā ir izšķirti svarīgi jautājumi, kur runa ir bijusi ne tikai
par IV2 vai 3 miljoniem latu, bet par 10.000.000 latu, pie kam bieži vien citas frakcijas nemaz nebija
iepriekš par to informētas; tomēr Jūs šos priekšlikumus aizstāvējāt ļoti sirdīgi, jo tie bija Jūsu inte-

resēs. Tagad, turpretim, kad ir runa par valsts
darbiniekiem, Jūs esat pret mūsu priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs atzīst, ka šis priekšlikums šodien nav nobalsojams, tāpēc liek priekšā nodot to budžeta kommisijai. Deputāts G. Reinhards liek priekšā nodot

to arī sociālās likumdošanas kommisijai. Vispirms
lieku uz balsošanu prezidija priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret prezidija priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Prezidija priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Nobalsošanā nāk
deputāta Reinharda priekšlikums —
deputāta P. Zeibolta u. c. iesniegto priekšlikumu

nodot

arī sociālās likumdošanas kommisijai.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Reinharda priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas

ir pret to.

Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.

Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par deputāta
Reinharda priekšlikumu nodots 40 balsu, pret nodotas 33 balsis. Arī tas pieņemts.'
Deputāti M. Skujenieks, J. Šterns, K. Balodis,
P. Juraševskis un J. Trasuns iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā izteikt Saeimas kārtības rulla 125. pantu
sekojoši:
nobalsošanu,
«Ne mazāk kā desmit deputāti var prasīt
izsaucot deputātus vārdā.» —»

Arī šis priekšlikums ir patstāvīgs, ko šinī sēdē
var apspriest tikai tad, ja nevienam deputātam uav
iebildumu. Iebildumu nav? — Vārds deputātam
Skujeniekam.
M. Skujenieks (progresīvā apvienība): Ļoti godātie deputātu kungi! Šī ierosinājuma saturs ir ļoti
vienkāršs. Attiecīgais kārtības ruļļa pants runa
par to, ka Saeimā balsošana var notikt izsaucot deputātus vārdā un var notikt aizklāti. Manis iesniegtais priekšlikums liek priekšā_ strīpot šai panta nosacījumu, kas runā par aizklātu balsošanu. Parlamentu lielākā daļā balsošana ir atklāta, un ir pat
parlamenti, kur balsošana notiek tikai, izsaucot deputātu vārdā. Saeimā mēs par ļoti svarīgiem jau-
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tājumiem bieži balsojam aizklāti. Katram vēlētājam ir tiesība zināt, kā viņa deputāti attiecīgā jautājumā ir_ rīkojušies. Ierosinājuma mērķis ir —
strīpot kārtības rullī noteikumu par aizklātu balsošanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šis priekšlikums
vispirms apspriežams organizācijas kommisijā, tāpēc prezidijs liek priekšā nodot to organizācijas
kommisijai. Iebildumu nav? Deputāta Skujenieka
u. c. iesniegtais priekšlikums nodots organizācijas

kommisijai.

Deputāti E. Grantskalns, A. Bergs, G. Jeļisejevs, K. Kiršteins, K. Ulmanis u. c. iesnieguši priekš-

likumu:

«Atsvabināt sociālās likumdošanas kommisiju no 29. oktobra 1929. g. Saeimas plenārsēdē nodotā pašvaldības iestāžu
darbinieku dienesta likumprojekta caurskatīšanas».

Arī šo priekšlikumu var apspriest šinī sēdē, ja
nevienam deputātam nav iebildumu. Iebildumu
nav? Vārds deputātam Grantskalnam pie šī priekšlikuma.
E. Grantskalns
(zemnieku savienība): Augstais nams! Likumā par pagastu pašvaldību ir pieņemts noteikums, ka pašvaldības darbinieku dienesta attiecības kārto sevišķs likums. Šādu sevišķu
likumu ir _ izstrādājusi pašvaldības kommisijā. Tai
pašā laikā līdzīgs likumprojekts ir nodots sociālās
likumdošanas kommisijai. Pēdējā ir stipri apkrauta ar darbiem, un' šī likumprojekta apspriešana var
stipri noilgt. Ievērojot, ka līdzīgu projektu izstrādā arī par pilsētu pašvaldības darbiniekiem, bet tas
ir tikai pašvaldības kommisijā — tāpat arī agrāk
šim līdzīgi projekti ir izstrādāti tikai pašvaldības
kommisijā —,_es lūdzu Augsto namu šinī gadījumā,
ievērojot minētos apstākļus, nebalsot pretim un atļaut atbrīvot sociālās likumdošanas kommisiju no
minētā dienesta likuma projekta caurskatīšanas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? — Nobalsošanā nāk deputāta Grantskalna u. c. iesniegtais priekšlikums —
atsvabināt sociālās likumdošanas kommisiju no 1929. gada
29. oktobra Saeimas plenārsēdē nodotā pašvaldības iestāžu

darbinieku likumprojekta caurskatīšanas.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Priekšlikums pieņemts.
Deputāti A. Bergs, V. Sanders, A. Lukins, J.
Kullītis, J. Annuss u. c. iesnieguši likumprojektu,
ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:

«Augsti godājamam
Saeimas prezidijam.
Atsaucoties uz Latvijas republikas 65. pantu un Saeimas
kārtības rulla 80. pantu lūdzam celt' Saeimai priekšā šādu likumprojektu:

Pārgrozījums pilsētu pašvaldības likumā.
Pilsētu pašvaldības likuma 77. pantu izteikt šādi:
77. Pilsētas domes vēlēšanas izdarāmas visās pilsētās
vienā laikā — maija mēneša otrā svētdienā un sestdienā pirms
tās.
Piezīme paliek.
R īgā, 1930. g. 2.; decembrī.
A. Bergs, G. Reinhards, V. Sanders, A. Lukins, J. Kullītis ,1
J. Annuss, L. Ausējs, V. Pusuls, G. Mīlbergs, A. Eglītis, E. Rimbenieks,, S. Kirilovs, M, Dubins, J. Pabērzs, A. Jukšinskis, K. Beldavs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Bergam.
A. Bergs (nacionālais bloks): Augsti godātie
deputātu kungi! Ierosinājums, ko nupat nolasīja, ir
pārlabojums pilsētu pašvaldības likumā, ko nesen

sesijas

14. sēde 1930. gada

5. decembri.
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atpakaļ apspriedām un pieņēmām. Pilsētu pašvaldību vēlēšanu termiņš pašvaldības likumā nolikts
marta sākumā. Mūsu ierosinājums grib šīs vēlēšanas nolikt maija mēnesī, maija mēneša otrā pusē.
Mēs neliktu priekšā grozīt nupat pieņemto likumu,
ja mums nebūtu pārliecība, ka tas, kas pieņemts attiecībā uz pilsētu pašvaldību vēlēšanu termiņu, ir
nejaušības auglis. Nobalsojot par pilsētu pašvaldības likumu 3. lasījumā, Augstajam namam bija jāizvēlas, vai vēlēšanas nolikt nākošā gada septembrī,
vai martā. Citas izvēles nebija. Balsojot par pilsētu pašvaldības likumu 3. lasījumā, daudzi Augstajā namā nebalsoja par septembra mēnesi, acīmredzot, tāpēc, ka nākošā gada oktobra mēnesī notiks
Saeimas vēlēšanas, un nolikt septembra mēnesī vienas vēlēšanas un oktobra sākumā atkal otras, pat
techniski nav iespējams. Tāpēc Augstajam namam
citas izejas lāgā nebija, kā vienīgi izšķirties par pilsētu pašvaldību vēlēšanu nolikšanu marta mēnesī.
Man liekas, ka galvenā kārtā aiz šī iemesla tika pieņemts nākošā 1931. gada marta sākumā, kas pilsētām tomēr ir absolūti nepieņemams, jo tad pilsētās
atrodas ļoti daudz fluktuējošu elementu, kas ne ar
ko nav saistīti ar pilsētām. Tas radītu pilsētu vēlēšanās pilnīgi mākslīgu vairākumu, kas nav pieņemams. Aiz šī iemesla mēs lūdzam pieņemt mūsu

pārgrozījumu šinī likumā.

Līdz ar to es iesniedzu priekšlikumu uzdot paš-

valdības kommisijai, kurai nāksies apspriest šo pārgrozījumu, Jo izskatīt vienas nedēļas laikā. Tas ir
.pilnīgi iespējams, jo šī lieta prasa tikai vienu pašu
nobalsojumu pašvaldības kommisijā, ko nav grūti
izdarīt. Arī nekādas debates nebūs, jo jautājums
patspar sevi ir skaidrs. Bet nepieciešama šī viena
nedēļa ir aiz tā iemesla, ka ja lietu atliksim vēlāk
par vienu_ nedeļu, tad šis likums varēs nākt priekšā
plenārsēde tikai nākošā gada sākumā, kad jau būs
sākušies sagatavošanas darbi nākošām pilsētas velēšanām, jo tām jānotiek marta sākumā. Tāpēc šāda vai citāda skaidrība mums jāiegūst, un tas iespējams tikai tad, ja pašvaldības kommisijai uzliek pienākumu apspriest šo likumprojektu nedēļas laikā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Loti jābrīnās par to iesniegumu, ko tikko lika priekšā deputāts Bergs. Te deputātu kungiem bus acīm redzama tā pretruna un tā liekulība,
kadu sava politika ar savu uzstāšanos piekopj Berga kungs un viņa frakcija. Taisni šodien, 5. decembri, ir ievietots «Latvī» kāds referāts par pārveidojumiem mūsu valsts satversmē, ar ko ir uzstājies
pats Berga kungs. Šinī savā referātā Berga kungs
ir norādījis, ka mūsu satversme grozāma aiz tā iemesla, ka visi vēlētāji netiekot pie vēlēšanām; un,
lūk, viņš nugrib parādīt lielu gādību par to, lai tiktu
pie velēšanām visi tie, kam ir balsstiesības. Tā ir
medaļas viena puse.
Bet iesniegums, ko tagad liek priekšā Berga
kungs, ir pilnīgi pretējs tam, ko viņš ir teicis savā
referātā. Ko Berga kungs grib tagad sasniegt? Viņš
grib grozīt pastāvošo likumu, ar kuru pilsētu vēlēšanas noliktas marta mēnesī, pie kam nav taisnība,

ka tās noliktas marta sākumā — tās ir noliktas
marta beigās. Viņš grib nolikt šīs vēlēšanas vēlāk
— maijā, ar tādu aprēķinu, lai pilsētu iedzīvotāji,
kas visu ziemu dzīvo pilsētā, kur ir viņu pastāvīgā
dzīves vieta, būtu jau aizgājuši uz vasaras darba
vietām un nevarētu vēlēšanās piedalīties. Tā tad
no vienas puses ir it kā liela gādība par vēlētājiem,
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bet no otras puses — cenšanās izslēgt vienu lielu
vēlētāju daļu.
Bez tam, ko Jūs, Berga kungs, tālāk darāt? Kad
nolika lauku pašvaldību vēlēšanas, Jus centaties izdabūt, lai pieņemtu priekšlikumu, ka cilvēkus, kas
vasarā strādā lauku darbus, varētu izslēgt arī no
lauku pašvaldību vēlēšanām; Jus gribējāt iegrozīt

tādu vēlēšanu termiņu, ka viņiem ari uz laukiem nav
tiesību vēlēt. Tad Jūs termiņu nolikāt uz februāra
mēnesi. Tā tad kā lauku, tā pilsētu pašvaldību velēšanās Jums ir tāda politika, lai lielu daļu pilsētu
un lauku strādnieku izslēgtu no pašvaldību vēlēšanām. Un pēc tam jūs uzstājāties «māmuļā» ar referātu, ka vēlētāji nevar tikt pie vēlēšanām un tāpēc
jāgroza satversme. Vai vēl lielāku liekulību var iedomāties?! Man liekas, ka neviens demokrātisks
deputāts šeit Saeimā nevar vēlēties nodarboties ar

tādu polītiku, ar kādu nodarbojas Berga kungs, un
tāpēc nevar balsot par viņa priekšlikumu.
Tāpat es nesaprotu, kā var teikt, ka tikai nejauša gadījuma dēļ vēlēšanu termiņš noteikts marta
beigās. Par to taču nobalsoja vairāk kā 50 deputāti. Tā tad nevar teikt, ka bijis nejaušs gadījums.
Es domāju, ka Augstā nama vairākums neļaus sevi
vazāt aiz deguna un noraidīs Berga kunga priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā deputāta Berga u. c. iesniegto
likumprojektu nodot pašvaldības kommisijai. Deputāts A. Bergs iesniedzis priekšlikumu —,
uzdot pašvaldības

kommisijai

skatīt

to

cauri nedēļas

laikā.

Vispirms nāk nobalsošanā prezidija priekšlikums — nodot likumprojektu pašvaldības kommisijai. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par prezidija priekšlikumu —
likumprojektu nodot pašvaldības kommisijai — nodotas 43 balsis, pret — 36 balsis. Prezidija priekšlikums pieņemts. (Starpsaucieni; troksnis. F. Cielēns no vietas: «Tas nekad neies cauri!») — Tagad
nāk nobalsošanā deputāta Berga priekšlikums —
uzdot pašvaldības kommisijai
jektu nedējas laikā.

skatīt

cauri

šo likumpro-

Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Berga priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret —? tāpat 39
balsis. Šis priekšlikums jāpārbalso. — Lūdzu vēlreiz pacelties tos, kas ir par deputāta Berga priekšlikumu (troksnis, priekšsēdētājs zvanī). Lūdzu uzmanību! — Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Berga priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: atkal
balsis ir dalījušās līdzīgi: 41 balss nodota par deputāta Berga priekšlikumu un 41 balss — pret. Saskaņā' ar kārtības rulli šo priekšlikumu nobalsosim,
izejot pa durvīm. — Vispirms iziet pa durvīm uzaicinu tos deputātus, kas balsos par deputāta Berga
priekšlikumu. Lūdzu balsu skaitītājus nostāties pie
durvīm. — Vai visi ir izgājuši, kas balso par deputāta Berga priekšlikumu? Tagad lūdzu iziet pa
durvīm tos, kas balso pret to. — Vai visi ir izgājuši, kas balso pret priekšlikumu? Tagad lūdzu iziet
pa durvim tos, kas atturas.- Tādu nav. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Berga priekšlikumu nobalsojuši 44 deputāti, pret to nobalsojis 41. Deputāta
Berga priekšlikums pieņemts.

sesijas

14. s e d c 1930. gada

5. decembrī.

588

Deputāti J. Višņa, R. Dukurs, V. Bastjānis, I".
Menderis un P. Zeibolts iesnieguši jautājumu satiksmes ministrim.

Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

Lūdzam celt priekšā Satiksmes ministrim

sekojošu mūsu

jautājumu.
1) Satiksntes ministrim padotā pasta-tēlegrafa departamentā atlaisti vairāk strādnieki un techniķi, iti kā krēditu trū-

kuma

dēļ.

Pirms

atlaišanas

dažiem strādniekiem priekšnie-

cība likusi priekšā iestāties demokrātiskā centra dažās biedrībās, piedraudot pretējā gadījumā
ar atlaišanu .
Strādnieki,

kuri

šos priekšlikumus noraidījuši, tagad atlaisti.

2) Pie paaugstinājumiem dienestā tiek izcelti tie darbinieki, kuri ir demokrātiskā centra biedri vai virjam tuvu stāvošu organizāciju vadītāji. Šādi darbinieki īsā laikā saņēmuši
vairāk paaugstinājumu, caur ko cieš pārējie nopelniem bagātākie darbinieki. Darbinieku un vii .iu arodbiedrības iebildumi
un protesti netiek) ievēroti.
3) Konfliktu izšķiršanā un darbinieku
sodīšanā resora
vadība rīkojas vienpusīgi, pielietojot bargus sodus tiem darbiniekiem, kuri neiestājas administrācijai tuvu stāvošās organizācijās. Darbinieku protestus ignorē.
4) Administrācija spiež darbiniekus iestāties pasta-tēlegrafa darbinieku biedrībā, atteikšanās
gadījumā
pasliktinot
darba apstākļus.
Jelgavas telefona kantora pārzinis uzaicinājis telefonistes iestāties biedrībā, bet, pēc noraidošas atbildes, 8 telefonistēmi pagarinājjs darba laiku uz 7 stundām dienā.
Tamdēļ mēs jautājam, vai satiksmes ministrim ir zināmi
šie fakti, un ko viuš- domā darīt, lai izbeigtu šādu partejisku

un nelikumīgu rīcību

pasta-tēlegrafa

departamentā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam jautājuma motivēšanai.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungH Apstākļi, kādi valda satiksmes ministrim
padota pasta-telefona un telegrāfa departamentā,
spiež mūs iesniegt šo jautājumu. Nav pirmā reize,
iesniedzot sūdzību par satiksmes ministra partejisko
rīcību, darbiniekus pieņemot, atlaižot un paaugstinot; bet tādi apstākļi, kādi pašreiz ir nodibinājušies
šim resorā, nav ilgāk ciešami, jo ministris sev padotiem resora vadītājiem ir atļāvis tādas patvaļības
un likuma pārkāpšanas iespējamības, kas nedod nevienam darbiniekam garantiju, ka viņam kādā jautājumā nenodarīs pārestību.
JKā uz pirmo neciešamo parādību mēs aizrādām
savā jautājumā uz strādnieku atlaišanu Rīgas tele-

fona., tīklā.

Jau pirms atlaišanas atbildīgais darba

vadītājs dažiem strādniekiem licis priekšā iestāties
^
organizācijās,
kuras stāv tuvu demokrātiskajam
centram resp. satiksmes ministrim. Kad strādnieki
atbildējuši noraidoši, viņi atlaisti, kaut gan paturēti
vieta tādi, kas pieņemti tikai dažas dienas pirms
darba izbeigšanās. Šis piemērs rāda, kā administrācija, kas pieder pie satiksmes ministra partijas,
apietas ar saviem apakšniekiem un kā izlieto savu
administratīvo varu, lai polītiski iespaidotu sev padotos darbiniekus.
Otrs gadījums, ko minam savā jautājumā, ir paaugstināšana. Šinī jautājumā resora vadītājs rīkojas tā: kas grib dabūt kādu augstāku kategoriju, ir
spiests iestāties demokrātiskā centrā! Turpretim
pārējie darbinieki, neatkarīgi no spējām, neatkarīgi
no nokalpotā laika, neatkarīgi no tā, kā prot savu

darbu un izpilda savus pienākumus, netiek paaugsti-

nāti. Svarīga ir tikai polītiskās partijas kartiņa. Ja
tās nav, darbinieks šinī resorā nevar avansēt.
Trešais, uz ko mēs aizrādām savā jautājumā, ir
sodi, ko satiksmes ministrim padotā resorā uzliek
dažādu strīdu vai pārkāpumu gadījumos. Arī šinī
jautājumā jāsaka, ka objektivitātes un taisnības sajūtas satiksmes ministrim padotā resorā nav, jo tur
valda princips, ka sodāms tas, kas ieņem zemāku
vietu, kas stāv uz zemākas pakāpes. Ja sūdzību par
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nelikumībām iesniedz kāds nodaļas priekšniekam
padots darbinieks, tad vispirms soda pašu sūdzētāju. «Lai nesūdz» — tāda ir devīze pasta un telegrāfa departamentā. Tāpēc arī saprotams, ka šeit
zeļ dažādas nelikumības, pārkāpumi u. t. t.
Nesen atpakaļ mums nācās runāt par to, ka kādas iestādes augstākie ierēdņi oficiālā darba laikā
bijuši tā piedzērušies, ka no autobusa nesti nēšus
laukā. Patlaban lietu izmeklē, un liekas, ka par šo
jautājumu būsim spiesti runāt vistuvākā nākotnē,
šis piemērs rāda, cik liela pārgalvība ir radusies
administratīvā personālā. Dažas personas ir pārliecinātas, ka visas viņu nelikumības un pārkāpumi
segsies ar attiecīgo biedrību biedru kartiņām. Tagad satiksmes resorā ir nodibinājušies tādi apstākļi,
ka augstākie ierēdņi, ministra partijas biedri, ļoti
daudz ko sev atļaujas, un, saprotama lieta, no šādas
viņu rīcības jācieš zemākiem darbiniekiem. Dažādos pārkāpumu gadījumos sodus piespriež tiem,
kas nav nobruņojušies ar ministrim tuvu stāvošu
organizāciju biedru kartēm.
Beidzot mūsu jautājumā minēts fakts, ar kādiem
līdzekļiem piespiež iestāties demokrātiskā centra
organizācijās. Nupat pēdējās dienās Jelgavas telefona priekšnieks licis priekšā savām darbiniecēm izpildīt pasta darbinieku biedrības anketu, vienkārši
pasakot, telefonistes esot par sarkanām, un tāpēc,
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bas bija vienāda nozīme, bet pa šiem gadiem ir
radušies apgabali, par kuriem interesējas vairāk,
un tādi, par kuriem interesējas mazāk. Sevišķi
atkal jārunā par mūsu ostām, par kurām no šīs
katedras šad un tad ir gadījies runāt. Lai gan
vienmēr ir aizrādīts, un liekas aksioma, ka ostas ir
mūsu valsts bagātība, ka, tās izmantojot, mēs varētu aizpildīt vienu otru robu citā vietā, tām tomēr netiek piegriezta pienācīga vērība; un taisni
tagadējās valdības laikā mums ir gadījies piedzīvot
un dzirdēt no valsts vadošām personām, no ārlietu

ministra, tādus novērtējumus, kam nekādā ziņā nevaram piekrist.
Ne tik vien par ārlietu ministra izrunāšanos
Kaunā, kas minēta iesniegtā jautājumā, bet vispār
jāsaka, ka attiecībā uz dažām lielākām ostām val-

dība nepilda Saeimas lēmumus. Demokrātiskā centra
ministris Ozoliņš nepilda Saeimas lēmumu, kas šeit
Saeimā pieņemts divas reizes. Vienreiz lēmums
par transita tarifa piemērošanu pieņemts arī budžeta kommisijā vienbalsīgi un otru reizi Saeimas
plenārā sēdē. Noteikts lēmums zīmējas uz transita
tarifa piemērošanu Ventspils un Liepājas ostām.
Budžeta kommisijā tika paredzētas summas zināmām ostu vajadzībām, piemēram — brīvostu izbūvēm, bet arī šis lēmums vēl līdz šim laikam nav izpildīts, summas izlietotas citām vajadzībām. Pret
svarīgo jautājumu atzīmējama pilnīga nevērība. Man
ka mums tomēr ir jādzird valdības atbilde uz
lai glābtu darbinieču prestižu, viņām jāiestājoties' šķiet,
šiem jautājumiem, kāpēc tas tā, un vai arī turpšinī centra biedrībā; pēc tam viss būšot labi. To ir
māk tas tā notiks.
teicis Jelgavas telefona iestādes priekšnieks. Kad
Kroni visai šai lietai ir uzlikusi ārlietu mišīs darbinieces paziņojušas, ka viņas negrib tā uz
nistra intervija presei Kaunā. Ārlietu ministris pat
pavēli šinī organizācijā iestāties, un ka viņām pašām ir tiesība izvēlēties, kam viņas simpatizē un diezgan ciniskā veidā ir izteicies: «Kas tas ir ~
Liepājas osta? Tas nav nekas!» Iznāk, ka Liepāja
kur viņas grib iestāties, pēc šādas noraidošas atbildes 8 tēlefonistēm darba laiks pagarināts par 1 valstij ir pilnīgi blakus lieta, un nav nemaz nekāda
vajadzība par to interesēties. No Intervijas var
stundu. Saprotams, tā ir atbilde uz šo kategorisko
spriest,
ka viss tas ir illūzijas, ko zināmi sabiedriski
noraidījumu. Ja šīs darbinieces būtu piekritušas
darbinieki
lolo, kuras nekad nepiepildīsies. Jau tas
priekšlikumam, ja viņas būtu paklausījušas priekšveids vien, nerunājot nemaz par būtību, kā ārlietu
nieka aicinājumam, varbūt, tad viņām darba stunministris ir izrunājies, ir pilnīgi nepielaižams. Viedas nepagarinātu; bet tā kā viņām bija stingrs rakna atbildīga persona, ārlietu ministris, kas reizē ir
sturs, viņas neļāva sevi iespaidot, viņām pielikta arī ministru prezidents, nekad nedrīkstēja tā izruviena stunda darba klāt.
nāties tik svarīgā un nopietnā jautājumā, par ko
Tie ir fakti, par kuriem ziņots arī satiksmes
esam sprieduši jau vairāk gadu šinī vietā, kas ir
ministrim un viņa padotiem ierēdņiem, bet tā kā neloti sāpīgs jautājums. Šis jautājums ir tik ļoti sasāpējis, ka izrunāšanas Kaunā ir sacēlusi Liepājā vebūšanas nepārtraukti turpinās, mēs esam spiesti pacelt šo jautājumu arī Saeimā un prasīt satiksmes selu vētru, un tāpēc arī tagad Liepājas sabiedrība
no sienas līdz sienai ir uztraukusies un no sienas
ministrim oficiālu atbildi.
līdz
sienai gaida atbildi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Jautājumu virzīs
Liepājas strādniecība, kuras priekšstāvis es
talak kārtības rullī paredzētā kārtībā.
esmu, sevišķi interesējas par šo jautājumu. Nupat
Deputāti P. Lejiņš, F. Menderis, V. Bastjānis
Saeimā mēs runājām par bezdarbniekiem un reun K. Lorencs iesnieguši jautājumu ārlietu minidzējām, kur ir vislielākais bezdarbnieku skaits, kur
strim. Lūdzu to nolasīt.
ir visvairāk slēgtu fabriku. Tas ir taisni Liepājā.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Liepāja strādnieki seko katram notikumam, kas vi«Saeima» prezidijam.
ņiem varētu nākt par labu, kas varētu bezdarbu paLūdzam celt ārlietu ministrim priekšā sekojošu jautājumu.
vairot, vai mazināt.
Pēc L. T. A. ziņām ārlietu mnistris, būdams Lietuvā,
kādā intervijā
izteicies, ka Liepājas osta radusies krievu
_ Man liekas, mēs nekādā ziņā negribam solidarizēties ar tiem projektiem, ko savā laikā projektēja
mākslīgās politikas rezultātā
un ka Liepājas-Romnu ceļam
vairs neesot priekš Latvijas saimnieciskas noz'mes.
ārlietu ministris Balodis._ Bet būtībā mēs domājam,
Ievērojot šādu Latvijas interesēm kaitīgu izrunāšanos,
ka dati, ar kādiem operējis ministru prezidents komēs jautājam, vai minētais L. T. A. ziņojums atbilst patiesīalīcijas apspriedē, ir nepareizi. Liepājas nākotne
bai, un ko ārlietu ministris domā darīt, lai šādas intervijas
nemaz
nav jāsaista ar Lietuvas interesēm. Liepājas
neatkārtotos.»
nākotne jāsaista ar tālāku aizmuguri, ar Polijas un
Priekšsēdētājs^?. Kalniņš: Vārds šī jautājuma pat aizmuguri aiz Polijas. Satiksmes atklāšana vien
motivēšanai deputātam Lejiņam.
te nekā nevar dot, bet tas ir viens sarežģīts un liels
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! ārpolitikas jautājums, kas atrisināms ar dažādiem
Vienpadsmit gadu atpakaļ visiem Latvijas pilsoņiem labvēlīgiem līgumiem un dažādām Liepājai labvēbija vienādas tiesības, bet tagad pēc 11 gadiem līgām sarunām. Man liekas, ka šī intervija ir bijusi
plaisa tiesību ziņā ir kļuvusi tik liela, ka no vienas kaitīga, un vai tā ir pārdomāta, vai nepārdomāta,
puses_ otru vairs nevar saredzēt.
par to mesgribetu dzirdēt ārlietu ministra kunga
Arī Latvijas
territorijai 11 gadu atpakaļ priekš toreizējās valdī- atbildi; tādēļ arī šo jautājumu iesniedzam.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ari šo jautājumu
virzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli.
Deputāti F. Cielēns, A. Petrevies u. c. iesnieguši jautājumu ministru prezidentam un ārlietu ministrim, ko lūdzu nolasīt.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Saeimas prezidijam.
Laipni lūdzam celt priekšai ministru prezidentam un ārlietu ministrim sekojošu jautājumu.
Vācijas reichstagā fašistisko
nacionālsociālistu
frakcija
iesniegusi interpellāciju, ar kuru griežas pie Vācijas valdības
ar priekšlikumu
nodrošināt bij. baltikumiešiem
jeb fon der '
Golca okupācijas armijas karavīriem tiesības uz Latvijas pavalstniecību un zemi Latvijā.,
Ko ir darījis un ko domā' darīt ārlietu ministris, lai pienācīgā _kārtā atbildētu
uz šīm baltikumiešu un bermontiešu

nedibinātam un nekautrīgām pretenzijām?»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš:
Vārds jautājuma
motivēšanai deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts):
Augsti godātie
deputātu kungi!
Pagājis jau daudz gadu kopš
Latvijas valsts nodibināšanās, kopš tām cīņām, kas
ir bijušas Latvijas demokrātiskās republikas un
agrāras reformas pamatos. Mēs pat nosvinējām
agrāras reformas 10 gadu jubileju. Varēja likties,
ka problēmas par Latvijas valsts nodibināšanos,
par agrārās reformas izcīnīšanu jau pieder vienīgi
un tikai vēsturei, ka ar tām vairs nevarētu saistīties kaut kāda politika un polītiski-praktiskas cīņas,
bet tikai kaut kādas ideoloģiskas cīņas par šīs reformas novērtēšanu, par tās cildināšanu, vai nozākāšanu. Tomēr par lielu pārsteigumu Latvijas tautai — un Latvijas darba tautai jo sevišķi — mēs
redzam, ka ap agrāro_ reformu un līdz ar to ap
Latvijas valsts nodibināšanos kā tādu sāk atkal pacelties politiskas cīņas, kam tomēr jāpiešķir zināma
nozīme.
No vienas puses varētu likties, kāda nozīme
mums Latvijā piegriezt vērību fašistiskiem nacionālsociālistiem Vācijā, kas, Baltijas muižnieku uzkūdīti, iesnieguši reichstagā interpellāciju un prasa bijušiem baltikumiešiem pavalstniecības tiesības Latvija un līdz ar to tiesības dabūt Latvijā zemi. Bet,
cienītie deputātu kungi, mēs varētu paiet šim gadījumam tā garām tad, ja viņi reprezentētu pāris
procentu Vācijas iedzīvotāju skaita. Tad mēs varētu paiet garām ar vieglu smīnu un ironiju par tiem
Latvijas muižniekiem, kas vēstures ratu grib griezt
atpakaļ. Bet šī frakcija, kas gan nepiedalās Vācijas koaHcija ka valdošā partija, kā redzējām, pēdējas velēšanas ir ieguvusi 6V2 miljonu balsu, t. i.
diezgan lielu balsu skaitu.
Otrkārt — šī partija
Vācijas nacionāli noskaņotos iedzīvotājos gūst arvienu lielāku piekrišanu. Tā nesen atpakaļ telegrammas ziņoja, ka ārlietu kommisijā Tikts priekšā
atsaukt no atbruņošanās konferences Žeņevā Vācijas pārstāvi. Mēs redzam, ka uz aktīvo nacionālsociālistu uzstāšanos Vācijas sabiedrības doma ir
jau sakusiiet attiecīgā virzienā, neskatoties uz to,
ka nacionālsociālistu partija kā liela partija tagad
darbojas tikai nedaudz mēnešu. — Tas ir no vienas
puses.

No otras puses mēs zinām, ka arī tā partija,
kuras pārstāvis ir Pusula kungs, zināmā mērā simpatizē Vācijas fašistiem un reakcionāriem nacionālistiem.
Mes zinām, ka savā laikā ģenerālis fon
der Golcs iecēla Pusula_ kungu par kommisāru Rīgas pilsētas domes vieta, un, varbūt, sirds dziļumā
viņš vel šodien jūt līdz saviem bijušiem ciltsbrāļiem un kara kollegam un, bez šaubām, gaida laiku,
kad 100 deputātu — fašistu vietā reichstagā iekļūs
200, lai viņu iespaids būtu lielāks un viņi varētu
griezt atpakaļ vēstures ratu uz agrārās reformas
grozīšanu.
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Bet vel jo atklātāk un aktīvāk apsveica vācu
fašistu uzvaru pēdējas reichstagā vēlēšanās tā partija, kura tikpat stipri ka pestīšanas armija rībina
savas nacionālas bungas. Tā ir nacionālā centra
partija ar Arvedu Berga kungu priekšgalā. Kad
bija notikušas Vācijas reichstagā vēlēšanas, «Latvis» apsveica velēšanu iznākumus, atzīmējot to
lielo notikumu, kas Vācijā bija izpaudies pēdējās
velēšanas, un turpat piezīmēja, ka visā kontinentāla Eiropa, esot radusies jauna zīme stabilitātei,
drošībai, nacionālo ideju nostiprināšanai. Pēc tam
Arveda Berga apsvētītā paspārnē — Latviešu biedrība tika sarīkots slavenais priekšlasījums, vai,
pareizāk, literariska «groziņu vakara» referāts, kurā
ari apsveica šos vācu fašistu panākumus reichstagā
^
velēšanas.
Un mēs zinām, ka apmēram gadu atpakaļ Arveds Berga_ kungs pats ar savu parakstu
sniedza mazu literāriski-vēsturisku apskatu par
-Latvijas tautas simtgadu pagātnes gaitām un izteica, tādu novērtējumu, ka tie baronu bēdīgie laiki
pagājušos gadu simteņos nemaz tik ļauni neesot
bijuši — tiem esot bijusi arī sava svētība, tie esot
nesuši zināmu disciplīnu sev līdz.
Ja nu baronu
laiki latviešiem tik ļauni nav bijuši, tad šis jaunais
bruņinieks arī vienmēr ir kritizējis agrāro reformu
un, laikam, arī apsveiktu tādas parādības, kā muižniecības varas_ relatīvu atjaunošanos Latvijā. Tāpēc,
cienītie deputātu kungi, tagad, kad pašreizējā valdoša koalīcija piedalās cienījamais Pusula kungs un
ta_ partija, kuru reprezentē cienījamais Berga kungs,
mus interese, kādā veidā valdība domā reaģēt uz
Vācijas reakcionāru tieksmēm. Vai valdībai nevajadzētu reaģēt nemaz nenogaidot, kamēr tāda interpella.cija Vācijas reichstagā būs pieņemta un kamēr Vacijas _ ārlietu ministris Kurciusa kungs atbildes uz jautājumu, kas saistīts ar mūsu agrāro reformu un reizē ar to arjLatvijas demokrātijas pastāvēšanu vai nepastāvēšanu? Šis jautājums ļoti
interese plašāku latviešu sabiedrību, sevišķi jaunsaimniekus. Latvijas sabiedrība gaida, kā reaģēs
Latvijas ārlietu ministris uz parādībām, kas ja ne
šodien, tad vismaz savās potenciālās tendencēs grib
andraudet Latvijas agrāro reformu. Bet te mūsu
ārlietu ministris, kas dažkārt cenšas uzstāties ar
garam intervijām, ir kā ūdeni mutē ieņēmis. Mēs
nedomājam, ka vācu nacionālfašisti kļūs tik stipri,
ka varēs apdraudēt mūsu agrāro reformu. Mēs nedomājam, ka Arvedam Bergam ir tik liels iespaids
Latvija, ka viņš_ varētu apdraudēt agrāro reformu.
Bet mus interese, kādā veidā tagadējā valdība reaģesuz šādam parādībām, kas grib apdraudēt mūsu
Tāpēc mēs šo jautājumu iesnieagrāro reformm
dam un ar lielāko interesi gaidīsim atbildi uz šo
svarīgo jautājumu. (Saucieni pa kreisi: Pareizi!»)
Priekšsēdētājs P.

Kalniņš:

Arī šo jautājumu

virzīs talak saskaņa ar kartības rulli. — Līdz ar
to šis dienas kārtības punkts izbeigts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas kommisijas ziņojumu. Vārds
redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Referents Ķ. Dēķens:
Likumā par dienesta
gaitu armijā un flotē redakcijas kommisijā ir izdarījusi vairāk pārlabojumu.
Vispirms man jāziņo, ka ir grozīta vārdu kārtība šādos pantos: 25., 57., 60., 63., 65., 68., 74.,
85., 90., 107., 115., 163. panta piezīmē, 172., 207.
panta 1. piezīmē, 220., 252., 258., 267., 274., 276.,
301., 316., 345., 347., 357., 360., 365., 398. un 402.
panta._ Izlabota ir interpunkcija un locījumi, kas
atzīmēts rediģētā eksemplārā. «Kurš» daudz vietās
atvietots ar «kas»; «sekošs» vietā likts «sekojošs»
vai «šāds»; vārdos «rotas» vai «bataljona komandieri» , kur vārds «komandieris» daudzskaitlī, ko-
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māndljarjļā sastāvā nosaukums likts vienskaitļa ģenitīva — ta tad «bataljona» un ne «bataljonu», tāpat «pulka», ne «pulku» un «divīzijas» ne «divīziju»; tāpat jāteic «pārvaldes priekšnieki» un ne
«pārvalžu priekšnieki» . Konsekvences dēļ vārdos
«armijas komandieris» vārds «armijas» jāraksta ar
lielu burtu.
Izteiciena «skaitās par kareivjiem»
vieta likts «ir kareivji», «rakstiski» vietā — «atrakstu» , «kā priekšsēdētāju», — «par priekšsēdētaju» , «ka locekli» —ļ «par locekļiem». —

Bez vispārējiem pārlabojumiem dažos pantos

ir vel atsevišķi pārlabojumi. —

Pirmās daļas virsrakstā «Vispārīgie noteikumi
par karavīriem un karavīru pienākumiem» vārdiņš
«un» strīpots un tā vietā, likts punkts; virsrakstā
«karavīru pienākumi» vārds «karavīri» rakstīts ar
1, pantā: «saucas» vietā likts «saulielo burtu.
camas» . Abas 5. panta piezīmes sāktas ar vārdiem
«Visur,, kur»; 2. piezīmes 2. rindiņā «tas» vietā likti
vardi «ikkatrs no tiem».
11. pants izteikts tā:
«Virsnieki svinīgo solījumu dod un paraksta, kad
viņi pēc paaugstināšanas pirmā virsnieka dienesta
pakāpē ieradušies savās karaspēka daļās. Tāpat
svinīgo solījumu dod un paraksta, iestājoties kai;a
dienestā, līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātie un
rezervē esošie karavīri.» 16. panta 1. rindiņā strīpots vārds «viņas», un 3. rindiņā «uzupurējot» vietā
likts «ziedojot». 17. panta 3. rindiņā «neraugoties»
vietā likts «neņemot vērā». 18. pantā grozīta vārdu
kārtība. 19. panta 2. rindiņā pēc «slepenībā» likts
sēmikolons; - ;«un» vietā likts «tie»; 3. rindiņā «tādi»
vietā likts «tie». 23. panta 3. teikuma sākums skan
tā: «Ja tādus ziņojumus neņem vērā». 24. pants
izteikts šādi: «Nevienam karavīram nav tiesības
celt iebildumus, kad vecāks dienestā vai augstākā

dienesta pakāpē esošais dienesta pienākumu izpildīšanā padots jaunākam». 26. pants skan tā: «Katram virsniekam jābūt saviem padotiem par labu paraugu vispār un sevišķi dienesta pildīšanā». 28.
panta otrais teikums izteikts šādi: «Lietas, kas
pārsniedz viņa varas robežas, jāziņo augstākam
priekšniekam padotības kārtībā pēc attiecīga rīkojuma» . 30. pantā «izsmeļošs» vietā — «pilnīgs».
31., 32., 33., 34., 37., 38. un 39. pantā jāteic: «lai
viņam padotie» —..iesprausts vārds «viņam». 50.
pants izteikts tā: «No kara dienesta atvaļinātie
karavīri pēc iesaukšanas aktīvajā dienestā patur
agrāko dienesta pakāpi neatkarīgi no stāta vietām».
76. panta pirmajā rindiņā kommata un «bet» vietā
likts «un»; ceturtajā rindiņā — «nebeidzot» vietā
likts «ja ari viņi nav beiguši». 80.' panta beigās
«bez tam» vietā «arī». 83. pantā «ievērojot 82. panta
nosacījumus» vietā likts «pēc 82. panta nosacījumiem». X nodalījuma virsraksta sākums izteikts tā:
«To virsnieku paaugstināšana nākošajās pakāpēs».
104. panta sākums: «Tos virsniekus...» 110. pantā
«piemērojot noteikumus» vietā likts «pēc tiem pašiem
noteikumiem». 111. panta sākumā vārdu kārtība
šāda: «No aktīvā kara dienesta līdz šā likuma
publicēšanai atvaļinātie karaierēdņi...»; otrā teikuma sākums: «Aktīvajā kara dienestā iesaucot».
113. panta sākums šāds: «Ja kara laika ierēdņi pēc
iesaukšanas aktīvajā kara dienestā...» u. t. t. 123.
pants izteikts tā: «Pārvietošana dienesta labā izdarāma, karaspēka daļu vai iestādi papildinot, sastāvu nolīdzinot .brīvos amatos ieceļot...» u. t. t.
128. pantā «ievērību pelnošiem» vietā likts «vērā
ņemamiem». 133. pantā «ievērojot augstāk pievestos pārvietošanas noteikumus» vietā likts «pēc

iepriekš

pievestiem

pārvietošanas noteikumiem».

134. panta 2. piezīmē «Augšā minētais» vietā likts
«šie_ noteikumi». 144. pantā «izprasot pirms tam»
vietā likts «iepriekš izprasījis». 150. panta pirmā
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teikuma beigās strīpots «kā»; otrā rindkopa sākta
tā: «Atkarībā no minētā novērtējuma dodams slēdziens, vai atestējamais...» u. t. t.; piezīmes beigas
šādas: «kas atzīts par «labu» vai «ļoti labu». 153.
pants izteikts šādi: «Augstākais priekšnieks pārbauda saņemtās atestācijas un tanīs pašrocīgi ieraksta savu atzinumu vai apstiprinājumu». 161. un
163. pantos pirms «pulkvežus» likt «tādus». 164.
pantā pirms «kapteiņus» likt «tādus».
179. pantā
«skaitās» vietā «uzskatāms». 189. pantā starp vārdiem «pārvietojamo» un «atestāciju» iesprausts
vārds «karavīru»192. pants izteikts tā: «Pēc atestācijas apstiprināšanas jādod ikkatram virsniekam
izlasīt viņa pilna atestācija». 193. pants izteikts tā:
«Atestāciju dod lasīt: atsevišķu daļu priekšnieki —•
sev padotiem, divīzijas komandieri un viņiem tiesības līdzīgi priekšnieki — tieši viņiem padotiem
virsniekiem; visiem pārējiem —armijas štābs». Beigu teikums: «Virsnieks ar savu parakstu apliecina,
.ka atestāciju lasījis». 198. pantā vārdu «lūgumu par
atvaļinājumu» vietā likts «atlūgumos». Tas pats
199. panta. 204. pantā grozīta vārdu kārtība. 207.
panta 2. piezīmes sakumā pēc vārda «panta» saziņa ar referentu ielikts skaitlis «2.»,. jo 207. panta
2. piezīme attiecas uz 178. panta 2. piezīmi. 219.
panta beigas izteiktas _šādi:_ «vērā ņemot karavīru
spējas». 233. panta sākumā vārdu «zemāk norādītos» vietā likts «šādos«. 239. pants izteikts šādi:
«Pulka komandieris, rotas komandierim ierosinot,
iecel ārrindas amatos aroda pratējus kareivjus tikai
pec nobeigtas pirmmācības». 241. pants sākts ne-

vis ar vardu «Atvaļinot», bet: «Pēc atvaļināšanas»;
beigas izteiktas ta: «tad viņi skaitāmi tai dienesta
pakāpe, kāda viņi paaugstināti, dienot ierindā». 242.

panta piezīmes beigas izteiktas tā: «pārbaudāms
savas specialitātes derīgumam kara slimnīcas ārstu
kommisijā ik pa katriem trīs _ gadiem». 305. pantā
«pienākošos» vieta likts «pienācīgo». iIX daļas II nodalījuma virsraksts grozīts: virsrakstā ielikti vārdi
«un obligātoriskā dienesta», tā ka tagad tas skan

ta: «Virsdienesta karavīru un obligātoriskā dienesta
instruktoru un kareivju atvaļināšana». Citādi, kā
referents aizrāda, tas esot nesaprotams. Tāpat 310.
panta teikts: «Virsdienesta karavīrus un obligātoriskā dienesta _ instruktorus...» 315. pants, kas iesniegts plenāra sēde, izteikts šādi: «Armijas štābā
un Kara ministrijas pārvaldes armijas komandieris
var atļaut virsniekiem valkāt clvīlapģērbu, arī dienesta pienākumus izpildot, atkarībā no darbinieka
darba apstākļiem». 417. pantā pašā sākumā ielikts
vārds «Tādu», ta ka tas tagad skan: «Tādu štata
amatu pildīšanai kara resorā».
Tie ir visi pārlabojumi, ko redakcijas kommisijā liek priekša apstiprināt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai būtu kādi ie-

bildumi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi ap-

stiprināti. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts
izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ugunsgrēku apkarošanas likumu.
Referenti G. Mīlbergs, J. Birznieks un J. Annuss. Pagājuša sēde noklausījāmies referentu ziņojumus. Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Apspriežamais likumprojekts loti stipri skar pilsētu un arī lauku
pašvaldības. Ja šo likumprojektu Saeima pieņemtu
ta_du, kadu to liek priekša kommisijas, tad pašvaldībām šinī svarīgajā pienākumā — ugunsgrēku apkarošana nebutu_ vairs gandrīz nekādu tiesību. Par
šāda likuma realizēšanu varētu būt runa tad, ja
pašvaldības līdz šim nebūtu veikušas savus pienākumus kaut cik apmierinoši; bet to taču jūs, kungi,
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nevarat teikt.

Vai tad pilsētas nav pietiekoši labi
noorganizējušas
ugunsgrēku apkarošanu?_ Vai
ugunsdzēsēju komandas, kādas pastāv lielākas pilsētās, nav pietiekoši labi noorganizētas? Es domāju, to jūs, kungi, nevarēsit teikt.
Ja tagad šo projektu pieņemtu, tad pašvaldību
tiesības šinī ziņā tiktu lielā mērā ierobežotas un
pašvaldību ugunsdzēsēju vietā stātos dažādas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas. Vismaz man un
manai frakcijai ir skaidrs, ka tad pašvaldību līdz
šim apmierinoši veiktais pienākums tiks veikts

daudz sliktāk.
Tas, bez šaubām, patiks tiem, kas grib reprezentēties dažādās ugunsdzēsēju organizācijās, kurās
ir arī savi augsti amati — ugunsdzēsēju ģenerāli,
virsnieki un apakšvirsnieki. Bez šaubām, tādiem šeit
ir izredzes kļūt pie spožām pogām, ķiverēm un ordeņiem, bet vai tas nāks par labu sabiedrības pienākumu veikšanai, t. i. ugunsgrēku apkarošanai, tas
ir vairāk kā jautājums. Mēs jau zinām, cik šīs privātās ugunsdzēsēju biedrības ir vājas un mazspēcīgas veikt savus pienākumus. Par to te man, kungi,
būtu lieki jums daudz ko minēt.
Jau pats pirmais likuma pants gandrīz pilnīgi
atstumj pašvaldības no šī pienākuma un atdod visu
ugunsgrēku apkarošanas lietu Iekšlietu ministrijas
smagajam aparātam ar padomi priekšgalā, kura
lems un izstrādās dažādas instrukcijas un noteikumus; bet es esmu pārliecināts, ka tad, kad ugunsdzēsēju komandu vajadzēs, kad vajadzēs iet dzēst
kādu lielāku ugunsgrēku, skriešana būs pārāk gara
un darbs pārāk garlaicīgs. Labs iznākums no tādas pārorganizēšanas nevar būt.
Arī budžeta jautājumos pilsētu pašvaldību kompetences šis likums stipri sašaurinās. Šī projekta
11. pants nosaka, ka par pilsētu līdzekļiem lemj
kādas pilnīgi privātas organizācijas. 11. pants pat

uzliek pašvaldībām par pienākumu paredzēt bu-

džetos līdzekļus privātām ugunsdzēsēju organizācijām, kuras tad ar kādas instrukcijas palīdzību lems
par šo līdzekļu izlietošanu. Tas ir pilnīgi nepielaižams. Tāds stāvoklis ir neiespējams pašvaldībām, kur viņām tiesības atņemtas, bet uzlikts pie-

nākums ievest budžetā noteiktas summas, paredzot
līdzekļus kādām privātām organizācijām, pie kam
pat nav tiesības zināt, kas tās par organizācijām.
Es nebūt negribu mazināt privāto ugunsdzēsēju
organizāciju nozīmi. Kā palīga organizācijas viņas,
bez šaubām, šad tad ir noderīgas. Viņas var būt
palīdzīgas, bet nodot šī pienākuma veikšanu galvenā kārtā privātām organizācijām ir mazliet ačgārni. Aiz šī iemesla mana frakcija ir pret šo projektu kā tādu.
Šinī projektā pat grūti ko korriģēt un labot.
Visā visumā šis ugunsgrēku apkarošanas likums
grib sašaurināt pašvaldību tiesības un paplašināt
prīvato organizāciju tiesības uz pilsētu pašvaldību
rēķina. Aiz šī iemesla sociāldemokrātu frakcija uzstāsies pret šo likumu un balsos arī pret pāreju uz
pantu lasīšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire-Cion): _ Augsti godātie deputātu kungi! Es gribētu apstāties vispirms pie šī
likumprojekta 17. panta, kur ir runa par to, ka
ugunsdzēsēju organizācijām piespriestie pabalsti izlietojami vienīgi noteiktam mērķim un atmaksājami,
ja būvniecības pārvalde konstatētu citādu izlietošanu. Te mes varam konstatēt, ka būvniecības pārvaldei kā tādai zināmā mērā tiek dotas ļoti plašas
tiesības, nodibinot ugunsdzēsēju organizācijas. Pabalstus, kurus patiesībā vajadzētu piespriest Iekšlietu ministrijai, tagad uzliek par pienākumu piespriest pašvaldībām, bet līdzekļu izlietošanu uz Iekš-
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lietu ministrijas iniciatīvu atdod būvniecības pārSpriežot pēc šī likumprojekta 11. panta,
pilsētu pašvaldībām valdības, tā tad arī valsts uzticas mazāk nekā privātām organizācijām un sabiedrībām.
Viena _ lieta ir dzīves vajadzība visiem, sevišķi
mazo pilsētu iedzīvotājiem, proti — dzēšamo riku

valdei.

un citu piederumu atsvabināšana no muitas nodokļa.
Mums ir zināms, ka sevišķi Latgalē, kur miestos un
mazas pilsētās ir tikai koka ēkas, ugunsgrēki apdraud tautas labklājību; un tomēr tur ļoti mazturīgiem iedzīvotajiem jāmaksā ne tikai par dārgiem
dzēšamiem rīkiem, bet arī muitas nodoklis. Piemēram Ludzai un Preiļiem, kad bija runa par šļūteņu
iegādāšanu, kas ir diezgan dārgas — sevišķi mašīnas un šļūtenes —,_ nebija iespējams tās iegādāties.
Naudu dārgajam šļūtenēm savāc paši vietējie iedzīvotāji, bet ja jāmaksā vēl arī muitas nodoklis, tad
iznāk ļoti dārgi. Kad pāriesim uz šī likumprojekta
lasīšanu pa pantiem, es likšu priekšā 30. pantā dzēšamos rīkus un citus _ dzēšanas piederumus, kurus
ugunsdzēsēju organizācijas saņem savām organizācijām no ārzemēm, atsvabināt no muitas no-

dokļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu vairāk neviens neveļas? Došu vārdu referentiem. Vārds
publisko tiesību kommisijas referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Tautas vietnieki! Šis
likumprojekts ir atradies kommisijas gandrīz 5 gadus. Šinī laikā pie kommisijām ir griezušās ne tikai pašvaldības,_ bet arī _ visas pastāvošās uguns^
dzēsēju
organizācijas, kā arī apdrošināšanas sabiedrības, lai taču reiz izšķirtu šo svarīgo jautājumu. Es brīnos par Ulpes kunga aizrādījumu, ka
pašvaldības esot atgrūstas. Man kā referentam
jāaizrāda, ka pašvaldību jeb kommūnālas ugunsdzēsēju organizāciju komandas ir tikai 3 Latvijas
pilsētas. Es publisko tiesību_ kommisijas vārdā atbalstu šī projekta lasīšanu tūlīt pa pantiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai pašvaldības un
finanču kommisijas referenti vēlas vārdu? Neveļas. —•' Nobalsošanā nāk pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz
pantulasīšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
par pāreju uz pantu lasīšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par pāreju uz pantu lasīšanu nodots 40
balsu, pret — 30 balsu. Pāreja uz pantu lasīšanu
pieņemta. jLudzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsgrēku apkarošanas likums.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta
neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — I nodalījums. Virsraksts.
«Ugunsgrēku apkarošanas' vispārējā pārzināšana.»

Iebildumu nav? I nodalījuma virsraksts pieņemts. Ludzu nolasīt 1. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsgrēku apkarošanas
Iekšlietu ministrijai.»

vispārējā pārzināšana piekrīt

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Ulpem.

Vārds

deputātam

P. Ulpe (sociāldemokrāts): Es lieku priekšā 1.
pantam šādu redakciju: «Ugunsgrēku apkarošanu
pārzina pašvaldības.» Tas ir pašvaldību pienākums.
Ja jūs to nodosit Iekšlietu ministrijai, tad tā būs
viena liela birokrātiska iestāde ar savu lielo padomes uzbūvi, kas būs nespēcīga cīnīties ar ugunsgrēku postu, un tas katrā ziņā, sevišķi lielākās pil-
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sētās, piemēram, Rīgā, kur ugunsdzēsēju organizācija ir pietiekoši laba, radīs darbā vislielāko sajukumu. Tapec es Jieku priekšā 1. pantu, kur ir
runa par to, kam jārūpējas par šī jautājuma kārtošanu, izteikt ta, ka ugunsgrēku apkarošanu pārzin

pašvaldības.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas? Debates izbeigtas. Vai referenti vēlas vardu? Nevēlas. — Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu —
1. pantu izteikt šādi:
«Ugunsgrēku apkarošanu

pārzina

pašvaldības.»

Referenti izsakās pret šo redakciju. Likšu deputāta Ulpes priekšlikumu uz balsošanu. Ja to pieņems, atkritīs 1. pants kommisiju redakcijā; ja deputāta Ulpes priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošana 1. pants kommisiju redakcijā. — Lieku uz
balsošanu deputāta Ulpes priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Ulpes
priekšlikumu nodotas 25 balsis, pret to nodota 31
balss, atturējušos nav. Priekšlikums noraidīts. —
Nobalsošana nāk 1. pants kommisiju redakcijā.

Ludzu pacelties tos, kasir pret 1. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu kommisiju redakcija. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par 1. panta pieņemšanu kommisiju
redakcijā nodotas 36 balsis, pret — 26 balsis. 1.
pants kommisiju redakcijā pieņemts. — Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Vispārējā ugunsgrēku apkarošanas lietu vadība uzticēta
Iekšlietu ministrijas 'būvniecības pārvaldei, pie kuras pastāv
^
ugunsgrēku
apkarošanas padome un ugunsgrēku apkarošanas

,

inspektors.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 2. panta
neviens neveļas. 2. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 2. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu divos variantos.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Publisko tiesību un
pašvaldības kommisijas
variants.
Ugunsgrēku apkarošanas padome sastāv no 9 locekļiem: būvniecības pārvaldes priekšnieka vai viņa vietnieka, kā priekšsēdētāja, 2 Iekšlietu
un 1 Finanču ministrijas pārstāvjiem,
1 pārstāvja no Latvijas ugunsdzēsēju organizāciju savienības,
1 pārstāvja no pilsētu savienības,
1 pārstāvja
no apriņķu
pašvaldību savienības, 1 pārstāvja no Latvijas apdrošināšanas
akciju, sabiedrību savienibas un 1 pārstāvja no ugunsapdrošināšanas centrālām kooperatīvām' organizācijām; pēdējos divus

pārstāvjus

apstiprina iekšlietu ministris.
Finanču kommisijas- variants. Pantu strīpot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Lai cik necik mazinātu lielo birokrātisko padomi ar 9 locekļiem,
lieku priekšā «9 locekļiem»- vietā likt «7 locekļiem»,
tā tad samazināt skaitu no 9 uz 7. Tāpat lieku
priekšā strīpot 2 Iekšlietu ministrijas pārstāvjus, jo
Iekšlietu ministrijai arī tad paliks savs pārstāvis,
pat 2 pārstāvji, proti — būvniecības pārvaldes pārstāvis kā priekšsēdētājs un viņa vietnieks.
Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Vārds referentiem.
Referents G. Mīlbergs: Publisko tiesību kommisijā deputāta Ulpes priekšlikums noraidīts.
Referents J. Birznieks:
Es izsakos pret šo
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Ulpe
iesniedzis priekšlikumu pie 3. panta:

sesijas
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«Publisko
tiesību
un pašvaldības kommisijas varianta
otrajā rindiņā
no augšas skaitļa
«9» vietā likt skaitli «7»;
trešajā rindiņā strīpot «2 Iekšlietu un».»

Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms likšu
uz balsošanu radikālāko — finanču kommisijas variantu — pantu strīpot. Ja to pieņems, deputāta
Ulpes iesniegtais pārlabojums publisko tiesību un
pašvaldības kommisijas variantā atkritīs: ja finanču
kommisijas variantu noraidīs, vispirms nāks nobalsošanā deputāta Ulpes iesniegtais pārlabojums publisko
tiesību un pašvaldības kommisijas variantā un pēc
tam — variants vai nu pārlabotā, vai kommisiju
redakcijā. — Lieku uz balsošanu finanču kommisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par finanču kommisijas varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
finanču kommisijas varianta pieņemšanu nodotas 29
balsis, pret — 39 balsis. Finanču kommisijas vari- .
ants noraidīts. Nobalsošanā nāk deputāta Ulpes
iesniegtais pārlabojums publisko tiesību un pašvaldības kommisijas variantā. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par šī pārlabojuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. -Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
. deputāta Ulpes iesniegtā pārlabojuma pieņemšanu
nodotas 28 balsis, pret — 38 balsis. Pārlabojums
noraidīts. — Nobalsošana nāk 3. pants publisko tiesību un pašvaldības kommisijas varianta redakcijā.

Ludzu pacelties tos, kas ir pret publisko tiesību un
pašvaldības kommisijas varianta pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par publisko tiesību un pašvaldības kommisijas varianta pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 27 balsis. 3. pants
publisko_ tiesību un pašvaldības kommisijas varianta
redakcija pieņemts. — Lūdzu nolasīt 4. pantu divos variantos.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Publisko tiesību kommisijas

variants.

Ugunsgrēku ap-

karošanas padomes sēde ir pilntiesīga pieņemt lēmumus,
ja
tanī piedalās
vismaz puse no viņas locekļiem,
to- starpā
priekšsēdētājs, vai viņa biedrs. Visus jautājumus ugunsgrēku
apkarošanas padome izšķir
ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsis dalās vienlīdzīgi, tad sēdes vadītāja balss ir izšķiroša.
Pašvaldības
un Finanču kommisijas variants.
Pantu
strīpot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens neveļas? Vai referenti veļas vārdu? — Domāju, ka
otrais variants tagad atkrīt. Arī referenti pievienojas uzskatam, ka otrais variants atkrīt. — Lieku
uz balsošanu publisko tiesību kommisijas variantu.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 4. pants publisko
tiesību kommisijas varianta redakcijā vienbalsīgi
pieņemts. — Ludzu nolasīt 5. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Būvniecības pārvaldes uzdevumi ugunsgrēku apkarošanas lietas ir:
1) izstrādāt vispārēja rakstura
noteikumus un likum^
projektus ugunsgrēku
apkarošanai;
2) pārbaudīt un iesniegt iekšlietu ministrim apstiprinā.
šanai pilsētu un apriņķu pašvaldību un ugunsdzēsēju organizāciju savienības- izstrādātos vietējos saistošos noteikumus
ugunsgrēku apkarošanai, skursteņu un citu dūmu vaduierīkošanai un tīrīšanai;
3) pārbaudīt ugunsdzēsēju organizāciju un viņu savienību priekšlikumus būvniecības pārvaldes rīcībā esošo naudas
līdzekļu sadalīšanai un iesniegt iekšlietu ministra apstiprināšanai šo l'dzekļu sadalīšanas galīgo projektu;
4) _ pārbaudīt valsts iestāžu
un
pašvaldību, kā arī
ugunsdzēsēju organizāciju rīcību ugunsgrēku apkarošanas likuma un noteikumu izpildīšanā;
5) pārbaudīt ugunsdzēsēju organizācijām atvēlēto naudas līdzekļu izlietošanas pareizību;
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(,) iesniegt iekšlietu ministra apstiprināšanai ugunsdzēsēju ietērpu un nozīmju paraugus;
7) ierosināt jaunu ugunsdzēsēju organizāciju dibināšanu;
8) _ ierosināft ' neapmierinoši
darbojošos
brīvprātīgie
ugunsdzēsēju organizāciju slēgšanu un iesniegt tādus ierosinājumus iekšlietu ministra apstiprināšanai.»'

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Es lieku priekšā
šī panta 3. punktā, kur ir runa par līdzekļu sadalīšanu, ievietot dažus vārdus, ar kuriem būtu pateikts, ka līdzekļu sadalīšana izdarāma starp pašvaldībām, lai tie līdzekļi, kas ir padomes rīcībā,
nonāktu pašvaldības rokās, jo tad tie tiks izlietoti
tiešām vajadzībām. Pretējā gadījumā liela daļa
līdzekļu var aiziet dažādu ugunsdzēsēju organizāciju reprezentācijai, dažādu spīdīgu goda zīmju un
cepuru iegādāšanai, kas te būtu tas mazāk svarīgais.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk ne' viens nevēlas? — Deputāts P. Ulpe iesniedzis

priekšlikumu —

5. panta 3. punktā starp vārdiem «sadalīšanai» un
ievietot vārdus «starp pašvaldībām».

«un»

Vai referenti vēlas vārdu? (Referenti no vietām: «Kommisijā tāds priekšlikums nav apspriests.»
~ «Pret!») Viens referents izsakās, ka kommisijā
šāds priekšlikums neesot apspriests, otrs referents
izsakās pret to. Lieku deputāta Ulpes priekšlikumu
uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes priekšlikumu.
Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas 27 balsis, pret to nodota 41 balss.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 5. pants
kommisiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret ta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
(Starpsaucieni.) Pret? — Lūdzu vēlreiz pacelties
tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par 5. panta
pieņemšanu nodots 40 balsu, pret tā pieņemšanu
nodotas 29 balsis. 5. pants kommisiju redakcijā
pieņemts. — Ludzu nolasīt 6. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Iepriekšējā (5.) pantā minētie jautājumi pirms izlemšanas nododami ugunsgrēku apkarošanas padomes atsauksmei.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 6. panta
neviens neveļas? 6. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 6. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 6. pants vienbalsīgi pieņemts. — II nodalījums. Virsraksts.
«Vietējie ugunsgrēku apkarošanas orgāni un
šana.»

to uzturē-

Iebildumu nav? II nodalījuma virsraksts pieņemts. — Ludzu nolasīt 7. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Aizsardzībai pret uguni, ugunsdzēšanai un palīdzības
sniegšanai ugunsgrēka gadījumos pastāv: valsts iestāžu, pašvaldību, privātu uzņēmumu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. »

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 7. panta
neviens neveļas? 7. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 7. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 7. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 8. pantu. ,
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Valsts iestāžu ugunsdzēsēju organizācijas pastāv un tās
dibina pēc vajadzības, - paziņojot par to būvniecības pārvaldei.
Uzturēšanas izdevumus sedz valsts.»

14. s o d c 1930. gada 5. decembri.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Iebildumu pret 8.
pantu nav? 8. pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt 9.
pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:

«Pašvaldību ugunsdzēsēju organizācijas dibināmas pēc
vajadzības, kādam nolūkam var apvienoties vairākas pašvaldības. Organizāciju uzturēšanas izdevumus sedz pašvaldības
no attiecīgām budžeta summām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav?
pants pieņemts. — Ludzu nolasīt 10. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:

9.

«Pašvaldību ugunsdzēsēju organizācijas jādibina pilsētās,
kur nedarbojas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas, vai
kur tas darbojas neapmierinoši.»

Priekšsēdētājs P.Kalniņš: Iebildumu nav? 10.
pants pieņemts. — Ludzu nolasīt 11. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ja pilsētās pašvaldība savu ugunsdzēsēju organizāciju
neuztur, tad pašvaldības budžetā paredzamas summās apmierinoši darbojošos brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju pabalstam, instrukcijas noteiktos apmēros, kurš nosakāms -saziņa ar pašvaldības departamentu.
Piezīme. _No pašvaldību budžetos paredzētām summām
sedzami brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju izdevumi, kas
cēlušies sakara ar ugunsgrēka dzēšanu (ūdens, dzēšamo rīku
vešanas, kurināma, smēres un citi izdevumi).»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie 11. panta lūdz
vardu deputāts UlpeVārds deputātam Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Šis pants, kungi, ir

pavisam nepieņemams. Ja jūs to nopietni izlasāt,
tad rodas jautājums, kas tad beigu beigās noteic par
pašvaldību budžetiem. Kas ir tie noteicēji? Jūs
domājat dome? Pec šī panta nē.. Šinī pantā ir
pateikts,_ ka pašvaldībām jāparedz budžetā līdzekļi
ugunsdzēsēju organizāciju vajadzībām. Kādos apmēros? Instrukcijas noteiktos apmēros! Bet šos
apmērus un pašas instrukcijas izstrādā saziņā ar
pašvaldības departamentu, nevis saziņā ar pašvaldībām vai pašvaldības pašas. Tā tad ir instrukcija,
kas _izdota bez pašvaldības piekrišanas, instrukcija,
kura _ noteikts, kādi līdzekļi paredzami pilsētas budžeta ugunsdzēsēju vajadzībām. Kungi, ja atļaus
šīm organizācijām, kas ir visai dedzīgas, dažādi
reprezenteties, kam iziet daudz līdzekļu, iegādājoties instrumentus orķestriem, sarīkojot izrīkojumus
ar plašiem banketiem, noteikt sev izdevumus uz
pašvaldību rēķina, tad tas nebūs normāli. Šinī gadījuma jums jāpiekrīt mazākais šī pilnīgi anormālā
panta strīpošanai.
Priekšsēdētājs _P. Kalniņš:
Vārdu vairāk neviens neveļas? Vārds publisko tiesību kommisijas
referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Man publisko tiesību
kommisijas vārda jāizsakās pret Ulpes kunga priekšlikumu. Te paredzēts, ka līdzekļi piešķirami instrukciju noteiktos apmēros, ko izstrādās vietējās pašvaldības.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai pašvaldības
kommisijas referents neveļas vārdu?
Referents J. Birznieks: Es esmu pret iesniegto
priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Ulpe
liek priekša —
11. pantu strīpot.

Referenti izsakās pret to. Lieku deputāta Ulpes
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 Ulpes priekšlikumu nodotas 28 balsis, pret — 46 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 11.pants kom-
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misiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Ari nav.
11. pants kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts.
— 12. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Privāto iestāižu un uzņēmumu ugunsdzēsēju organizācijas dibina pie privātām iestādēm un- uzņēmumiem, kuriem viņas jāuztur.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? Pieņemts. — Lūdzu nolasīt 13. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
organizācijas darbojas uz
«Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
Iekšlietu ministrijā reģistrētu statūtu pamata. Reģistrācijas
pieteikums parakstāms vismaz pieciem organizācijas dibinātājiem. Pieteikumam jāpieliek statūti trīs eksemplāros. Organizācijas pieteikuma iesniedzēja pilnvaras, statūtu sastādīšana un pārsūdzības kārtība paredzēta likumā par biedrībām,
savienībām un politiskām organizācijām (lik. kr. 19:23. g. 87)
10., 11. un ap/pantā.
Piezīme. Pašvaldību un privāto iestāižu un uzņēmumu
ugunsdzēsēju organizācijas un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas, kuru statūti jau apstiprināti apgabaltiesa, pieteicamas Iekšlietu ministrijā.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 13 panta
^ Luneviens nevēlas? 13. pants nak nobalsošana.
dzu pacelties tos, kas ir pret 13. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. 13. pants vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 14. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
Pēc ugunsdzēsēju organizācijas statūtu reģistrēšanas attiecīgā organizācija jāieved reģistra un divu nedēlu laika jāpiesūta organizācijas dibinātājiem viens statūtu eksemplārs
ar uzrakstu par reģistrāciju. Par organizācijas reģistrāciju
Iekšlietu ministrija publicē «Valdības Vēstnesī»; publikācijas
izdevumus iemaksā dibinātāji.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? Pieņemts. — Lūdzu nolasīt 15. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Būvniecības pārvaldes rīcībā esošās _summas sastādās
no valsts budžetā šai vajadzībai paredzamam summām.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 15.
pants pieņemts. — Lūdzu nolasīti 16. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Iepriekšējā (15.) pantā minētās summas izlietojamas
sniegšanas
ugunsaizsardzības, ugunsdzēšanas vai palīdzības
tiešai darbībai un izveidošanai un sadalāmas 2 reizes gada.»

Vārds deputātam
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Pie šī panta es Heku priekšā dot pašvaldībām vismaz tikdaudz tiesību, ka viņas varētu saņemt līdzekļus, kas paredzēti ugunsdzēsēju komandu uzturēšanai Tapec es
lieku priekšā panta beigas_ izteikt oitadak. Vispirms
es lieku priekšā strīpot vārdus «sadalāmas 2 reizes
gadā» — šie vārdi nemaz nav svarīgi — un pantu
turpināt tā: «līdzekļi sadalāmi, tiklab uzturot pašvaldību ugunsdzēsēju organizācijas, ka izsniedzot
pabalstus brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām.»
— Es domāju, ka šo priekšlikumu varētu atbalstīt
arī jūs, centra kungi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates par 16. pantu izbeigtas. —
Deputāts P. Ulpe liek priekšā
16pantā beigās strīpot vārdus «un sadalāmas 2 reizes
gadā» un to vietā likt:, «tiklab uzturot pašvaldības ugunsdzē-

sēju organizācijas, kā arī izsniedzot

pabalstus

brīvprātīgo

ugunsdzēsēju organizācijām».

Referenti izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
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deputāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas. atturas. Tādu nav. Balsošanas
rezultāts: par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas
25 balsis, pret. — 39 balsis. Priekšlikums noraidīts.
— Nobalsošanā nāk 16. pants kommisiju redakcijā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 16. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. 16. pants kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 17. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsdzēsēju organizācijām piespriestie pabalsti izlietojami vienīgi noteiktam mērķim un atmaksājami, ja būvniecības pārvalde konstatētu citādu izlietošanu.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 17.
pants pieņemts. — 18. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Norēķināšanās par pabalstiem izdarāma
iekšlietu un iinanču ministra noteikumiem.»

saskaņā

ar

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 18.
pants pieņemts. — 19. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas iesniedz būvniecības pārvaldei gada pārskatus.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Ulpem.
_ P. Ulpe (sociāldemokrāts): Šinī pantā paredzēts, ka ugunsdzēsēju organizācijas iesniedz būv-

niecības pārvaldei pārskatus. Taču laikam būtu
daudz racionālāk, ja šos pārskatus iesniegtu vietējai pašvaldībai, kuras robežās organizācijas darbojas. Tās arī būs viskompetentākās spriest par šiem
pārskatiem un pieņemt atzinumu, vai organizācijas
darbojušās cik necik apmierinoši, vai nē.

Ja ir kā-

da nozīme pārskatu pārbaudīšanai, tad taču jūs,
kungi, atzīsit, ka pārbaude jāizdara vietējai pašvaldībai. Tāpēc šai pantā būtu ievedams korriģējums,
ka pārskatus brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas iesniedz attiecīgai pašvaldībai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vairāk nevēlas? Vārds publisko tiesību kommisijas
referentam Mīlbergam.
Referents G. Mīlbergs: Publisko tiesību kommisijas vārdā man jāizsakās pret Ulpes kunga
priekšlikumu. Ja valsts dod naudu, tad, protams,
valstij piekrīt ari kontrole. Bez tam jāaizrāda, ka
Iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldē ir pado-

me, ko mēs jau esam pieņēmuši. Tanī piedalās arī
pašvaldību pārstāvji, tā ka kontrole ir iespējama;
tāpēc es izsakos pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Citi referenti vārdu
nevēlas? — Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu:
'
«19. pantā strīpot vārdus «būvniecības pārvaldei» un to

vietā likt «attiecīgai pašvaldībai».»

Referenti izsacījās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas 23 balsis, pret'— 36 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 19. pants kommisiju redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
19. panta pieņemšanu kommisiju redakcijā. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. 19. pants kommīisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — III nodalījums.
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«Ugunsdzēsēju
tiesības, pienākumi
valsts un pašvaldības iestādēm.»

un

Saeimas

attiecības

VII

pret

Pret šo virsrakstu iebildumu nav? III nodalījuma virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt 20. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsgrēka vietā visas ugunsdzēsēju komandas un pilsoņi padoti vietējam pašvaldības ugunsdzēsēju' virsniekam' vai
viņa vietniekam, bet kur

pašvaldību

ugunsdzēsēju nav —
brīvprātīgās

ugunsgrēku apkarošanas padomes apstiprinātam
organizācijas virsniekam.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 20.
pantu nav? 20. pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt
21. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ja ugunsdzēsēju spēks izrādās par nepietiekošu lielāku
ugunsbriesmu un zaudējumu novēršanai, ugunsdzēsēju virsnieka, policijas vai pašvaldības pārstāvja rīcībā un vadībā jāpiedalās ugunsdzēšanā un palīdzības sniegšanā visiem darba
spējīgiem iedzīvotājiem, saskaņā ar noteikumiem, kurus izdod
iekšlietu ministris. Ugunsgrēku apkarošanā jāpiedalās ari karaspēkam, saskaņā ar noteikumiem, kurus izdod iekšlietu ministris, vienojoties ar kara ministri.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret 21.
21. pants pieņemts. — Lūdzu nolasīt 22.
pantu.
pantu nav?

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pie mežu, purvu vai tīreļu degšanas, policijas, vietējā
meža jeredņa vaļ pašvaldības pārstāvja rīcībā un vadībā, jāpiedalās ugunsdzēšanā un palīdzības sniegšanā pēc vajadzības
visiem darba spējīgiem iedzīvotājiem no 15 kilometru apkārtnes.
Ugunsdzēšanai jāņem līdzi attiecīgās personas rīcībā eso-

šie ugunsdzēšanai noderīgie rīki.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 22.
pants pieņemts. — 23. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Lielu
stra izdotu

ugunsgrēku gadījumos, saskaņā ar iekšlietu miniinstrukciju, rūpniecības uzņēmumos, veikalos un
valsts un pašvaldības iestādēs nodarbinātie brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju
biedri nekavējoties
jāatbrīvo no viņu
pienākumiem ugunsdzēšanas darbam. Lielos ugunsgrēka gadījumos uz ugunsdzēsēju virsnieka vai policijas rīkojumu
no
darba jāatbrīvo visi strādnieki, izņemot uz vietas nepiecieša-

mos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
pants pieņemts. — 24. pants.

Iebildumu nav? 23.

Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Dzelzceļiem

un

tvaikoņu

īpašniekiem,

uz ugunsdzēsēju

virsnieka pieprasījumu, jādod viņu rīcībā esošie transporta līdzekli komandu pārvešanai un jāsniedz palīdzība ugunsdzēšana.

Pārvadāšana

pa valsts dzelzceļiem un valsts un pašval-

dības kuģos

notiek bez maksas. Privātu dzelzceļu un kuģu
īpašnieku tiešus_ izdevumus atlīdzina valsts un attiecīgās pašvaldības saskaņa ar noteikumiem, kurus izdod iekšlietu, satiksmes un finanču ministri.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 24.
pants pieņemts. — 25. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsgrēku gadījumos, uz ugunsdzēsēju virsnieka pieprasījumu, automobiļu, zirgu un citu satiksmes līdzekļu īpašniekiem,

ka arī

valsts un pašvaldības iestādēm,

jādod

savi

braucamie un transporta līdzekļi ugunsdzēsēju komandu
un
ugunsdzēšamo riku pārvešanai. Zirgu, braucamo un citu satiksmes līdzekļu īpašniekiem, izņemot valsts un pašvaldības
iestādes, maksājama atlīdzība no valsts un attiecīgās pašvaldī-

bas līdzekļiem, saskaņā ar taksi.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 25.
pants pieņemts. — 26. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:

sesijas
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«Dzēšot un aprobežojot _ ugunsgrēku, ugunsdzēsēju
komandai sava virsnieka vadilba vai uzdevumā ir tiesība ieiet
un rīkoties pec vajadzības visās telpās un mājās, kuras apdraud uguns.
Par sabojātiem un nolietotiem rīkiem, kuri ņemti ugunsgrēka apkarošanai no privātām personām, atlīdzina
vietējā
pašvaldība pec sava ieskata.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 26.
pants pieņemts. — 27. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukiirs:
«Rīkojumus par apdraudēto un vēl nedegošo ēku vai to
daļu, žogu u._ t. t. nojaukšanu, ugunsgrēka apkarošanas nolūkā,
dod ugunsdzēsēju komandas virsnieks ar policijas vai pašvaldības pārstāvja piekrišanu, ja 1pēdējie atrodas ugunsgrēka vieta. Nojaukšanu var iesākt, ja tā ir nepieciešama.
Piezīme. Zaudējumi, kas cēlušies no nojaukšanas sakarā
ar ugunsgrēka apkarošanu, pielīdzināmi zaudējumiem, kas nodarīti ar ugunsgrēku.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 27.
pants pieņemts. — 28. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Pašvaldība vai policija var pieprasīt no ugunsdzēsēju
organizācijām steidzamu palīdzību
lielākos nelaimes gadījumos, kur vajadzīgi ugunsdzēsēju darbs vai rīki.
Ugunsdzēsēju organizācijām palīdzības sniegšana bez atlīdzības ir obligātoriskā vietējos ugunsdzēsības rajonos, bet
vajadzības gad'juma arī ārpus noteiktiem rajoniem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu nav? 28.
pants pieņemts. — 29. pants.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Ugunsdzēsēju organizācijām piederošā nekustama
manta, ciktāl ta nepieciešama organizāciju tiešām vajadzībām,'automobiļi, zirgi, rati, dzēšamie rīki kā ari citi satiksmes līdzekli, ir brīvi no visiem valsts un pašvaldības nodokļiem un nodevām. Bjuņotu speķu mobilizācijas gadījumā un kara
laikā
augšminētie ugunsdzēšamie piederumi nav rekvizējami kara
iestāžu vajadzībām. Ugunsdzēsēju organizāciju sarakstīšanās
ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā ari apliecības, nav apliekamas ar zimognodevu.
Tāpat ugunsdzēsēju organizācijas atbrīvotas no izpriecas nodokļa par izrīkojumiem, ja šo izrīkojumu viss tīrais atlikums nolemts ugunsgrēku apkarošanas mērķiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Ulpem.
P. Ulpe (sociāldemokrāts): Es jums, kungi, gribu vaicāt, vai tiešam jums ir ieskats, ka ugunsdzēsēju sarīkotie izrīkojumi ir vieni no kulturālākiem.
Pec šī panta gandrīz tā iznāk, jo tie tiek atsvabināti
no jebkura izrīkojuma nodokļa. Izrīkojuma nodokli
maksā daudz, pat visas izglītības organizācijas, kas
rīko izrīkojumus izglītības veicināšanai, kuru atlikums nak par labu gara gaismas veicināšanai. Tomēr izrīkojuma nodoklis viņām jāmaksā. Jums,
kungi, gan vajadzētu būt piedzīvojumiem, un ja arī
jums tādu nav, tad jūs būsit vismaz dzirdējuši par
dažādam ugunsdzēsēju ballītēm un masku ballēm,
kasvisasir beigušās ļoti efektīvi, kur bieži jādzēš
dažādi grēki, tikai ne ugunsgrēki. Ja ugunsdzēsēju
sarīkojumi ir cienīgi ka viņus atsvabina no izrīko^ kungi, par to varat balsot,
jumu nodokļa; tad jus,
atzīstot, ka te tiek veicināta tā īstā izglītība. Jūs
teiksit: skaidrais atlikums taču nāks par
labu
ugunsgrēku apkarošanai. Jums, laikam, nebūs gluži
nezināms, ka ugunsdzēsēji nesarīko vis šos izrīkojumus tā gluži vienkārši, bet ļoti bieži ar banketiem
un labi klātiem vakariņu galdiem. Kur viss vakara
ienākums tiek kārtīgi nodzēsts slāpēs, tur maz kas
vairs atliks ugunsgrēku dzēšanai. Piedzīvojumi rāda, ka no šiem izrīkojumiem vismazāk var cerēt kādu atlikumu.
Es gribu atgādināt, ka bija kādreiz tiesības kādai organizācijai — sieviešu palīdzības korpusam,
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cik atceros — rīkot izrīkojumus, nemaksājot izrīkojuma nodokli. Vai jūs zināt, kas tur notika? Šī organizācija vienkārši izdeva savas tiesības citām organizācijām, daloties atlaižamā nodoklī. Tas, kungi, nebūtu pielaižams. Tad viena organizācija, kuras izrīkojumi atsvabināti no nodokļa, varētu savas
tiesības atdot citai organizācijai un tā apiet to nodokli, ko maksā—taisnīgi vai netaisnīgi — visas citas
organizācijas. Es lieku priekšā strīpot šī panta otro

rindkopu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens neveļas. Debates par 29. pantu izbeigtas.
Vārds publisko tiesību kommisijas referentam Mīlbergam.

Referents G. Mīlbergs: Man jāizsakās pret Ulpes1 kunga priekšlikumu. Visām organizācijām, kas
sarīko izrīkojumus, tie ir izdevušies labi un slikti.
Tāpēc vien, ka vienā otrā gadījumā dažos ugunsdzēsēju izrīkojumos notikušas, varbūt, ne visai vēlamas parādības, es negribētu to attiecināt uz visiem gadījumiem un pateikt, ka nu šīm organizācijām nebūtu vairs tiesības sarīkot izrīkojumus ar zināmām priekšrocībām.
Ja te Ulpes kungs aizrāda, ka ugunsdzēsēju izrīkojumiem esot maz atlikuma, bet visu atlikumu
noēdot un nodzerot, tad man jāprasa Ulpes kungam,
no kurienes brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijām ir radušās ugunsdzēšamās ierīces. Valsts viņām nekā nav devusi, arī neviens cits nekā nav devis. Visas šīs organizācijas ir ieguvušas līdzekļus
pa lielākai daļai no izrīkojumiem, loterijām un nedaudz ziedojumiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pašvaldības
kommisijas referentam Birzniekam.
Referents J. Birznieks: Es nevaru piekrist Ulpes kungam aiz sekojošiem motīviem. Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju organizāciju darbs ir dziļi kulturāls un
filantropisks, jo viņas strādā savu līdzpilsoņu labā.
Es domāju, ka ari viņu izrīkojumi būs labi domāti
un atlikums tiks izlietots tiem mērķiem, par kuriem
te runāja publisko tiesību kommisijas referents. 29.
pantā ir noteikts, ka šīs organizācijas bauda tiesības uz nodokļa atlaišanu tikai tādā gadījumā, ja atlikums tiek izlietots uguns dzēšanas mērķiem. Ulpes kungs šaubījās, vai zem ugunsdzēsēju biedrību
maskas izrīkojumus nevarētu sarīkot arī citas organizācijas, bet tādā gadījumā taču visiem ienākumiem jāiet caur ugunsdzēsēju organizācijas kasi un
grāmatām. Ja, piemēram, kāda cita organizācija
gribēs sarīkot izrīkojumu bez izrīkojuma nodokļa,
tad tas taču nevarēs notikt, jo ieņēmumi tad ies citiem mērķiem, kas nesaskan ar likumu, un par to
būs jāmaksā nodoklis. Man šķiet, ka nav ne mazāko šaubu, ka ugunsdzēsēju organizācijas, kuru
biedri pat savu dzīvību liek uz spēli, gribētu izmantot sabiedrību. Aiz minētiem motīviem lūdzu pieņemt 29. pantu kommisijas priekšā liktā redakcijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts P. Ulpe
iesniedzis priekšlikumu ?—
strīpot 29. panta otro- rindkopu.

Referenti izsakās pret to. Lieku deputāta Ulpes 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 Ulpes priekšlikumu nodots 30 balsu, pret to nodotas 36 balsis.
Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 29.
pants kommisiju redakcijāLūdzu pacelties tos, kas
ir pret tā pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Arī
nav. 29. pants kommisiju redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — 30. pants divos variantos.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
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«Publisko tiesību kommisijas variants. Dzēšamie rīki
un citi ugunsdzēšanas piederumi, kurus ugunsdzēsēju organizācijas savām vajadzibā-m saņem no ārzemēm-, brīvi no muitas nodokļa, ja to pasūtījumus apstiprinājusi būvniecības pārvalde, izņemot valsts iestāžu pasūtījumus, kurus apstiprina
attiecīgais resors.
Pašvaldības un finanču
kommisijas variants. Pantu
strīpot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? — Deputāts P. Ulpe iesniedzis priekšlikumu:
«30. pantā pēc vārda
pašvaldības».»

«organizācijas» likt

vārdus

«un

Referenti izsakās pret šo priekšlikumu. Lieku
to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Ulpes priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Ulpes priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu. nav.
Par deputāta Ulpes priekšlikumu nodotas 28 balsis,
pret — 34 balsis. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 30. pants publisko tiesību kommisijas
varianta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret
publisko_ tiesību kommisijas varianta pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav. Par publisko tiesību kommisijas varianta pieņemšanu nodotas 37 balsis, pret — 29 bal-

sis. 30. pants pieņemts publisko tiesību kommisijas
varianta redakcijā. Pašvaldības kommisijas variants atkrīt. — Lūdzu nolasīt 31. pantu.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«Tuvākus
nistris. »

noteikumus un instrukcijas izdod iekšlietu mi-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 31. panta
neviens neveļas? 31. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 31. panta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. 31. pants vienbalsīgi pieņemts. — Noslēguma teksts.
Sekretāra biedrs R. Dukurs:
«— Pašvaldības un finanču kommisijas variants. Ar šo
likumu atcelti attiec'gie likuma panti bij. Krievijas likumu kopojuma III un VIII sējumā, Jgaunijas un Vidzemes zemnieku
likumā un Baltijas provinču likuma 1060. p.
Publisko tiesābu kommisijas variants. Noslēgumu strīpot.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens neveļas? — Nobalsošanā nāk noslēguma teksts. Balsošanas kārtība būs šāda. Vispirms likšu uz balsošanu publisko tiesību kommisijas variantu — noslēgumu strīpot. Ja to pieņems, atkritīs pašvaldības
un finanču kommisijas variants; ja publisko tiesību
kommisijas variantu noraidīs, nobalsošanā nāks pašvaldības un finanču kommisijas variants. Lieku uz
balsošanu publisko tiesību kommisijas variantu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī varianta pieņemšanu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Publisko tiesību kommisijas variants noraidīts. — Nobalsošanā nāk pašvaldības un finanču kommisijas variants. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī varianta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Noslēguma teksts pašvaldības un finanču kommisijas varianta redakcijā 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. Basošanas rezultāts: par likuma
pieņemšanu Y isumā nodotas 45 balsis, pret — 29
balsis. Likums visumā pieņemts. — Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē. —
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu -?lietu
izmeklēšaSaeimas deputātu
nas kommisijas atzinumu. Referenti V.
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Rubulis un J. Veržbickis. Vārds referentam Veržbickim.
Augstais nams! Uz
Referents J. Veržbickis:
satversmes 30. panta pamata ministru prezidents
lūdz atļaut iesākt tiesas vajāšanu pret vairāk Saeimas deputātiem. Atzinums, ko Saeimas deputātu
lietu izmeklēšanaskommisijā liek priekšā -Augstajam
namam, attiecas pavisam uz 60 lietam. (Troksnis.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Šinīs 60 lietās
lūdz dot atļauju saukt pie tiesas atbildības 58 gadījumos, un 2 gadījumos lūdz noteikt laiku deputātiem
tiesas uzliktā soda izciešanai. B'inīs 60 lietās apvainoti uz sodu likumu dažādu pantu pamata pavisam
26 Saeimas deputāti. Vairums šo lietu ir politiskas
lietas; piemēram lietas ar sodu likumu 154. pantu,
kas runā par necienību pret likumīgo varu, atkārtojas šinī atzinumā 28 reizes, t. i. 28 lietās deputātus
sauc pie atbildības par necienības izrādīšanu pret
likumīgo varu. Nākošais pēc skaita ir sodu likumu 129. pants — tīri politiska rakstura pants, kas
atkārtojas 10 reizes. Nākošais pants, kas sastopams
arī 10 lietās, ir sodu likumu 533. pants, kas runa par
goda aizskaršanu presē. Tālāk 7 lietās ir sodu likumu 293. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma
pazīmes. Ar sodu likumu 292. pantu ir 4 lietas. Arī
abiem šiem pantiem ir politisks raksturs. — Ta tad
var noteikti teikt, ka daudz vairāk par 50% no visām lietām ir tīri politiska rakstura lietas.
Ja tagad ieskatīsimies šinīs lietās un painteresēsimies par to, kādi deputāti vairāk saukti pie atbildības, tad izrādās, ka deputāts Miezis saukts pie
atbildības 11 lietās, deputāts Eliass — ,7.Metis, deputāts Zlaugotnis-Cukurs — 6 lietās; tāda pat skaitā saukts pie atbildības deputāts Briedis; deputātam
Jankum un Jeršovam ir pa 5 lietām katram, deputātam Balodim un Veckalnam — katram 4 lietas,
deputātam Bergam — 2 lietas un pārējiem pa 1 lietai. Visās šinīs lietās kommisijas atzinums ir vienāds, proti: atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret visiem deputātiem, neatstādinot tos no Saeimas, tas
kommisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P'. Kalniņš:: Atklāju debates par
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzinumu. Vārdu neviens nevēlas? — Pārejam uz
atsevišķu lietu apspriešanu. — 1. lieta. Vārds referentam Veržbickim.
1. lietā apvainots
Referents J. Veržbickis:
deputāts Kristaps Eliass uz sodu likumu 533. panta
pamata par laikraksta «Sociāldemokrāta» 1929. gada Nr. 67 ievietotu rakstu: «Sēklas panama iet plašumā». Šo lietu pret deputātu Eliasu ierosinājis deputāts Ādolfs Bļodnieks par goda aizskaršanu presē. Kommisijas atzinums: atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Eliasu, neatstādinot to no Saeimas, tās kommisiju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Ja Augstais nams
nepieprasīs dalītu balsošanu, visās lietas likšu uz
balsošanu kommisijas atzinumu, nedalītā veida, nenobalsojot atsevišķi par deputātu atstādināšanu vai
neatstādināšanu no Saeimas, tās kommisiju un citu
iestāžu sēdēm .— Lieku uz balsošanu kommisijas atzinumu 1. — deputāta Kristapa Eliasa lietā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par kommisijas atzinumu 1. lietā.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par kommisijas atzinumu 1. lietā nodotas 33 balsis, pret — 33 balsis,
atturējies 1. Kommisiias atzinums 1. lietā noraidīts.
— 2. lieta. Vārds referentam.
Referents J. Veržbickis:
Otrā lietā deputāts
Pauls Lejiņš apvainots uz sodu likumu 533. panta
pamata par «Strādnieku Avīzes» 1929. gada Nr. 80
ievietotu rakstu «Saldus. Plēšas paši savā starpā.»
Sodu likumu 533. pants ir tā saucamais preses pants.
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Kommisijas atzinums ir — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Lejiņu, to neatstādinot no sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu kommisijas atzinumu 2. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 2. lietā nodotas 34 balsis, pret — 33
balsis. Kommisijas atzinums 2. lietā pieņemts. — 3.
lieta.
Referents J. Veržbickis:
Trešā lietā deputāts
Oskars Jankus apvainots uz sodu likumu 129. panta
1. daļas 2. punkta pamata. Lietu ierosinājis Liepājas 1 iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis par 1929. gada
16. jūlija Liepājas Annas tirgus laukumā noturēto
sapulci un tur izdarītiem darbiem, kas kvalificēti pēc
minētā panta pazīmēm. Kommisijas atzinums ir atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Janku, neatstādinot viņu no sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu kommisijas atzinumu 3. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par šo atzinumu nodotas 36
balsis, pret to nodota 31 balss. Kommisijas atzinums 3. lietā pieņemts. —? 4. lieta.
Referents J. Veržbickis: 4. lietā deputāts Leonīds Jeršovs apvainots uz sodu likumu 154. panta
pamata par Daugavpils pilsētas domes 1929. gada
21. jūnija sēdē izrādīto necienību pret likumīgo varu, kur savā runā, starp citu, teicis, ka pilsētas valde nodarbojoties ar provokāciju, terroru, represijām u. t t. Kommisijas atzinums: atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Jeršovu, neatstādinot
viņu no sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 4. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 4, lietā nodotas 35 balsis, pret — 28 balsis. Kommisijas
atzinums 4. lietā pieņemts. — 5. lieta.
Referents J. Veržbickis:
Piektā lietā arī deputāts Leonids Jeršovs apvainots uz sodu likumu
129. panta I daļas 6. punkta pamata par 1929. gada
24. aprīli Daugavpilī apgrozībā izlaisto apķīlāto sacerējumu.
Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt
tiesas vajāšanu pret deputātu Jeršovu, neatstādinot
viņu no Saeimas, tās kommisiju un citu iestāžu

sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 5. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 5. lietā nodotas 35, pret — 28 balsis. Kommisijas atzinums 5. lietā pieņemts. — 6. lieta.
Referents J. Veržbickis: 6. lieta — deputātu
Jāņa Baloža, Linarda Laicena, Ernesta Mieža, Jāņa
Zlaugotņa-Cukura, Oskara Jankus un Leonida Jeršova lieta (starpsauciens pa kreisi: «Vairāk nebija!?»),

apvainotu uz sodu likumu 263. panta pamata par viņu izlaisto uzsaukumu «Darba ļaudis», kas bija apķīlāts ar tiesas spriedumu, un par nepatiesu baumu
izplatīšanu šai uzsaukumā. Kommisijas atzinums:
atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret minētiem deputātiem, neatstādinot viņus no Saeimas, tās kommisiju
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 6. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas at-
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turas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 6. lietā kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atnodotas 36 balsis, pret to nodota 31 balss. Kommituras. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 11. liesijas atzinums 6. lieta pieņemts. — 7. lieta.
ta nodotas 35 balsis, pret to nodots 30 balsu. KomReferents J. Veržbickis: Septītā lieta ir depumisijas atzinums 11, lietā pieņemts. — 12. lieta.
tāta Pētera Zeibolta lieta, kurš apvaļnots uz sodu
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 12. — arī
likumu 533. panta pamata par žurnāla «Latvijas
Jāņa Baloža lieta — apvainota uz sodu likumu 139.
dzelzceļnieku vēstnesis» 1929. gada 15. aprīļa Nr. 104 panta 2. daļas un 262. panta 1. daļas pamata, t. i.
ievietotu rakstu: «Vai terrora turpinājums?» Šo liepar nepaklausību likumīgai varai un sabiedriskā
tu ierosinājis Liepājas stacijas priekšnieks Veiss. miera traucēšanu, kas noticis 1929. gada 24. martā
Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšakāda strādnieku arodbiedrības sapulcē. Kommisijas
nu pret deputātu P. Zeiboltu, neatstādinot viņu no atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādiSaeimas, tas kommisijas un citu iestāžu sēdēm.
not no sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošaPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 7. lietā. Lūdzu pacelties tos, nu kommisijas atzinumu 12. lietā. Lūdzu pacelties
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
turas. Par kommisijas atzinumu 7. lietā nodotas atturas. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 37
36 balsis, pret —- 33 balsis, atturējies 1. Kommisijas balsis, pret — 32 balsis. Kommisijas atzinums 12.
lieta pieņemts. — 13. lieta.
atzinums 7. lietā pieņemts. — 8. lieta.
Referents J. Veržbickis: 8. lietā deputāts AnReferents J. Veržbickis: 13. lieta ir deputāta
sis Rudevics apvainots par konfiscēta uzsaukuma Arveda Berga lieta, kas apvainots uz sodu likuma
«Par ko cīnīsimies?» iespiešanu un izplatīšanu; uz533. panta pamata par laikraksta «Latvja» Nr. 2007
saukumā saskatīta necienība pret likumīgo varu. ievietotu rakstu:
«Atkrists policists-kommūnists.»
Šāds noziedzīgs nodarījums paredzēts sodu likumu Minēto sūdzību ierosinājis Pēteris Vanags par ne154. panta otrā daļā. _ Kommisijas atzinums — atslavas_ celšanu, jo viņš minētā rakstā nosaukts par
ļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu A. Rudekommūnistu. Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt
vicu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās. kommisiju tiesas vajāšanu, neatstādinot no Saeimas, tās komun citu iestāžu sēdēm.
misiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošaPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
nu kommisijas atzinumu 8. lietā. Lūdzu pacelties
kommisijas atzinumu 13. lietā. Lūdzu pacelties tos,
tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
atturas. Atturējušos nav. Par kommisijas atzinumu
tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzi8. lietā nodotas 37 balsis, pret — 34 balsis. Komnumu 13. lieta nodotas 36 balsis, pret — 33 balsis.
misijas atzinums 8. lietā pieņemts. — 9. lieta.
Kommisijas atzinums 13. lieta pieņemts. — 14. lieta.
Referents J. Veržbickis: Devītā lieta ir depuReferents J. Veržbickis: 14. lieta ir deputātu
tāta Andreja Veckalna lieta, kurš apvainots uz sodu
Jāņa Baloža un Ernesta Mieža lieta, kas apvainoti
likumu 154. panta otrās daļas pamata, par konfisuz sodu likumu 139. panta 1. punkta pamata — par
cēta uzsaukuma «Visiem Latvijas strādniekiem!» nepaklausību likumīgai varai. Kommisijas lēmums
iespiešanu un izplatīšanu. Kommisijas atzinums — — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret minētiem deatļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādinot no sē- putātiem, neatstādinot viņus no Saeimas, tās kommidēm.
siju un citu iestāžu sedem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 9. lietā. Lūdzu pacelties tos, kommisijas atzinumu 14. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad'lūdzu pacelties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad
lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atkas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu noturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par komdotas 37 balsis, pret — 35 balsis. Kommisijas atzimisijas atzinumu 14. lieta nodotas 33 balsis, pret —
nums 9. lietā pieņemts. — 10. lieta.
29 balsis. Kommisijas atzinums 14. lietā pieņemts.
Referents J. Veržbickis: Desmitā — Ēvalda — 15. lieta.
Rimbenieka lieta, kurš apvainots uz sodu likumu
Referents_ J. Veržbickis:
iNākošā lieta ir par
332. panta pamata par mantu loterijas sarīkošanu deputātiem Jāni Zlaugotni-Cukuru un Jāni Balodi,
bez attiecīgas atļaujas. Kommisijas atzinums — kas apvainoti uz sodu likumu 139. p., 262. p. un 407.
tāpat kā iepriekšējās lietās — atļaut uzsākt tiesas p. pamata, t. i. arī par nepaklausību likumīgai vavajāšanu, neatstādinot no sēdēm.
rai, sabiedriska miera, kā arī kārtības traucēšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu Kommisijas atzinums: atļaut _uzsākt tiesas vajāšanu,
kommisijas atzinumu 10. lietā. Lūdzu pacelties tos, neatstādinot deputātus no sēdēm.
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,'
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attukommisijas atzinumu 15. lieta. Lūdzu pacelties tos,
ras. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodokas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu patas 35 balsis, pret — 28 balsis. Kommisijas atzicelties tos, kas ir pret šo atzinumu. Beidzot lūdzu
nums 10. lietā pieņemts. — 11. lieta.
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas
rezultāts: par kommisijas atzinumu 15. lietā nodotas
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 11. — deputāta Jāņa Baloža lieta — apvainota uz sodu liku34 balsis, pret — 27 balsis. Kommisijas atzinums
mu 129. panta pamata par 1929. gada 10. martā Tu15. lieta pieņemts. — 16. lieta.
kumā sarīkotā sapulcē lietotiem izteicieniem. Šis
Referents J. Veržbickis: Nākošā 16. lieta —
par deputātu Arvedu Bergu, par to, ka pirms lietas
nodarījums kvalificēts kā musinājums pret pastāvošo valsts sabiedrisko iekārtu. Kommisijas atzinums izbeigšanai viņš izpaudis presē ziņas, kurās atklāta
— atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādinot no sēiepriekšēja izmeklēšana. Ziņas bija ievietotas laikdēm.
raksta «Latvī» 1929. gada 8. februārī Nr. 2193 rakPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
sta ar virsrakstu: «Viltotas vēstules publicētāju
kommisijas atzinumu 11. lietā. Lūdzu pacelties tos, lietas apgabaltiesā»; nodarījums paredzēts sodu likas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kumu 305. panta 1. punktā. Kommisijas atzinums —
Krājumā Saeimas stenografiskā
birojā Rīgā, Saeimas laukumā
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atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstadinat no sēdēm.
, , ?? „

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 16. lieta. Ludzu pacelties tos,
kas ir. par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. -Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 16. lietā nodotas 35 balsis, pret — 23 balsis. Kommisijas
atzinums 16. lietā pieņemts. — 17. lieta.
17. lieta par depuReferents
J. Veržbickis:
tātu Grigoriju Jeļisejevu. Latgales apgabaltiesa ir
deputātu notiesājusi par aizskaršanu ar darbiem.
Tiek lūgts noteikt laiku soda izciešanai, ko ierosinājusi apgabaltiesa. Kommisijā savu piekrišanu piespriestā soda izciešanai nedod. :
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 17. lietā. Ludzu pacelties tos,
. kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu paceities _ tos,
kas ir pret šo kommisijas atzinumu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 17. lietā nodota 31 balss, pret to
Kommisijas atzinums 17. lieta
nodotas 27 balsis.
pieņemts. — 18. lieta.
18. — deputāta EduReferents J. Veržbickis:
arda Grantskalna lieta, kurš apvainots uz sodu likumu 407. panta pamata par to, ka viņš noteikta
laikā nav nodevis atpakaļ Rīgas prefektūrai viņam
izsniegto automobiļa . mēģinājuma numuru. _ Kommisijas atzinums tāds pat, kā iepriekšēja lieta.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 18. lietā. Ludzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par kommisijas atzinumu 18. lietā nodotas 28 balsis, pret —
tāpat 28 balsis. Šis atzinums jāpārbalso. — Ludzu
vēlreiz pacelties tos, kas ir par kommisijas atzinumu 18. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par
kommisiias atzinumu 18. lieta nodotas 33 balsis,
pret—-8 balsis, atturējušies 10. Kommisijas atzinums 18. lietā pieņemts. — 19. lieta.
19. lietā deputāts AuReferents J. Veržbickis:
gusts Briedis apvainots uz sodu likumu 154. panta
.2. daļas pamata par laikraksta «Kurzemes Balsī»
1929. gada 19. aprīļa Nr. 15 ievietotu rakstu: «NeTalsu
kaunības .rekords.» Šinī raksta aizskarta
pilsētas.valde, kura tad arī ierosinājusi šo lietu pret
Augustu Briedi. Kommisijas atzinums tāds pats ka
iepriekšējās lietās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 19. lieta. Ludzu paceltiestos,
Tagad lūdzu
kas ir par šo kommisijas atzinumu.
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas
atzinumu 19. lietā nodotas 32 balsjs, pret — 25 balsis. Kommisijas atzinums 19. lieta pieņemts. — 20.
lieta.
Referents J. Veržbickis: 20. lietā deputāts Augusts Briedis apvainots uz sodu likumu 154. panta
2. daļas pamata par laikraksta «Kurzemes Balsi»
1929. gada 19. aprīļa Nr. 15_ ievietotu rakstu: «Darbinieku trūkums vai parasta korrupcija». Šim rakstā atkal aizskarta Talsu pilsētas valde, kura arī
ierosinājusi šo lietu pret Augustu Briedi, kommisijas atzinums tāds pats ka iepriekšējas lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 20. lieta. Ludzu paceltiestos,
kas ir par šo kommisijas atzinumu. _ Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 20. lietā nodotas 32 balsis, pret — 22 balsis.
Kommisijas atzinums 20. lietā pieņemts. — 21. lieta.
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Referents J. Veržbickis: 21. lietā deputāts Augusts Briedis apvainots — uz sodu likumu 154. panta 2. daļas pamata par tanī pašā laikraksta ka iepriekšējā lietā ievietotu rakstu ar nosaukumu:
«plēš, ko var». Kommisijas atzinums tāds pat kā
iepriekšējās lietās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 21. lietā. Lūdzu paceltiestos,
kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 35 balsis, pret _ to nodota 21
balss. Kommisijas atzinums 21. lieta pieņemts. —
22. lieta.
Referents J. Veržbickis: Arī 22. lieta ir deputāta Augusta Brieža lieta, kurš apvainots uz to pašu
sodu likumu pantu pamata par tanī pat laikraksta
ievietotu rakstu ar nosaukumu «Dārgs plāns». Kommisijas atzinums tāds pats.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu,
kommisijas atzinumu 22. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 34 balsis, pret to nodota 21 balss. Kommisijas atzinums 22. lietā pieņemts. — 23. lieta.
Referents J. Veržbickis: Arī 23. lieta ir deputāta Augusta Brieža lieta, kurš apvainots uz sodu
likumu 154. panta 2. daļas un 533. panta pamata par
laikrakstā «Kurzemes Balsī» 1929. gada 24. maija
Nr. 20 ievietotu rakstu «Patiešām korrupcija.» Kommisijas atzinums tāds pats.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu kommisijas atzinumu 23. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu
nodotas 32 balsis, pret to nodots 20 balsu. Kommisijas atzinums 23. lietā pieņemts. — 24. lieta.
Referents J. Veržbickis: 24. lieta, beidzamā no
sešām deputāta Augusta Brieža lietām, ir tā, kur
viņš apvainots uz sodu likumu 533. panta un 540.
panta pamata par laikrakstā «Kurzemes Balsī»
1929. gada 26. aprīļa Nr. 16 ievietoto rakstu «Sarkanā korrupcija zied.» Tāds pats kommisijas atzinums kā agrāk.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 24. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 32 balsis, pret to nodots 20 balsu. Kommisijas
atzinums 24. lietā pieņemts. — 25. lieta.
Referents J. Veržbickis: Nākošā 25. lieta —
deputāta Kristapa Eliasa lieta, apvainota uz sodu likumu 154. panta II daļas pamata par laikrakstā «Sociāldemokrātā» 1929. gada 14. maija Nr. 106 ievietotu rakstu: «Tiesas un taisnības labā». Tāds pat
kommisijas atzinums kā iepriekš.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 25. lietā. Lūdzu pacelties _ tos,
kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 34 balsis, pret — 29 balsis. Kommisijas atzinums 25. lietā pieņemts. — 26. lieta.
Referents J. Veržbickis: 26. lieta — arī deputāta Kristapa Eliasa lieta, apvainota uz sodu likumu 154. panta II daļas pamata par laikrakstā «Sociāldemokrātā» 1929. g. 17. maijā Nr. 109 ievietotu
«Kā pie mums spriež tiesu». Tas pats
rakstu:
kommisijas atzinums.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

kommisijas atzinumu 26. lietā.
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kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 32 balsis, pret to nodots 30 balsu. Kommisijas
atzinums 26. lieta pieņemts. — 27. lieta.
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 27. lieta —
Oskara Jankus lieta, apvainota uz sodu likumu 51.
panta, 262. panta II daļas un 532. panta I daļas 3.
punkta pamata — amata personas aizskaršanas lieta.
Kommisijas atzinums tāds pat kā iepriekš.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 27. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 35 balsis, pret — 27 balsis. Kommisijas atzinums 27. lieta pieņemts. — 28. lieta.
Referents J. Veržbickis: Nākošā, 28. lietā, deputāts Oskars Jankus apvainots uz sodu likumu 139.
panta pamata, t i. par nepaklausību likumīgai varai,
kas _ noticis kāda sapulcē 1929. gada 16. oktobrī Liepāja. Tāds pat kommisijas atzinums kā iepriekš.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 28. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodotas 35 balsis, pret — 29 balsis. Kommisijas atzinums
28. lieta pieņemts. — 29. lieta.
Referents J. Veržbickis: 29. lietā deputāts Oskars Jankus apvainots uz sodu likumu 138. panta
pamata par 1929. g. 18. oktobrī Liepājā sarīkotā sapulce pielaistiem nodarījumiem. Tāds pat kommisi-
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demokrātu un buržuāzijas līķiem mēs uzvarēsim».
Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādinot no sēdēm.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Lieku uz
balsošanu kommisijas atzinumu 32. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par kommisijas atzinumu 32. lietā
nodots 30 balsu, pret to nodota 31 balss. Kommisijas atzinums 32. lietā noraidīts. — 33. lieta.
Referents J. Veržbickis:
Nākošā — deputāta
Andreja Kurcija-Kuršinska un Jāņa Opvncana lieta,
kas apvainoti uz likuma par tirdzniecību ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem, par bibliotēkām un lasītavām 2. un 7. pantu un sodu likumu 293. panta 1.
punkta pamata. Noziedzīgais nodarījums ir tāds, ka
viņi nebija paziņojuši Rīgas prefektam noteiktā laikā par izdevuma «Neatkarīgais vārds» pārvietošanu uz citām telpām un atbildīgā redaktora maiņu.
Kommisijas atzinums — tāds pats kā iepriekš.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Lieku uz

balsošanu kommisijas atzinumu 33. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties

tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 33. lietā nodotas 33 balsis, pret — 34 balsis.
Kommisijas atzinums 33. lietā noraidīts. — 34. lieta.
Referents J. Veržbickis:
34. lietā apvainots

deputāts Kristaps Eliass uz sodu likumu 154. panta

2. daļas pamata par laikrakstā «Sociāldemokrātā»
1929. gada 4. maija Nr. 99 ievietotu rakstu: «Vai
arī tas tiesas prestiža sargāšanai?» Te konstatēta
necienīga izturēšanās pret likumīgo varu. Kommi-

jas atzinums ka iepriekš.
sijas atzinums tāds pats kā iepriekšējā lietā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
Priekšsēdētāja biedrs Ķ. Pauluks: Lieku uz
kommisijas atzinumu 29. lieta. Lūdzu pacelties tos, balsošanu kommisijas atzinumu 34. lietā. Lūdzu pakas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, celties tos, kas ir par šo kommisijas atzinumu. Takas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas attugad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo atzinumu.
ras. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu nodoBeidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.' Tādu
tas 33 balsis, pret — 29 balsis. Kommisijas atzinums nav. Par kommisijas atzinumu 34. lietā nodots vie29. lieta pieņemts. — 30. lieta.
nāds balsu skaits; par to nodotas 35 balsis un pret
^
Referents J. Veržbickis: 30. ir deputāta Andre— tāpat
35 balsis. — (Lieku šo atzinumu vēlreiz uz
ja Veckalna. lieta, apvainota uz sodu likumu 262. balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par kommipanta pirmās daļas pamata, t. i. par sabiedriska
sijas atzinumu 34. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos,
miera traucēšanu, kas noticis sapulcē. Tāds pats kas ir pret šo kommisijas atzinumu. Beidzot lūdzu
kommisijas atzinums kā iepriekš.
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu rezultāts: par kommisijas. atzinumu 34. lietā nodotas
kommisijas atzinumu 30. lietā. Lūdzu pacelties tos, 36 balsis, pret 37 balsis. Kommisijas atzinums 34.
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, lieta noraidīts. — 35. lieta.
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atReferents J. Veržbickis: Šinī lietā deputāts
turas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinumu noKristaps Eliass apvainots uz sodu likumu 154. panta
dotas 33 balsis, pret to nodots 30 balsu. Kommisiiii daļas pamata par laikraksta «Sociāldemokrātā»
jas atzinums 30. lietā pieņemts. — 31. lieta.
1929. g. 22. marta Nr. 67 ievietoto rakstu: «ŽanReferents J. Veržbickis: Nākošā — 31. lieta
darmu režīms Universitātē». Te atkal konstatēta
ir deputāta Leonida Jeršova lieta, apvainota uz sodu necienība pret likumīgo varu. Kommisijas atzinums
likumu 139. panta pamata par nepaklausību likumītāds pat kā iepriekš.
gai varai, kas noticis 1929. gada 25. jūlijā, kad viņš
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lieku uz balnav paklausījis rīkojumam slēgt sapulci un turpināsošanu kommisijas atzinumu 35. lietā. Lūdzu pajis' runat._ Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt celties tos, kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tatiesas vajāšanu, neatstādinot no sēdēm.
gad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo atzinumu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Lieku uz Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
balsošanu kommisijas atzinumu 31. lietā. Lūdzu paBalsošanas rezultāts: par kommisijas atzinumu 35.
celties tos, kas ir par šo kommisijas atzinumu. Talietā nodotas 37 balsis, pret — 35 balsis. Kommisigad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūjas atzinums 35. lietā pieņemts. — 36. lieta.
dzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par komReferents J. Veržbickis: 36. lieta ari ir depumisijas atzinumu 31. lietā nodota 31 balss, pret to
tāta Kristapa Eliasa lieta, kas apvainots uz sodu
nodotas 29 balsis. Kommisijas atzinums 31. lietā
likumu 154. p. 2. d. un 544. p. pamata — ari par
pieņemts. — 32. lieta.
necienību pret likumīgo varu. Kommisijas atzinums
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 32. lietā detāds pats ka iepriekš.
putāts Leonids Jeršovs apvainots uz sodu likumu
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lieku uz
129. panta 1 daļas 6. punkta pamata par to, ka viņš balsošanu kommisijas atzinumu 36. lietā. Lūdzu pakāda sapulcē Daugavpilī 1929. gada februārī starp celties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu
citu lietojis izteicienu: «Tikai pāriedami pār sociāl- pacelties tos, kas ir pret šo kommisijas atzinumu.
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Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par šo kommisijas atzinumu nodotas 39 balsis, pret
— 35 balsis. Kommisijas atzinums 36. lieta pieņemts.
— 37. lieta.
Referents J. Veržbickis: 37. — Kristapa Eliasa
lieta, kurš apvainots uz sodu likumu 154. panta II
daļas pamata par laikraksta «Sociāldemokrāta» 1929.
gada 4. aprīļa Nr. 74 ievietoto rakstu: «Nacionālais
klauns par policista sišanu attaisnots». Tāds pats
kommisijas lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādinot no Saeimas, tas kommisiju un citu
iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks^ Lieku uz
balsošanu kommisijas atzinumu 37. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo kommisijas atzinumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par kommisijas atzinumu 37. lietā nodotas 38 balsis, pret — 34 balsis. Kommisijas atzinums 37. lieta
pieņemts. — 38. lieta.
38. lieta — deputāta
Referents J. Veržbickis:
Roberta Dukura lieta, kurš apvainots uz sodu likumu 533. un 540. pantu pamata par laikrakstā «Darbā» 1929. gada 25. aprīļa Nr. 17 ievietoto rakstu:
«Dārgi jau nemaksā», kurā saskatāma goda aizskaršana. Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas
vajāšanu, neatstādinot no Saeimas, tas kommisiju
un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Lieku uz
balsošanu kommisijas atzinumu 38. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret šo kommisijas atzinumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par šo kommisijas atzinumu nodotas 38 balsis, pret
— 33 balsis.
Kommisijas atzinums 38. lietā pieņemts. — 39. lietā.
Referents J. Veržbickis: 39. lietā deputāts Roberts Dukurs apvainots uz sodu likumu 533. panta
pamata par laikrakstā «Darbā» 1929. gada 4. aprīļa
Nr. 14 ievietotu rakstu: «Vai tā nav izspiešana?»
Šinī rakstā konstatēta kāda polītiķa goda aizskaršana. Kommisijas atzinums tāds pat kā iepriekšējās
lietās.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Lieku uz
balsošanu kommisijas atzinumu 39. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo
kommisiias atzinumu nodotas 39 balsis, pret — 36
balsis. Kommisijas atzinums 39. lietā pieņemts. —
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(Sauarī necienības izrādīšanu likumīgai varai.
cieni pa kreisi: «Lūdzam nolasīt!») Uzsaukumā bijateikts: «Rīgas darba ļaudis! Kad bezdarbnieki
mēģina -gājienā doties pie valdības, viņiem atbildar
ņirgāšanos, pipkām, flinšu rezgaļiem un atlaišanām
no darba.» — Tālāk, starp citu, teikts: «Reakcionārā pilsonība grib sakropļot pastāvošo slimo kasu
likumu,» (troksnis pa kreisi)... «strādnieku polītiskās tiesības. Reakcija uz visas līnijas pāriet uzbrukumā pret strādnieku iekarojumiem.» Rīgas pilsētas
III iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis savā 1929. gada
24. aprīļa lēmumā konstatējis, ka šinī rakstā ir musināšana uz naidu starp strādniekiem un darba devējiem, kā arī izrādīta necienība likumīgai varai.
Kommisijas atzinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādinot deputātus no sēdēm.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks (zvanī): Lūdzu uzmanību! ?,— Lieku uz balsošanu kommisijas
atzinumu 41. lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir paīso atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
šo atzinumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par šo atzinumu nodotas 39 balsis,
pret — 37 balsis. Kommisijas atzinums 41. lietā pieņemts. — 42. lieta.
Referents J. Veržbickis: 42. lietā deputāts Fēlikss Cielēns apvainots uz sodu likumu 154. panta
II daļas pamata par uzsaukumu „Pa6omiM ropona
PurH" izplatīšanu.
Rīgas VIII iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis ar
savu 1929. gada 30. aprīļa lēmumu saskatījis šinī
rakstā sodu likumu 154. panta 2. daļā paredzētā
noziedzīgā nodarījuma pazīmes, un tādēļ deputāts
Fēlikss Cielēns saukts pie atbildības.
Kommisijas
lēmums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Cielēnu, neatstādinot viņu no sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Cielēnam pie šī. atzinuma.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Ja es atļaujos traucēt jūsu uzmanību
un ņemt vārdu savā personīgā lietā, tad nevis tādēļ,
lai lūgtu žēlastību — mani tiesai neizdot, bet gan,
lai pāris vārdos norādītu uz to skandaliozo veidu, kādā notiek izmeklēšana mūsu demokrātiskā Latvijā.
Uzsaukumā krievu valodā kritizēti Tautas labklājības ministrijas pārlabojumi slimo kasu likumā un šī
rīcība nosaukta par melnās reakcijas uzstāšanos
pret strādnieku tiesībām — ar vārdu sakot, pateikts
tas, par ko jau daudzkārt runāts. Saprotams, tas ir
garšas jautājums; varbūt, pēc Berga kunga domam,
tas ir noziedzīgs nodarījums. Es konstatēju, ka tas
40. lieta.
pats uzsaukums, kas bija nodrukāts krievu valodā,
bija nodrukāts un izplatīts arī latviešu valoda ar to
Referents J. Veržbickis:
40. lietā deputāts Jūlijs Celms apvainots uz sodu likumu 154. panta 2. pašu tekstu. Par uzsaukumu latviešu valodā _ lieta
daļas pamata par laikrakstā «Talsu Vēstnesī» 1929. nav ierosināta, bet par tulkojumu krievu valoda gan.
gada 22. februāra Nr. 8 ievietotu rakstu: «Švēde un Kad es uz to aizrādīju izmeklēšanas tiesnesim un jautāju, kā tas izskaidrojams, tad viņš kaut ko tā pateiKrauze attaisnoti». Šinī rakstā aizskarta Rīgas apgabaltiesa. Kommisijas atzinums tāds pats kā ieca. (A. Eglīša starpsauciens.) Atvainojiet, Eglīša
kungs!
Jūs, laikam, vajadzēja par tulku pielikt?
priekšējās lietās.
Jūs redzējāt šo tekstu arī krievuvaloda. Vai jaunPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lieku uz balsaimnieku partija atrod, ka par tādām lietam jāsauc
sošanu kommisijas atzinumu 40. lietā. Lūdzu pacelpie
tiesas atbildības? Vai Latvijā vairs nav vārda
kommisijas
atzinumu.
Tagad
ties tos, kas ir par šo
brīvības? Cienītie deputātu kungi, es ņemu visus
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pašādus izmeklēšanas tiesnešus no komiskās puses.
celties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisiTā ir Latvijas republikas kompromitēšana!
38
balsis,
pret
—
35
jas atzinumu 40. lietā nodotas
? balsis. Kommisijas atzinums 40. lietā pieņemts. —
Kas attiecas uz uzsaukumu, uz tā stilu, tad Latvijas pastāvēšanas laikā es esmu izlaidis 5—6 reizes
41. lieta.
asākus uzsaukumus un neesmu saukts pie atbildības.
41. lietā deputāti FēReferents J. Veržbickis:
Ja tagad reakcionārā valdība domā, ka tas nav pieKalniņš
un
Andrejs
Veckalns
likss Cielēns, Bruno
apvainoti uz sodu likumu 129. panta pirmās daļas 6. laižams, tad man jāsaka, ka mēs atbildēsim ar
desmitkārtīgi asākiem uzsaukumiem vēlēšanu cīņā
— punkta un 154. panta 2. daļas pamata par uzsaukuun
neļausimies iebaidīties.
ļaudis»
izplatīšanu.
Šinī
uzsauma «Rīgas darba
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kumā izmeklēšanas tiesnesis konstatējis musināšanu
uz naidu starp strādniekiem un darba devējiem, ka kommisijas atzinumu 42. lietā. Lūdzu pacelties tos,
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kas ir par kommisijas atzinumu 42. lietā. Tagad
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu atturas. Par kommisijas atzinumu 45. lietā nodots
pacelties tos, kas atturas. Par kommisijas atzinumu
11 balsu,_ pret to nodotas 34 balsis, atturējušies 2.
42. lieta nodotas 33 balsis, pret — 36 balsis. KomNav kvoruma. — Lieku šo atzinumu vēlreiz uz
misijas atzinums 42. lieta noraidīts. — 43. lieta.
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par kommisiReferents J. Veržbickis: 43. lietā deputāts Rojas atzinumu 45. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos,
berts Dukurs apvainots uz sodu likumu 154. panta kas ir pret šo atzinumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
otras daļas pamata par laikrakstā «Darbā» 1929. gakas atturas. Par šo atzinumu nodotas 28 balsis, pret
da 28. marta Nr. 13 ievietotu rakstu: «Aiziet jū- — 36 balsis, atturējies 1. Kommisijas atzinums 45.
riņa» . Raksta teikts, ka pilsētas domē ieviesusies zilieta noraidīts. — 46. lieta.
nāma kliķe, pilsetas_ intereses pilnīgi aizmirstas u.
Referents J. Veržbickis: 46. lieta — deputāta
1.1. — tāda pat gara. Šinī lietā izmeklēšanas tiesKārļa Būmeistera lieta, apvainota uz sodu likumu
nesis tomēr atradis noteiktu necienības izrādīšanu
154. panta II daļas pamata par laikrakstā „Jlarranhpastāvošai likumīgai varai. Kommisijas priekšlikums
cKaa Mbiuib"_ 1929. gada 7. marta Nr. 9 ievietotu
— izdot deputātu R. Dukuru tiesāšanai, neatstādinot rakstu «Laba valdība parada sevi,» kurā izrādīta
viņu no sedem.
necienība likumīgai varai, par ko deputāts saukts
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu pļe atbildības. Kommisijas atzinums — atļaut uzkommisijas atzinumu 43. lieta. Lūdzu pacelties tos, sākt tiesas vajāšanu, neatstādinot deputātu
_
Būmeikas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, steru no sedem. (Sauciens no vietas: «Lūdzu nokas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos,
lasīt to rakstu!») Rakstā teikts: «Mēs nevaram
kas atturas. Tādu nav. Par šo kommisijas atzinuneizteikt savu dziļāko sašutumu sakarā ar pie vamu nodota 31 balss, pret to nodotas 37 balsis. Komras stāvošas reakcionāras valdības rīkojumiem. Mēs
misijas atzinums 43. lieta noraidīts. — 44. lieta.
uzskatam valdības spertos soļus attiecībā pret miReferents J. Veržbickis: 44. ir deputāta Eduarnētam personām ka tādus, kuri apdraud demokrāda Radziņa lieta, kurš apvainots uz sodu likumu 154. tiskas republikas pamatus... Vienkārši viņu uzpanta otras daļas pamata. Deputāts Radziņš apvaiskats stipri atšķiras no valdībā esošo ministru uznots pr to, ka 1929. gada 1. maijā Valmierā izrādīskatiem, kamdēļ pret arestētiem taisās piemērot Kejis necienību likumīgai varai, aizskarot valsts iestārenska likumu — izsūtīt no Latvijas. Tālāk iet nedi — politisko pārvaldi. Atklātā runā viņš izteicies, vari» (Starpsaucieni.) Kommisijas atzinums — atļaut
ka provokāciju kultivējot nevis kommūnisti, bet uzsakt_ tiesas vajāšanu pret deputātu K. Būmeisteru,
Iekšlietu ministrijas politiskā pārvalde. Šinī nodaneatstadinoļ viņu no Saeimas, tās kommisiju un citu
rījuma saskatīta necienība pret likumīgo varu, un
iestāžu sedem.
deputāts Radziņš saukts pie tiesas atbildības. KomPriekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es lūdzu
misijas atzinums — deputātu Radziņu izdot tiesāšavairāk uzmanības! — Lieku uz balsošanu kommisinai, neatstādinot no sedem.
jas atzinumu 46. "lieta. Ludzu pacelties tos, kas ir
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
kommisijas atzinumu 44. lieta. Lūdzu pacelties tos, pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
kas ir par šo kommisijas atzinumu. Tagad lūdzu
Par kommisijas atzinumu 46. lietā nav nodota nepacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
viena balss, pret to nodotas 36 balsis, atturējušies 2.
tos, kas atturas. Par šo atzinumu nodotas 29 balsis, Nav kvoruma.—
pret — 37 balsis, atturējušos nav. Kommisijas atziLieku šo atzinumu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu
nums 44. lieta noraidīts. — 45. lieta.
pacelties_ tos, kas ir par kommisijas atzinumu 46.
Referents J. Veržbickis: 45. lieta — Miķeļa
lieta. Tādu nav. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
Rozentāla lieta, apvainota uz sodu likumu 533. panta pret šo atzinumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas
pamata par laikraksta «Lauku Darbā» 1929. gada atturas. Balsošanas rezultāts: par kommisijas atzinumaija
9.
Nr. _ 241 ievietotu ziņojumu no Lutriņiem, mu 46. lieta nav nodota neviena balss, pret to nokura konstatēta goda_ aizskaršana. Kommisijas atdotas 36 balsis, atturējies 1. Nav kvoruma.
zinums — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu, neatstādiPrezidijs liek priekšā sēdi slēgt. (Saucieni: «Lūnot no sedem.
dzam nobalsot!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
Nākošā sēde būs 9. decembrī pīkst. 5 pēc puskommisijas atzinumu 45. lieta. Ludzu pacelties tos, dienas.
kas ir par šo atzinumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
Sēde slēgta.
(Slēgta pīkst. 9 vakarā.)
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noņemt no šīs dienas plenārsēdes dienas kartības pārgrozījumu un papildinājumu likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos,
kārtības punktu.

3. lasījums,

t. i. 4. dienas

Bez tam deputāti R. Dukurs, K. Lorencs un
K. Dēķens liek priekšā —
dienas kārtības
5. punktus.

VII sesijas 15. sēde 1930. gada 9. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.05 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.
2.
3.

620

Dienas kārtības grozišana . . . .
Pārmaiņas kommisiju sastāvā
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas

620
kommisijas

nums :
J. Veržbickis, referents

A. Petrevies (sociāldemokrāts)
A. Alberings (zemnieku savienība)
F. Cielēns

4.

atzi-

620-623, 626, 627
6 3
624
624, 6z6

soci ldēmokrats)

625
i
N. Maizelis (Bunds
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . . 625
626
L. Šēlers (vācu-batiešu partija)
kommisijas
Ugunsgrēku apkarošanas likums (redakcijas
ziņojums):

5.

K. Dēķens, referents
L ķums par sabiedrisko darbu krēditiem (pieņem steidzamības kārtībā):
R. Dukurs, referents

627, 633, 635

K. Dēķens, referents
J. Višņa (sociāldemokrāts)
A. Alberings zemnieku savien ba)
J. Kullītis (nacionālais bloks)
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku frakcija)

6.

Likums pai bezdarba apkarošanu (pieņem steidzamības
kārtībā) :
635, 661, 663,
R. Dukurs, referents
referents
Dēķens,
KJ. Breikšs (demokrātiskais centrs)
637,
M. Rozentāls (sociā.demokrāts)
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) . . .

K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
tija) .
A Alberings (zemnieku savienība)
J. Annuss (nacionālais bloks)

J. Višņa (sociāldemokrāts)

M. Dubins (Agudas Jisroel)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
A. Petrevies (sociāldemokrāts)
7.

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

635
629
631
632
634

664
664

637
658
640
641

P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
K. Balodis (darba savienība)

R. Dukurs (sociāldemokrāts)
A. Petrevies, finanču ministris

627

643, 659
647, 656
par-

648, 657
650, 664
652
653
653
654

657, 660
666
666
666

Saeimas sēde at-

klāta.

Dienas kārtība:_ prezidija ziņojumi, Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzinums, redakcijas kommisijas ziņojums, pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu nelaimes un
arodu slimību gadījumos — 3. lasījums, papildinā-

jumi likumā par lauku iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos —? 3.

lasījums, likums par valsts krēditiem un pabalstiem
lauksaimniecības būvniecībai — 3. lasījums; pēc
tam turpināsim apspriest jau agrāk izsludināto dienas kārtību, kas papildināta ar likumu par sabiedrisko darbu krēditiem un likumu par bezdarba
apkarošanu. — Pie dienas kārtības iesniegti 2
priekšlikumi. Budžeta kommisijas referents R. Dukurs budžeta kommisijas uzdevumā liek priekšā —

34. un 35. punktus

apspriest

kā 4. un

neviens nevēlas?
Pie priekšlikumiem vārdu
Likšu vispirms uz balsošanu deputāta Dukura priekšlikumu, ko viņš iesniedzis budžeta kommisijas uzdevumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 4.
dienas kārtības punkta noņemšanu no dienas
Nav. 4.
kārtības. Tādu nav. Kas atturas?
dienas kārtības punkts noņemts no šis dienas
plenārsēdes dienas kārtības. Tagad nobalsošana
nāk otrs priekšlikums —
dienas kārtības
5. punktus.

34. un 35. punktus

apspriest

kā 4. un

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Priekšlikums
pieņemts. — Citu nekādu iebildumu pie dienas kartības nav? Dienas kārtība pieņemta.
Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumiem.
Deputāts V. Barkans Latgales demokrātiskās
zemnieku apvienības frakcijas vārdā liek priekša
budžeta kommisijā deputāta Vladislava Rubuļa vieta
ievēlēt deputātu Antonu Dzeni. Iebildumu nav?
Latgales
Tas pieņemts. — Deputāts V. Rubulis
mokrātiskās zemnieku apvienības frakcijas vārda
liek priekšā finanču kommisijā deputāta A. Jukšinska vietā ievēlēt deputātu A. Dzeni. Iebildumu
nav? Tas pieņemts. Līdz ar to pirmais dienas
kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
Saeimas deputātu lietu izmeklēšanas
kommisiias atzinumu. Referenti V. Rubulis un J. Veržbickis. Turpinās kommisijas atzinumu
apskatīšana atsevišķās lietās. — Nobalsošanā nāk
kommisijas atzinums deputāta Kārļa Būmeistera
lietā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par kommisijas
atzinuma pieņemšanu 46. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas at-

_

zinumu 46. lietā nodotas 38 balsis, pret — 34 balsis. Tas pieņemts. — 47. lieta.
Referents J. Veržbickis:
47. lietā deputāts
Ernests Miezis apvainots uz sodu likumu 154.
panta otrās daļas pamata par laikraksta «Strādnieku
Darbs un Maize» 1929. gada 22. marta -Nr. 39 ievietotu

rakstu:

«Polītnārvaldes šausmas». Šim
likumīgo varu.
Kommisijas atzinums šinī lietā — atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Ernestu Miezi, neatstādinot viņu no Saeimas, tās kommisijas un citu ie-

rakstā saskatīta necienība pret

stāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 47. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinuma pieņemšanu 47.
lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par kommisijas atzinumu 47. lietā nodotas 39 balsis, pret — 32 balsis. Kommisijas atzinums 47.
lietā pieņemts. — 48. lieta.
Referents J. Veržbickis: 48. lietā deputāts
Ernests Miezis apvainots uz sodu likuma 154. panta
otrās daļas pamata par laikraksta «Strādnieku Darbs '
un Maizes» 1929. gada 26. marta Nr. 42 ievietotu
šinī
rakstu:
«Kas notiek politiskā pārvaldē»,
rakstā saskatīta necienība pret likumīgo varu.
Kommisijas atzinums tāds pats kā iepriekšējā lietā.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 48. lietā. Lūdzu pacelties
tos, kas ir par kommisijas atzinumu 48. lietā. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par
kommisijas atzinumu 48. lietā nodotas 35 balsis,
pret — 37 balsis. Tas noraidīts. — 49. lieta.
Referents _J. Veržbickis: Nākošā 49. lietā deputāts Miezļs tāpat apvainots uz sodu likumu 154.
panta otras daļas pamata par laikraksta «Strādnieku Darbs un Maize» 1929.gada 13. marta Nr. 31
ievietotu rakstu: «Terrors Universitātē», kurā izmeklēšanas tiesnesis konstatējis necienību pret
Universitātes vadību.
Kommisijas atzinums tāds
pats ka iepriekšēja lieta.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 49. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 49. lietā.
Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 49. lietā nodotas 35 balsis, pret —
39 balsis. Tas noraidīts. — 50. lieta.
Referents J. Veržbickis: 50. lieta ir par deputātu Jāni Zlaugotni-Cukuru, kurš apvainots uz
sodu likumu 129. panta pamata par laikraksta «Jaunais Darbs un Maize» 1929. gada 26. aprīļa Nr. 2
ievietotu rakstu: «Lai dzīvo šķiru cīņas 1. maijs!»
Rīgas pilsētas III iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis
atradis, ka šinī raksta ir musinājums uz naidu starp
iedzīvotāju atsevišķam šķiram, starp darba devējiem un strādniekiem.
Kommisijas atzinums tāds
pats ka iepriekšēja lietā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 50. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 50. lietā.
Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 50. lieta nodotas 38 balsis, pret —
35 balsis. Tas pieņemts. — 51. lieta. ?
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 51. lieta —
arī ir deputāta Jāņa Zlaugotņa-Cukura lieta, kurš
apvainots uz sodu likumu 154. panta otrās daļas
pamata un 129. panta 6. punkta pamata par vienreizējā izdevumā «Strādnieks un zemnieks» ievietotu
rakstu «Strādnieku slepkavības jubileja», kurā izmeklēšanas tiesnesis konstatējis izrādītu necienību
pret _ likumīgo varu, aizskarot tagadējo valdību
prese, un saskatījis musināšanu uz naidu starp atsevišķam šķiram. Kommisijas atzinums tāds pats
ka iepriekšējas lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 51. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 51. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 51. lietā nodota 41 balss, pret — 34
balsis. Tas pieņemts. — 52. lieta.
Referents J. Veržbickis: 52. lieta — arī deputāta Jāņa Zlaugotņa-Cukura lieta, apvainota uz
sodu likumu 129. panta pirmās daļas 2., 3. un 6.
punktu pamata. Lietai tīri politisks raksturs. Kommisijas atzinums šinī lietā tāds pats kā iepriekšējās
lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 52. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 52. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 52. lietā nodotas 40 balsis, pret —
34 balsis. Kommisijas atzinums 52. lietā pieņemts. —
53. lieta.
Referents J. Veržbickis: 53. lieta — deputāta
Jāņa Zlaugotņa-Cukura lieta, kas apvainots uz
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sodu likumu 407. panta pamata, kura sodāmais
nodarījums ir tas, ka pārkāpti saistošie satiksmes
noteikumi. Kommisijas atzinums tāds pat kā iepriekšējas lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 53. lieta. Lūdzu pacelties tos,
kas _ ir par kommisijas atzinuma pieņemšanu 53.
lieta.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par kommisijas atzinumu 53. lietā nodotas 40 balsis, pret — 34 balsis. Tas pieņemts. — 54. lieta.
Referents J. Veržbickis:
54. lieta ir deputāta
Ernesta Mieža lieta, kurš apvainots uz sodu likumu
154. panta otras daļas pamata par vienreizējā izdevuma «Kreisais darbs» ievietotu rakstu: «Šķiru
tiesas trakošana». Šinī rakstā Rīgas pilsētas III
iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis atradis nicinošu izturēšanos pret Latvijas tiesu. Šinī lietā kommisijas
atzinums tāds pats ka iepriekšējās lietās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 54. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 54. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 54. lietā nodotas 38 balsis, pret —
39 balsis. Kommisijas atzinums 54. lietā noraidīts. — 55. lieta.
Referents J. Veržbickis:
55. lietā deputāts
Ernests Miezis apvainots uz sodu likumu 129. panta
pirmās daļas 2. punkta un 6.' punkta pamata par
laikraksta «Strādnieku Darbs un Maize» 1929. gada
24. aprīļa Nr. 63 ievietotu rakstu: «Dzelzceļnieki!
1. maija zem sarkana strādniecības cīņas karoga!»
Rīgas pilsētas III iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis
atradis, ka ta saturs ir musinošs, grib graut pastāvošo valsts iekārtu un veicināt naidu starp atse^
višķam šķiram.
Šinī lietā kommisijas atzinums
tāds pats ka iepriekšējas lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 55. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 55. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 55. lieta nodotas 40 balsis, pret —
35 balsis. Kommisijas atzinums 55. lietā pieņemts.
— 56. lieta.
Referents J. Veržbickis:
56. — tā paša deputāta Ernesta Mieža lieta, apvainota uz s;odu likuma 263. panta un 129. panta pirmās: daļas 6.
punkta pamata par laikraksta «Strādnieku Darbs
un Maize» 1929. gada 27. marta Nr. 43 ievietotu
rakstu «Maizi Latgalei».
Rīgas pilsētas II iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis atzinis, ka šinī rakstā
izplatītas nepatiesas baumas par valdības rīkojumu,
kas var radīt sabiedrībā uztraukumu un musina uz'
naidu starp atsevišķām iedzīvotāju šķirām. Kommisijas atzinums šinī lietā tāds pat kā iepriekšējās
lietas.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 56. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 56. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 56. lietā nodotas 40 balsis, pret- — 35
balsis. Kommisijas atzinums 56. lietā pieņemts. —
57. lieta.
Referents J. Veržbickis: Nākošā — 57. — arī
deputāta Ernesta Mieža lieta, apvainota uz sodu
likumu 154. panta otrās daļas un 236. panta pirmās daļas 1. punkta pamata par laikraksta «Strādnieku Darbs un Maize» 1929. gada 18. aprīļa Nr. 58"
ievietotiem rakstiem:
«Liela mutes aizbāšanas
diena Saeima» un «Uguni pie degļa». Šinī rakstā
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saskatīta necienība pret Saeimu un valdību un apzinīgi nepatiesu baumu izplatīšana par valdības rīkojumiem, kas var radīt sabiedrībā uztraukumu.
Kommisijas atzinums tāds pat kā iepriekšējās lietās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 57. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 57. lietā. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 57. lietā nodotas 43 balsis, pret — 31
balss. Kommisijas atzinums 57. lietā pieņemts. —
Lūdzu referēt par nākošo lietu.
Referents J. Veržbickis:
59. — arī deputāta
Ernesta Mieža lieta, kas notiesāts uz sodu likumu
139. panta pirmās daļas pamata. Saeima lūdz piekrist deputātam E. Miezim piespriestā soda izpildīšanai. Kommisijā piekrišanu nav devusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu
kommisijas atzinumu 59. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu šinī lietā. Acīmredzot vairākums. Kommisijas atzinums 59. lietā
pieņemts. Zemnieku savienība ziņo, ka viņa nav
sapratusi balsošanas kārtību. Lieku 59. lietu vēlreiz uz balsošanu. (Troksnis un starpsaucieni pa

kreisi.)

Vārds referentam.

Referents J. Veržbickis: (Troksnis; priekšsēdētājs P. Kalniņš zvanī.) Te ir noticis pārpratums.
Esmu izlaiuis 58. lietu un referējis par 59. lietu.
Tāpēc man tagad jāreferē par 58. lietu. Šinī lietā
deputāts Ernests Miezis apvainots uz sodu likumu
139. panta 2. daļas 2. punkta pamata. (Troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu apmierināties, jo prezidijam un stenografistēm nav ie-

spējams sekot!

Referents J. Veržbickis (turpina): Šis pants
runa par nepaklausību likumīgai varai. Kommisijā ir nolēmusi atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu E. Miezi, neatstādinot viņu no Saeimas, tās
kommisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu

kommisijas atzinumu 58. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 58. lietā — UOpyncana_ starpsauciens.)
Deputāt Opvncan, lūdzu izturēties mierīgi, vai arī iet ārā! — Tagau lūdzu pacelties tos, kas ir pret kommisijas atzinumu
58. lieta. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Balsošanas rezultāts: par kommisijas atzinumu 58.
lietā nodotas 43 balsis, pret — 34 balsis, atturējušos nav. Kommisijas atzinums 58. lietā pieņemts.
— Lūdzu referēt par nākošo, 59. lietu.
Referents_ J. Veržbickis:
59. lietā deputāts
Miezis notiesāts uz sodu likuma 139. panta pirmās
daļas pamata ar 150 latiem naudas soda, vai, maksāšanas nespējas gadījumā, ar 2 nedēļām arestā.
(Saucieni pa _ kreisi: «Tā lieta jau ir nobalsota!»)
Kommisijas lēmums — nouot piekrišanu piespriestā
soda izpildīšanai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par 59. lietu vārds
deputātam Petrevicam.
A. Petrevies (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Saeimas kārtības rullī nav paredzēta tāda kartība, ka tad, ja kāds deputāts paziņo,
ka viņš maldījies un nav sapratis, par ko bijis jābalso, pec notikušas balsošanas iespējama pārbalsošana. Tāda gadījuma vēl nav bijis. Šeit iebildumi celti, nevis apšaubot balsu vairākumu, bet
šeit paziņoja, ka neesot saprasts, par ko bija jābalso. Pec balsošanas paziņojums, ka nav saprasts,
nav ņemams pretim, un taisni tas ir tas iebildums.
Netika apšaubīts vairākums, neviens necēla iebildumus, ka nebūtu balsu vairākuma par šo lietu; tikai
pēc balsošanas tika paziņots, ka nav saprasts. Ja
mēs, deputātu kungi, pielaidīsim tādu kārtību, ka tad,
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ja viens otrs — divi vai trīs deputāti pēc tam, kad likums pieņemts, būs paziņojuši, ka viņi nav to sapratuši un katrs likums būs jāpārbalso, sakait, cienījamie
deputātu kungi, pie kā mēs varam nonākt! Sociāldemokrātu frakcija domā, ka aiz šī motīva nekāda ziņā pārbalsošana nevar notikt. Kārtības rullī ir paredzēts gadījums, kad varētu šaubīties par balsu
saskaitīšanas pareizību — tad ir jāpārbalso, bet šeit
balsu skaits netika apšaubīts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godājamie deputātu kungi! Pavisam nevar piekrist Petrevica kunga aizrādījumam, tāpēc ka tas nav patiesība, tas tā nav. (Starpsaucieni; troksnis. Priekšsēdētājs P- Kalniņš zvanī.) Te no vietām teica, ka balsis nav saskaitītas un, otrkārt, ka nav pareizi balsots. Tā tad ir 2 iebildumi. Pirmkārt ir celti je-,
bildumi par to, ka balsis nav saskaitītas, un otrkārt
Deputāpar to, ka balsojot noticis pārpratums.
tu lielas trokšņošanas dēļ nebija iespējams dzirdēt,
ko referēja referents, un deputāti skatījās, kādai lietai pēc kārtas vajaga būt. Mēs, kassēdējām priekšā, varējām sadzirdēt, bet kas sēdēja tālāk, neka
nevarēja dzirdēt; tāpēc arī nobalsoja ne par to lietu, par kuru vajadzēja balsot. Pēc tam referents
paskaidroja, ka viņš 58. lietu izlaidis; tā tad tie, kas
domāja balsojam par 58. lietu, patiesībā ir nobalsojuši par 59. lietu. Tā tad, pirmkārt, te ir pārpratuši ne tik vien balsotāji, bet ari referents un, var-

būt, vēl tālāk.

Otrām kārtām nav saskaitītas bal-

sis un nav arī konstatēts, vai ir dabūts vajadzīgais
vairākums, jo dažs piecēlās un tūlīt atkal nosēdas,
tā ka nevarēja zināt, kas īsti balso. Tāpēc lūdzu
vēlreiz pārbalsot kommisijas atzinumu 59. lietā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saskaņā ar kārtības ruļļa 126. pantu, kur ir runa par balsošanas iznākuma apšaubīšanu, kā ari, ievērojot to, ka referents vienu lietu izlaida — vēlāk viņš savukļudīšanos izlaboja —, prezidijs domā, ka balsotāji tiešām varēja pārprast; tāpēc prezidijs atzīst, ka 59.
lieta vēlreiz pārbalsojama. (Saucieni: «Pareizi!»)
Par šīs lietas būtību vārds deputātam Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! - Pirmo reizi mums ir gadījums, kad
deputātu, kas notiesāts par kādu politisku noziedzīgu nodarījumu, pieprasa Saeimai izdot soda izciešanai. Deputātu kungi, es gribu uzaicināt pieiet
šim gadījumam no zināma viedokļa, neatkarīgi no
tā, vai šis gadījums attiecās uz deputātu Miezi, jvai
tas attiektos uz deputātu Pusulu vai citu kadu
deputātu, piemēram — deputātu Arvedu Bergu, kurš
būtu izdarījis kādu politisku noziedzīgu nodarījumu.
Es gribu pieiet šai lietai no tīri principiāla viedokļa. Vispār sociāldemokrātu frakcija visiem deputātu izdošanas gadījumiem pieiet no principiālā viedokļa. Mēs esam balsojuši pret izdošanu visos politisku noziegumu gadījumos. Bez tam man jāaizrāda, ka ir zīmīgi tas, kā vācu frakcijas bijušaļs līderis Sīmanis savā laikā no šīs katedras motivēja vācu frakcijas stāvokli deputātu izdošanas gadījumos,
proti, ka viņi balsojot par izdošanu tiesas sprieduma taisīšanai preses lietās, kas ierosinātas pnvājtsūdzības kārtībā, pret redaktoriem, tāpat visas_ citas
tamlīdzīgās lietās, lai tiesa varētu dot gandarījumu
personām, kas jutušās attiecīgā veidā aizskartas;
turpretim tanīs polītiskās lietās, kur deputātus saukšot pie tiesas atbildības par kaut kādu politisku
konfliktu tieši ar valsts varu, tādos gadījumos vācu
frakcija — kā teica Šīmaņa kungs — vispāri nemaz nebalsošot par deputātu izdošanu saukšanai pie
tiesas atbildības. (Troksnis pa kreisi.)
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāt
Opyncan, es vēlreiz uzaicinu izturēties šeit mierīgi,
vai atstāt telpas. Citādi es būšu spiests likt izraidīt Jus no zāles! (Sauciens no vietas: «Sen jau
bija vajadzīgs!»)
F. Cielēns (turpina): _ Kas jums, cienījamie deputātu kungi, šinī gadījumair priekšā? Šinī gadījumā miertiesnesis ir notiesājis vienu deputātu ar 2
nedēļām aresta uz 139. pantā I daļas pamata par
polītisku pārkāpumu — nepadošanos likumīgai varai. Tiesa ir konstatējusi, ka deputāts tādu pārkāpumu izdarījis; bet tagad vel jānovērtē, vai .šis noziedzīgais nodarījums, ko deputāts izdarījis, un ko
tiesa atzinusi, ir tāds, kas apkaunotu šo deputātu
vai Augsto namu, *ka viņš nevarētu būt Augstā nama cienīgs loceklis, un vaitāpēc Viņš būtu jāizdod
soda_ izpildīšanai kas traucētu zināmā mērā propor^
cionalitātes samerību
mušu likumdošanas iestādē.
Šodien, deputātu kungi, tas _ir deputāts Miezis, bet
rīt līdzīgs gadījums var būt ar deputātu Pusula
kungu vai kadu citu deputātu. Pie kā mēs ar to
nonāksim? Mes nonāksim,
cienījamie
deputātu
kungi, pie ta, ka zināmos apstākļos... Pusula
kungs, Jums _ nemaz nav ko smieties! Paskataities,
kaiet Polija vācu tautības deputātiem, kur politiskas un_ nacionālās kaislības ir sabangojušās un kur
Augšsilezija vācu frakcijas līderis pat notiesāts par
to, ka aizstāvējis vācu frakcijas minoritātes tiesības. Mes _zinam, kā klājās Polijā visai vācu frakcijai. Tapec navko smieties, ka polītiski-nācionālas kaislības zināmos momentos var sabangoties
arī tiesas aparātā un iespaidot tiesas lemšanu. Tas
viss var notikt atkarībā no polītiski-nācionālām vai
reliģiozām kaislībām. Tāpēc, deputātu kungi, es
brīnos par vācu frakcijas līdzšinējā viedokļa grozīšanu, pie kam no šīs katedras nemaz netiek paziņoti motīvi, kāpēc šis stāvoklis tiek grozīts. Vispār
minoritāšu deputāti un dažādo konfesiju piederīgie
lai ievēro, kavar būt apstākļi, kad sabangojas dažādas politiskas, nacionālās vai reliģiskās kaislības
un Augstais nams ar nedaudz balsīm var izlikt no
likumdošanas darba veselas frakcijas, ne tikai atse^
višķus deputātus,
un tā pārgrozīt uz laiku likumdošanas virzienu. Tāpēc, deputātu kungi, neatkarīgi
no ta ka šinī gadījumā pieprasa izdot uz 2 nedēļām
^ deputātu Mieža kungu, es lūdzu pieiet šim
aresta
jautājumam mierīgā, objektīvā garā. Un tā kā šis
noziedzīgais nodarījums nav tāds, kas mestu ēnu
uz Augsto namu, es uzaicinu balsot par kommisijas
priekšlikumu. Kommisijā arī ir pilsonisks vairākums, un kommisijā ari 3 pilsoniskie deputāti ir pievienojušies šim atzinumam. Es lūdzu balsot, objektīvi novērtējot, un neieiet polītiskās vai citādās

kaislības.
Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Maizelim.
N. Maizelis (Bunds): Es gribu tikai paziņot Augstajam namam, ka kommisijā šis lēmums — neizdot
deputātu Miezi soda izciešanai ir pieņemts vienbalsīgi.
Vai mēs kļūsim šinī principiālā jautājumā
vienmēr reakcionārāki un bez kāda pamata sāksim
tagad aizskart deputātu immūnitātes principu?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
(Starpsauciens: «Tas ir tas īstais!»)
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Pašreiz notiek zināma kņada ap deputāta Mieža izdošanu. Šīs 2 nedēļas, kas Miezim piespriestas,
nav tāds sods, ko viņš nevarētu izciest, bet šinī gadījumā mēs redzam, ka buržuāzija jau sāk izrēķināties ar mušu frakcijas locekļiem. Visa tā garā rinda,
kur atsevišķi mušu frakcijas locekļi tika izdoti kādas 10—11 lietas, ļoti spilgti raksturo stāvokli, kādu
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buržuāzija ir ieņēmusi pret mūsu frakciju. Runājot
konkrēti par šo lietu, par ko Miezis notiesāts ar
divi nedēļām, jāaizrāda, ka Miezis ir notiesāts par
to, ka policijas iegribas dēļ nav noliedzis kādā sapulcē apmeklētājiem dziedāt strādnieku dziesmu.
Kad policija to vēlējusies. Ar vārdu sakot, Miezis
notiesāts par to, ka, būdams sapulces vadītājs, nav
izpildījis policijas funkcijas. Šis gadījums tikai raksturo jūsu attiecības pret mūsu frakciju kā strādniecības vēlētiem pārstāvjiem. Tā patiesībā ir no
vienas puses mutes aizbāšana strādniecības pārstāvjiem, bet no otras puses — izrēķināšanās ar mūsu frakcijas locekļiem un strādniecības pārstāvjiem
Saeimā. Ja nu tagad zemnieku savienība aizrāda,
ka viņa neesot sapratusi, par ko balsojusi, tad patiešam par to jābrīnās. Mēs šeit redzam, ka zemnieku savienība grib iztapt tiem buržuāzijas preses
bandītiem, kuri katru dienu kliedz, lai iesēdina mūsu
frakcijas locekļus aiz restēm. Mēs esam pret pārbalsošanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Šelerarn.
L. Šēlers (vācu-baltiešu partija; runā vāciski)":
Cienītie kungi!
Pārmetumi, ko nupat saņēma mūsu frakcija, ir
nepatiesu Vācu frakcijas viedoklis, tāpat kā līdz
šim, ir tāds, ka visās lietās, kas nav tīri politiskas,
deputāti izdodami_ tiesai sprieduma izpildīšanai. Arī
šodien mes balsojām tādā garā, ciktāl tas bija iespējams pec ļoti nepilnīgā referāta noklausīšanās.
I-Mlnīgi nepieļaujami ir draudi ar Polijas apstākļiem; es atzīstu par necienīgu kaut arī tikai runāt
par terrora un varmācības aktu iespējamību Latvijā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
deputātam
Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātais
iepriekšējais runātājs, Šēiera kungs, acīmredzot, nesaprot latviešu valodu. Deputāta kungs, ja Jūs mazliet saprotat politiskos apstākļus, tad Jums jāzin,
ka Polija sociāldemokrāti nav lietojuši terroru pret
vācu minoritāti. Bez tam Jūs no 12 gadu piedzīvojumiem zināt, ka Latvija sociāldemokrāti ar terroru
nav nodarbojušies, bet ir norādījuši uz sekām, kādas irtad, ja iet pa šo ceļu. Jūs gan pagājušā sēdē
balsojat par manis, Veckalna un Bruno Kalniņa izdošanu tiesai par polītiskiem uzsaukumiem bezdarba jautājuma, kas nav nekāda privāta lieta, nekāds
533. pants. Deputāta Šīmaņa laikā vācu frakcija
balsoja vienīgi par 533. pantā paredzētām prīvātsūdzībam, bet pagājušā Saeimas sēdē Jūs balsojāt par
tīri polītiskiem gadījumiem. Es skaidri to redzēju,
sekodams Jūsu balsošanai. Tas, ko Jūs darījāt, ir
galīgi nepareizi.
Jūs pārmetat man, ka es draudējis ar Polijas
apstākļiem.
Ar _ tādu pārmetumu Jūs varat nākt
kāda polītiska bērnu istabā, bet ne šai Augstajā nama! (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.

— Vārds referentam.

Referents J. Veržbickis: Vispirms atzīstu par
vajadzīgu aizrādīt, ka kommisijā nepiekrita deputātam Miezim piespriesta soda izciešanas laika no^
teikšanai._ Lēmumu pieņēma
ar 4 balsīm; pavisam
kommisijā 5 locekļi. Otrkārt — mēs jau reiz spriedām par analoģisku
lietu. Piemēram Augstais
nams jau sprieda par atzinumu 17. t. i., deputāta Jeļisejeva lieta, un piekrita deputātu lietu izmeklēšanas kommisijas atzinumam, proti — deputātu Jeļisejevu soda izpildīšanai neizdeva.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Stājamies pie bal- '
sošanas. Ludzu pacelties tos, kas ir par kommisi*) Runātāja atreferējums .
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jas atzinumu 59. lietā. (Sauciens pa kreisi: «Visas
lietas pārbalsot!») Tagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret kommisijas atzinumu 59. lietā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par kommisijas atzinumu 59. lietā nodota 41 balss, pret —
40 balsis. Kommisijas atzinums 59. lietā pieņemts. — 60 lieta.
Referents J. Veržbickis: Pēdējā — 60. lietā deputāts Vincents Barkans apvainots uz sodu likumu 636. panta 2. daļas un 667. panta 1. daļas pamata. Viņš apvainots par to, ka, būdams Rēzeknes
apriņķa pašvaldībās likvidācijas valdes priekšsēdētājs, izdarījis dienesta darbību bez attiecīgas varas
atļaujas, kā arī par to, ka sastādījis dokumentu, kurā
apžmatLsniegti nepareizi dati. Lieta tāda, ka 1925.
gada Rēzeknes apriņķa valde saņēma no lauciniekiem atmaksu par izsniegto sēklas labību un arī naudas summas no lauksaimniecības pārvaldes — pavisam ap 199.500 latu. Šo summu, kā arī citas, saņemtas attiecīgai vajadzībai, vēlāk izlietoja noteiktai vajadzībai tikai pa daļai, bet pārējo daļu apriņķa, valde izdeva savām vajadzībām, kas bija paredzētas apriņķa valdes budžetā, sastādot nepareizu pārskatu par naudas izlietošanu. Kommisijas atzinums: atļaut uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu
V. Barkanu, neatstādinot viņu no Saeimas, tās kommisiju un citu iestāžu sēdēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku uz balsošanu

kommisijas atzinumu 60. lietā. Lūdzu pacelties tos,
kas ir par kommisijas atzinumu 60. lietā. Acīm
redzams vairākums. Kommisijas atzinums 60. lietā
pieņemts. — Līdz ar to šis dienas kārtības punkts

izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas
kommisijas
ziņojumu.
Vārds referentam K. Dēķenam.
Referents K. Dēķens: Ugunsgrēku apkarošanas likuma I nodaļas virsrakstā, tāpat 1. un 2. pantā
vārda «vispārējā» vietā likts «vispārīgā». 4. panta
3. rindiņā «viņas» vietā likts «tās» un beigas izteiktas tā: «tad sēdes vadītāja balss izšķir». 5. pantā vārda «vispārējā» vietā likts «vispārīgā».
11. pantā
«kurš» vietā likts «kas». 12. panta beigas izteiktas
ta: «kam tās jāuztur». 24. panta otrais teikums
pārveidots tā: «Pārvadāšanu pa valsts dzelzceļiem
un valsts un pašvaldības kuģos izdara bez maksas» . 26. panta 2. rindkopā «kuri» vietā likts «kas».
«Būvniecības pārvalde» visur jāraksta ar mazo
burtu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Redakcijas
kommisijas priekšā liktie pārlabojumi pieņemti. —
Līdz ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu
par sabiedrisko
d a r bu krēditiem.
Referents R. Dukurs. Lūdzu referentu
sniegt ziņojumu. Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Saeimas plenārsēde bija
nodevusi budžeta kommisijai sociāldemokrātu frakcijas likumprojektu, kura 1. pantā bija paredzēts, ka
pašvaldībām
1930./31. gada ziemā
piešķirami
3.000.000 latu sabiedrisko darbu sarīkošanai un ka
šie 3.000.000 latu ņemami no 1929./30. gada budžeta atlikumiem.
Budžeta kommisijā, stājoties pie šī likumprojekta apskatīšanas, bija spiesta noskaidrot, kādā
stāvoklī patlaban _ atrodas sabiedrisko darbu lieta,
bezdarbnieki vispār un arī tie krēditi, kādi šai vajadzībai piešķirti. Augstais nams zinās, ka tekošā
gada budžeta Tautas labklājības ministrijas attiecīga postenī sabiedriskiem darbiem paredzēts tikai 1.000.000 latu. Jau budžeta kommisijā un tāpat
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ari plenārā sēdē ap šo budžeta posteni norisinājās
cīņas. Kreisais spārns savā laikā jau aizrādīja, ka
ar šo_ 1.000.000 latu nepietiks, lai apmierinātu visas tas nepieciešamības, kam bija sakars ar sa- ?
biedrisko darbu organizēšanu.
Patiesais stāvoklis tagad ir tāds, ka no 1 miljona latu, kas bija paredzēts budžetā, Tautas labklājības ministrijai ir atlikuši tikai kādi 140.000
latu. Jau vasaras mēnešos, kad parasti ar sabiedriskiem darbiem plašākos apmēros nav jārēķinās,
no budžeta paredzētā 1 miljona latu iztērēti vairāk
ka 80.000 latu, pie kam kādi 400.000 latu izlietoti
intelligento bezdarbnieku nodarbināšanai. Tagad,

rudenim iestājoties, stāvoklis kļūst ļoti sarežģīts, jo Tautas labklājības ministrijai ir atlikusi pavisam niecīga summa, kādi 140.000 latu, kas
ne valstij, ne arī pašvaldībām nedod nekādas iespējas sarīkot plašākus sabiedriskos darbus.

Pašvaldībām vispār līdz šim ir doti samērā
niecīgi līdzekļi sabiedrisko darbu organizēšanai.
No tai miljona latu, kas paredzēts budžetā, pašvaldībām asignēti tikai kādi 58.000 latu. Tāpēc
dabīgi, ka _ pašvaldības par bezdarba jautājumu ir
ļoti norūpējušās un nodevušas budžeta kommisijai
Latvijas pilsētu savienības iesniegumu, kurā teikts,
ka bezdarbnieku skaits patlaban ir ļoti liels un turpina pieaugt, bet pilsētu pašvaldībām nav līdzekļu
ta novēršanai. Tapec pilsētu savienība lūdz Saeimu steidzamības kārtībā atvēlēt pilsētu pašvaldībām nepieciešamos līdzekļus sabiedrisko darbu sarīkošanai, bezdarba posta mazināšanai.
Kas attiecas uz pašu bezdarbu, tad pēc datiem,
kas ir Tautas labklājības ministrijas rīcībā, nācās
konstatēt, ka tekošā gadā, nākošā ziemā bezdarbs
paredzams plašāks nekā tas ir bijis iepriekšējā gada, nerunājot nemaz par plūdu gadu — 1928. gadu, kad loti liels bezdarbs bija arī uz laukiem; bet,
salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad bezdarbnieku
skaits bus lielāks. Pagājuša gada novembra beigas darba apgādes bijuši reģistrēti 10.000 bezdarbnieku. Šogad novembra beigās darba apgādēs bija reģistrējušies jau pāri par 13.000 bezdarbnieku.
Jāievēro, ka novembra mēnesis nav vēl tas katastrofālākais, jo pēc visu iepriekšējo gadu novērojumiem visasakais_ bezdarba stāvoklis ir februāri un marta. Tāpēc arī domājams, ka nākamos
m_enešosziemai iestājoties, bezdarbnieku skaits
vel vairāk augs. To var spriest arī no tiem datiem,
kādi līdz šim ir mušu oficiālo iestāžu rīcībā, un arī
pec iepriekšējo gadu analoģijas. _ Paši ministrijas
pārstāvji doma, ka grūtākos mēnešos mums būs
reģistrētu bezdarbnieku darba apgādēs ne mazāk
par 20.000, kaut gan faktiski, pēc viņu novērojumiem spriežot, faktiskais bezdarbnieku skaits būs
tuvu pie 40.000. Liela daļa sezonas strādnieku,
kuri rudeni paliek bez darba, nemaz nereģistrējas
darba apgādes, bet gaida izdevīgāku situāciju, kad
varēs tikt pie kāda pagaidu darba. Tāpēc tie, kas
reģistrējušies darba apgādēs, jāuzskata tikai par
vienu daļu patiešam bez darba esošo strādnieku.
Patlaban stāvoklis_ vēl nav tik akūts, kāds tas
varētu but citos apstākļos tāpēc ka pilsētās, se^
višķi Rīgā, vel notiek samēra
plaši būvdarbi. Pateicoties sevišķi izdevīgiem laika apstākļiem, būvniecība vel nav samazinājusies un nodarbina vēl
sameralielu strādnieku skaitu. Bet jo sevišķi grūti apstākli ir ar mežu izstrādāšanas darbiem, jo
Zemkopības ministrijas jeb mežu departamenta izsoles ir pārdoti tikai kādi 16%—20% pārdodamā
meža, bet lielāka daļa vel nav nodota pārdevējiem.
Mežu cenas ir vispār zemākas nekā iepriekšējos
gados, un kokrūpniecības tirgus patlaban ir depresijas stāvoklī. Tapec arī šķiet, ka mežu darbos
šogad tiks nodarbināts daudz mazāks strādnieku
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skaits nekā iepriekšējos gados.
Stāvoklis, bez
šaubām, paasināsies, un tāpēc nākamos ziemas
mēnešos paredzams diezgan straujš bezdarbnieku
skaita pieaugums.
Grūts stāvoklis ir pašlaik tekstilrūpniecībā.
Dažus mēnešus atpakaļ lielākā daļā tekstilfabriku
strādāja 3 mainas, bet patlaban gandrīz visās tekstilfabrikas strādā tikai viena maiņa, un dažos gadījumos strada pat_ tikai 4 dienas nedēļā. Strādnieku skaits tekstilrūpniecībā ir lielā mērā samazināts, un tas atkal ir devis diezgan lielu bezdarbnieku pieaugumu. Samērā grūts stāvoklis ir arī ādu
rūpniecība un vel vienā otrā citā nozarē, kas pārdzīvo smagu krizi.
Visi šie apstākļi rāda, ka nākamā ziemā valdī-

bai bus nopietnāk jārēķinās ar bezdarba stāvokli
nekā tas ir bijis iepriekšējā gadā. Lai stāvokli ap-

zinīgi iepriekš paredzētu un lai dotu iespēju valdībai un pašvaldībām iepriekš sagatavot visus nepieciešamos darbus bezdarbnieku nodarbināšanai,
saprotams, būtu nepieciešami gādāt, lai valsts un
pašvaldību rīcībā būtu lielāki krēditi.
Vispār jāsaka, ka visā šinī bezdarba lietā
mums visus šos gadus nav bijis normāls stāvoklis. Nav atzīstams, ka budžetā tiek atvēlēti niecīgi līdzekļi, jo tad Tautas labklājības ministrija
nevar sastādīt nekādus plašākus plānus un arī resoriem nav iespējams sastādīt plašākus plānus bez-

darbnieku nodarbināšanai. Tādā pat stāvoklī atrodas pašvaldības, kurām financiāli ir grūts stā-

voklis un kuras nevar ziedot bezdarbnieku nodarbināšanai daudz līdzekļus. Kā mēs zinām, vasarā

ir ļoti maz bezdarbnieku — darba apgādēs reģistrēts tikai niecīgs skaits; bezdarbnieku skaits pieaug tikai rudens un ziemas mēnešos. Tas izskaidrojams tā, ka mums ir ļoti daudz sezonas strādnieku, kuri ziemas periodā nevar atrast darbu savā nozarē.
Pārrunājot iesniegto likumprojektu, kommisijā
atzina, ka likumprojekts būtu pārveidojams tādā
kārtā, ka 1. pantā minētais vārds «pašvaldībām»
jāstrīpo, lai dotu iespēju no Saeimas

atvēlētiem

krēditiem piešķirt zināmas summas ne tikai pašvaldībām, bet arī valsts iestādēm un proti — caur
Tautas labklājības ministriju, kā tas ir bijis līdz
šim.
Otrkārt budžeta kommisijā — viņas vairākums — neatrada par iespējamu piekrist summai,
kāda bija minēta iesniegtā likumprojektā, t. i. paredzētiem 3 miljoniem latu; balsojot par iesniegtiem 3 priekšlikumiem, sākot ar trīs miljoniem, tad
— 2 miljoniem, 1,5 miljona un 1 miljonu latu, ar
balsu vairākumu pieņēma sabiedrisko darbu organizēšanai caur valsts un pašvaldības iestādēm
tikai vienu miljonu latu.
Tālāk kommisijā atrada par iespējamu ņemt
šo vienu miljonu latu no 1929./30. gada budžeta atlikuma. Tādā kārtā, kaut arī ne tik plašos apmēros, kā tas bija paredzēts iesniegtā likumā, tomēr
sašaurinātā veidā varētu runāt par bezdarba posta
novēršanu — ar vienu miljonu latu sabiedrisko
darbu organizēšanai ar valsts un pašvaldību gādību.
Budžeta kommisijas uzdevumā lūdzu pieņemt
šo likumprojektu steidzamības kārtībā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Uz mūsu frakcijas iesniegto ierosināju-

sesijas

15. s e d c

1930. gada

9. d e c e m b r i.

630

mu — atvēlēt sabiedrisko darbu vajadzībām pašvaldībām 3.000.000 latu, budžeta kommisijā nāk ar
projektu, kas paredz tikai 1 miljonu latu valsts un
pašvaldības iestāžu
sarīkojamiem
sabiedriskiem
darbiem. Mēs jau aizrādījām, iesniedzot ierosinājumu, uz smagiem apstākļiem, kādus pašreiz pārdzīvo pašvaldības un kādos atrodas
pašvaldību
darba apgādēs reģistrētie
bezdarbnieki. Pilsētu
savienības iesniegums budžeta kommisijā gandrīz
burtiski apstiprina to, ko mēs sacījām Saeimā, iesniedzot mūsu ierosinājumu par 3.000.000 latu krēdita piešķiršanu sabiedriskiem darbiem. Pa šo laiku, kas pagājis starp mūsu iesniegumu līdz šai dienai, apstākļi ir kļuvuši vēl sliktāki, jo bezdarbnieku
skaits ir pavairojies, bet pašvaldību iespēja sarīkot
sabiedriskos darbus ir mazinājusies.
Kā izturas valdība pašreiz bezdarba apkarošanas jautājumā, to liecina tie nožēlojamie krēditi,
kādus atvēlējis Ministru kabinets 4. decembra sēdē._ Rīgas pilsētai piespriesti 7000 latu 2700 reģistrētiem bezdarbniekiem — nepilni 3 lati katram
bezdarbniekam! Liepājai piešķirti 4000 latu 2000
reģistrētiem bezdarbniekiem — 2 lati katram bez-

darbniekam! Ventspilij — 2000 reģistrētiem bezdarbniekiem — Ministru kabinets piespriedis tikai
1000 latu — 50 santīmu katram bezdarbniekam!
Daugavpilij piešķirti 2000 latu.
Šāda sabiedrisko
darbu krēditu pulverizācija liecina, ka viens no diviem: vai nu Ministru kabinets ir piegājis pašvaldību prasībai ar ironiju un ir gribējis paņirgāties

ar savu lēmumu par bezdarbnieku traģisko stāvokli, vai Ministru kabinets ir bez graša, jo citādi
nevar iztulkot šādu sīku krēditu piespriešanu pašvaldībām, rēķinot 50 santimus un latu uz katru bezdarbnieku. Es brīnos, ka tautas labklājības ministris varēja ar tādu priekšlikumu nākt kabineta
sēde.

Pašvaldības, kam šie krēditi piespriesti, nezin,

ko darīt. Ņemsim, piemēram, Daugavpils, Liepājas
un Ventspils pašvaldības, kur ir pāri par 2000 bezdarbnieku. Pieprasīti
100.000 latu, bet Ministru
kabinets piespriedis 1000 latu! Vai tā ir nopietnī-

ba, dodot līdzekļus knapi vienas dienas sabiedrisŠie Ministru kabineta lēmumi rāda, ka līdzekļi ir nepieciešami vismaz tādos apmēros, lai pašvaldības varētu uzsākt kaut ko lietderīgāku. Mēs taču nevaram prasīt, lai pašvaldība, kura ir 2000 bezdarbnieku, par 1000 latiem sa-

kiem darbiem!

rīkotu sabiedriskus darbus! Aiz visiem šiem iemesliem es vēlreiz uzsveru, ka jādod līdzekļi, lai

neciešamo stāvokli uzlabotu.
Visu pašvaldību iesniegtie

sabiedrisko darbu
projekti prasa apmēram 4.000.000 latu. Ja šos projektus realizētu, tad būtu iespējams nodarbināt
diezgan prāvu skaitu reģistrēto bezdarbnieku. Budžeta kommisijas projekts, kurā paredzēts 1.000.000
latu, neatbilst patiesiem apstākļiem, jo tā ir pārāk
niecīga summa, ar to nesegs ne trešo daļu pašvaldības vajadzību. Bez tam mums jāievēro arī referenta aizrādījums, ka decembra mēnesī vēl nav
vislielākais bezdarbnieku skaits. Par to liecina arī
tas, ka patlaban būvniecība vēl notiek ļoti strauji,
bet, tiklīdz iestāsies sals, darbus pārtrauks. Tāpat
vel strādā koku rūpniecība, kur patlaban nodarbinātas ap 12.000_ personas, lai gan arī darbi ir sašaurināti — strādā tikai dažas dienas nedēļā. Janvārī izbeigsies arī šie darbi, un tad tik būs redzams īstais bezdarbnieku skaits. Tas pats sakāms
par mežu darbiem. Tur strādnieki darba nedabūs,
jo šinī nozarē patlaban ir vislielākā krize. Kad
strādnieki tur dabūs kādu darbu, nav zināms. Tāpēc var gandrīz pilnīgi noteikti sacīt, ka bezdarbnieku skaits vēl pieaugs un apstākļi būs vēl grūtāki.
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]epriekšejie gadi rāda, ka samērā vieglākos
apstākļos valdība nav tikusi cauri ar summu mazāku par 2.000.000 latu. Tagad, kad apstākļi ir
sliktāki, kad ziemas mēneši sola vēl lielāku bezdarbnieku skaitu, valdība cer iztikt ar 1.000.000
latu. Mūsu ierosinājums par 3.000.000 latu asignešanu daudzmaz atbilst
tagadējiem apstākļiem.
^
3.000.000 latu būtu apmēram
tā summa, ar kuras
palīdzību pašvaldības varētu nodarbināt darba
meklētājus, kuriem tagad nav iespējams dot nekādu darbu. Ņemsim piemēram Ventspili. Tur tagad nav nekāda darba. Ventspils dzīvo tikai no
kokrūpniecības, bet Ventspils koku fabrikas nestrādā jau kopš augusta mēneša. Ostas tukšas, un
sabiedrisko darbu nav. Ventspili pilnīgi, varētu
teikt ir aplenkuši bezdarbs un bads. Valdībai jārūpējas par krēditiem, bet viņa 4. decembra sēdē
irnolēmusi dot Ventspilij 1000 latu. Tā nav nekāda palīdzība Ventspils pieprasījumam dot plašākus kredītus.
Mūsu frakcija, to ievērojot, liek priekšā
1.000.000 latu vietā dot 3.000.000 latu. Pēc mūsu
domam anjie ir knapi līdzekļi, bet tie dod pašvaldībām iespēju nodarbināt kaut 50% to, kas meklē

darbu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godājamie
deputātu kungi! Tā nu reiz ir patiesība, kā mēdz
teikt, ka pieprasījums radot piedāvājumu. Pa daļai

— es nesaku: pilnīgi — to varētu attiecināt arī uz
bezdarbniekiem. Ja bezdarbniekus tik daudz nepieprasītu, tad viņu tik daudz nemaz nebūtu; bet
bezdarbnieki ir vajadzīgi gan dažādiem mītiņiem,
gan dažādiem demonstratīviem gājieniem u. t. t.
Tapec bezdarbnieki arī rodas, lai gan apstākļi ir
pavisam citādi. Vēl^ dažas dienas atpakaļ es biju
izbraucis uz_ laukiem un prasīju lauksaimniekiem,
kāpēc lini vel stāv uz lauka; viņi man atbildēja, ka
neesot stradnieku .kas tos varētu novākt, jo strādnieki esot ļoti dārgi. _ Dažiem saimniekiem, kas
iebraukuši Rīga_ meklēt strādniekus, bezdarbnieki
atbildējuši: «Mes tagad aukstā laikā uz laukiem
nebrauksim!» — Tā ta_d bezdarbnieki uzskata jau
par zināmu profesiju but bezdarbniekiem.
Es negribu noliegt, ka zināmos laika sprīžos
bezdarbs ir. Bet stāvoklis tiek izpūsts arvien ļaunāks un sakara ar to arī līdzekļu tiek prasīts nesamērīgi vairāk neka patiesībā būtu vajadzīgs.
Dukura kungs aizrādīja, ka nepieliekot ar miljonu latu, bet vajagot dot 3 miljonus latu; bet šodien, turpinot apspriest budžeta, lauksaimniecības
un tirdzniecības un rūpniecības kommisiju kopsēdē
likumus attiecība
uz mūsu
lauksaimniecību,
mes_ dzirdējām, ka līdzekļunav un tos nekur nevar
dabūt. Ja šeit liek priekšā to 1 miljonu latu ņemt
no 1930./31. gada budžeta atlikuma, tad man jāaizrāda, ka šo atlikumu var izlietot tikai ražojošām
nozarēm.
Ja tagad Višņas kungs liek priekšā
1 miljonu latu palielināt uz 3 miljoniem latu, tad
viņam ari vajadzēja pateikt, kur šos līdzekļus ņemt.
Es nemaz_ neesmu pret to, ka valsts nāk pretirn tiem cilvēkiem, kuri ir bez darba, kuri grib
strādāt, bet nevar darbu atrast; šiem cilvēkiem
vajaga palīdzēt.
Mes nedrīkstam laist postā
cilvēkus, kas grib un spēj strādāt, bet kas nekādi
darbu nevar atrast. Šie cilvēki nedrīkst aiziet bojā,
un tapecarī viņiem ir atvēlēts 1 miljons latu; bet
tanī paša laika dot līdzekļus tādiem, kas ir darba
spējīgi, kas var strādāt, tomēr darbu nemeklē, no
darba izvairās, tādiem dot valsts līdzekļus ir nepielaižami.
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Diezgan bieži mums ir gadījies runāt par to,
mušu zeme trūkst strādnieku, trūkst darba
roku, un, lai pavairotu darba roku skaitu, mēs
esam bijuši spiesti ievest strādniekus no ārzemēm.
Tas pedeja laika ir noticis ļoti bieži. Ja mēs rīkojamies ta, ka no vienas puses strādniekus importējam un no otras puses runājam par to, kā tikt vaļā
no bezdarbniekiem,_tad ta ļr nenormāla parādība,
nenormāla tanī ziņa, ka mes runājam par to, kā
apgādāt bezdarbniekus, bet ļoti maz interesējamies
par to, ka apgādāt bezdarbniekiem darbu, to darbu,
kas viņus gaida. Nākošais likums šīs sēdes dienas
kartība — likums par bezdarba apkarošanu — paredz ap 7 miljoni latu, ko aizņemsies no valsts rezerves fonda, lai atkal radītu dažādus mākslīgus
darbus, kas nemaz tik nepieciešami nebūtu. Bet
tanī pat laika ir vesela rinda darbu, kas taisni
gaida strādniekus un kur nav vajadzīgs ne santima
valsts naudas pielikt kļat Pie ' šiem darbiem mēs
tomēr neķeramies. Tapec man gribētos, lai tie,
kam te ir dažādi projekti — šie projekti dažreiz
nemaz nav peļami un daži, varbūt, ir pat nepieciešami —, blakus tam domātu vairāk par to, kā piespiest bezdarbniekus atmest bezdarba profesiju un
ķerties pie darba.
ka

Mēs noteikti esam pret Višņas kunga priekšlikumu pavairot summu no 1 miljona latu uz 3 miljoniem, un ceram, ka arī šis viens miljons latu nekaites lauksaimniecības vajadzībām, par ko jau ir pieņemta pārejas formula; mēs ceram, ka budžeta
kommisijā atradīs līdzekļus citur. Tad mēs ne-

būsim pretim, ka dod šo vienu miljonu latu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kulhtim.
J. Kullītis (nacionālais bloks): Augstais nams!
Nacionāla bloka vārda man jāsaka, ka arī mēs
pilna apmēra atzīstam tagadējo krizes stāvokli, jo
ir rūpniecības uzņēmumi, kas ir sašaurinājuši savu
darbību un strādniekus atlaiduši. Tie ir tie cilvēki,
kas ir strādājuši, un kas, saprotama lieta, grib strādāt. Tāpat mes zinām, ka mūsu mežu izsolēs ir
piedalījušies ļoti maz solītāju, tāpēc ka pastāv Padomju Krievijas dempings, kas nospiež šo rūpniecību. (Sauciens pa kreisi: «Un jums ir debesu valstības dempings!») To dara jūsu pašu draugi. Izsoles kas notikušas, ir nosolīti tikai kādi 16%;
^ daļa mežu nav pārdota, un tos arī neizstrālielāka
dās. Jo sevišķi smagi tas atsaucas uz mazām pilsētām. Piemēram Jēkabpilī agrāk nemaz nebija
bezdarba, jo visi pa ziemu bija nodarbināti mežu
ciršanabet tagad arī tur ir radušies bezdarbnieki,
jo nekādas mežu ciršanas nenotiek. Tāpēc bezdarbnieku jautājums pie mums ir. Bet jāsaka, ka
šeit sociāldemokrātu frakcija šo bezdarbnieku jautājumu cenšas izmantot_ saviem polītiskiem nolūkiem, un tas ir tas ļaunākais. Mēs gribam šo jautājumu nokārtot un tapec apsveicam, ka valdība ir

iesniegusi jaunu likumprojektu par bezdarba apkarošanu, lai reiz šo jautājumu ievirzītu lietišķās
sliedes. Tās, cerams, arī notiks. Tas viens miljons latu ir vajadzīgs, lai vajadzības daudzmaz
apmierinātu, bet ja sociāldemokrāti prasa uzreiz
3 miljonus, tad tas ir tāds tīri opozīcijas viedoklis.
Kapec tad 1 miljonu, kapec ne 3 miljonus? Mēs
koalicija apspriedām budžeta atlikumu, un izrādījis,ka arī tas 1 miljons latu jau grūti sadabūjams.
Bet tas ir vajadzīgs, un arī mes par to balsojām.
Mes nekad neatteiksimies apgādāt ar darbu un
maizi īstos bezdarbniekus, bet negribam uzturēt
Veckalna kungam īpašu bezdarbnieku armiju; tai
mums naudas nav vajadzīgs.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Vārds referentam.
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Referents R. Dukurs:
Uz Alberinga kunga
aizrādījumu, ka mums netiekot vis apgādāti bezdarbnieki, bet pastāvot īpaša bezdarbnieku profesija, man jāaizrāda, ka valsts oficiālā izdevumā
«Statistiskā gada grāmatā» un citos datos re-

dzams, ka mums nav tādu profesionālu bezdarbnieku, ko varētu izlietot tikai politiskai aģitācijai,
bet katru gadu darba apgādēs ir reģistrēts

caur-

mērā 13.000—18.000 bezdarbnieku, un šogad, kā
minēts, būs ne mazāk kā 20.000. Oficiālas iestādes ir aizrādījušas, ka tie nav vēl visi bezdarbnieki, ka faktiski viņu ir divreiz vairāk nekā reģistrēts, tā tad apmēram 40.000 cilvēku. Vasaras
mēnešos bezdarbnieku nav, jo tad ir vesela rinda
darbu, kuru ziemā nav. Tāpēc runāt par profesionāliem bezdarbniekiem, jeb par tādiem, ko
mākslīgi kultivē dažas frakcijas, ir nepārdomāti.
Nav nekādu faktu vai datu, kas to apliecinātu.

Kas attiecas uz summām bezdarbnieku nodarbināšanai, tad šis paredzētais viens miljons latu
kopā ar budžetā paredzēto vienu miljonu latu, vai
kopsummā divi miljoni latu, pēc Tautas labklājības ministrijas datiem dod iespēju nodarbināt tikai
vienu trešo daļu visu oficiāli reģistrēto bezdarbnieku. Tā tad no reģistrētiem bezdarbniekiem paliek vēl divas trešdaļas, kas darbu nevar saņemt.
Tā tas parasti līdz šim ir bijis arvien, ka divas
trešdaļas oficiāli reģistrēto bezdarbnieku ir palikušas bez kāda darba. Tas vien jau diezgan noteikti
pierāda, ka Alberinga kunga apgalvojumi ir nepareizi. Uz divi trešdaļām reģistrēto bezdarbnieku,
kas faktiski ir tikai puse faktisko bezdarbnieku,

nevarētu attiecināt viņa norādījumu, jo_ nekāda
pabalsta viņi visu laiku nesaņem. Man vēlreiz jāliecina, ka tas paredzētais viens miljons latu ir
tikai maza izpalīdzēšanās pie ta_ga_dējā lielā_ bezdarbnieku skaita, no kura vislabākā gadījuma var
nodarbināt tikai vienu trešo daļu reģistrēto bezdarbnieku; bet ja bezdarbnieku skaits būs vel lielāks
nekā iepriekšējos gados, tad labākā gadījumā varēs
nodarbināt tikai vienu ceturto daļu reģistrēto bez- .

darbnieku.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošana nak
pārēja uz pantu lasīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Arī nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretāra biedrs J. flāns:
«Likums par sabiedrisko darbu krēditiem.»

Priekšsēdētājs _P. Kalniņš:
Vārdu pie virsraksta neviens neveļas? Ludzu pacelties tos, kas
ir pret virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts, —
Lūdzu nolasīt 1. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Sabiedrisko darbu sarīkošanai 1930,/3'L gada ziemā atvēlami Ls 1.000.000.—.».

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Pie 1. panta deputāts J. Višņa iesniedzis

pārlabojumu:
«1. pantāi skaitli'

«Ls

1.000.000.—»

atvietot

ar

«Ls

3.000.000.—».»

Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Kommisijā šim priekšlikumam nebija balsu vairākuma, un tas tika noraidīts. Tāpat noraidīja otru priekšlikumu — par
2.000.000 latu atvēlēšanu un trešo — par 1.500.000
latu atvēlēšanu, pieņemot tikai 1.000.000 latu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nak nobalsošanā deputāta J. Višņas pārlabojums. Ja to
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pieņems, nāks nobalsošanā 1. pants pārlabotā veidā;
ja deputāta Višņas pārlabojumu noraidīs, nāks nobalsošanā 1. pants kommisijas redakcijā. Referents
izsacījās pret deputāta Višņas pārlabojumu. Lieku
tagad uz balsošanu deputāta Višņas pārlabojumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Višņas pārlabojumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. (Starpsaucieni un troksnis pa kreisi. Priekšsēdētājs P- Kalniņš zvanī.) Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Višņas pārlabojumu nodotas 39 balsis, pret — 38 balsis, atturējušies — 8. Deputāta Višņas pārlabojums noraidīts. — Tagad nāk nobalsošanā 1. pants kommisijas redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir_ pret 1.
panta pieņemšanu kommisijas redakcijā. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav.
1. pants kommisijas redakcijā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt
2. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pirmā pantā minētie krēditi
budžeta atlikuma.»

ņemami no 1929./30. gada

Vārdu pie 2. panta
Vai referents vēlas vārdu? Ne-

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

neviens nevēlas?
vēlas.

Lieku 2. pantu uz balsošanu. Lūdzu pacel-

ties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu. Tādu
nav. Kas atturas?

Arī nav.

2. pants vienbalsīgi

pieņemts. — Deputāts J. Zlaugotnis-Cukurs iesniedzis priekšlikumu:

«Likumu par sabiedrisko darbu krēditiem papildināt ar
sekojošu 3. pantu: «Sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem noteicama tāda darba alga kā patreizējā darba
tirgū attiecīgos darbos pastāv, bet ne zemāka par Ls 4.— vīriešiem un Ls 3.— sievietēm un nepieaugušiem- dienā».»

Vārds par šo priekšlikumu deputātam Zlaugotnim.
J. Zlaugotnis-Cukurs (strādnieku un zemnieku
frakcija:) Sabiedriskie darbi gandrīz visi ir tādi
darbi, kas paredzēti budžetā, kā, piemēram, tie
darbi, ko sarīko dzelzceļš, un daudz pilsētu darbi.
Tie paredzēti attiecīgā budžetā, tos sarīko vasarā
vai ziemā kā pastāvīgus darbus ar attiecīgu dienas algu, kāda ir attiecīgā darba nozare. Bet sarīkojot tos sabiedrisko darbu veidā, panāk, ka par
tiem maksā daudz zemākas algas nekā pārējos
pašvaldību vai dzelzceļu darbos, ko sarīko saimnieciskā kārtībā. Pie tam tos strādā ne tikai kā dienas darbus ar noteiktu dienas algubet tagad, dažādās vietās — galvenā kārtā Rīgā — strādā ka
akorda darbus, gabala darbus, kur bezdarbniekus
nodarbina vēl vairāk, kur viņiem jāstrādā vēl smagāks darbs nekā citur.
Ar to vien vēl nepietiek, ka atvēl krēditus sabiedrisko darbu sarīkošanai. Pašreizējos apstākļos,
kad bezdarbnieki ir nonākuši postā, kad viņi ilgāku laiku ir pavadījuši bez darba, ja ir skaidrs,
ka viņiem nav iespējams vilkt savu dzīvību, sabiedriskos darbos nodarbinātam vīrietim maksā
Ls 3.— dienā un sievietei Ls 2.— dienā. Sevišķi
tas sakāms par Rīgas pilsētas rīkotiem sabiedriskiem darbiem, jo tur galvenā kārtā strādā ģimenes cilvēki, no kuriem dažiem ir 4 līdz 5 ģimenes
locekļi. Darbs viņiem ir tikai niecīgs pabalsts, lai
gan viņiem tur jāpatērē ļoti daudz enerģijas. Visur tur, kur ir runa par sabiedriskiem darbiem,
mums jārunā par pienācīgām darba algām, lai bezdarbnieki saņemtu tādas pat algas, kādas pastāv
brīvā tirgū.
Bet ja mēs aprobežotos ar tādu formulējumu
vien, tad te drīz vien celtos pārpratumi. Piemēram, tekstilrūpniecībā un tāpat arī ķīmiskā rūpniecībā nodarbināto strādnieku algas ir ļoti zemas. Bieži vien strādnieks strādā par latu dienā.
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Sakara ar Jo Tautas labklājības ministrija varētu Saeima parasti pieņem
tikai vēlā pavasarī, un relikt priekša algas samazināt; tāpēc mums nosori, kuriem jānodod pasūtījumi dažādiem rūpniecīteikti jaļDasaka, _ ka brīvā tirgus darba algas nebas uzņēmumiem, tos var nodot tikai vasaras mēdrīkst but zemākas vīriešiem par 4 latiem un sienešos. Parasti
vietēm par 3 latiem dienā. Mēs gribam panākt kārta, kad sakasmušu resori tā arī rīkojas. Tādā
rudens un ziema, pasūtījumi lielā
darba _ algu paaugstināšanu un tāpēc liekam
mērā ir jau izpildīti, un strādājošie rūpniecības uzpriekša iepriekš minēto dienas algas normu — ņēmumi reize
ar to ir spiesti zināmā mērā sašauproti Ls 4.— un Ls 3.— dienā.
rināt savu darbību.
Ja darba tirgu algas paaugstinātos, kas gan nav
Šāds stāvoklis nav visai normāls. Budžeta
paredzams, tad norma būtu jāgroza, bet tagad vakommisijā
vairāk reižu ir runājusi par to, ka
jadzētu noteikt vismaz kaut kādu noteiktu normu.
Tapec arī 3. pants ir _ nepieciešams, lai nebūtu tā, mušu budžeta_ gadu vajadzētu grozīt un nolikt budžeta gada sakumu nevis 1. aprīlī, bet 1. janvārī;
ka strādnieki gan strada sabiedriskos darbos, bet
tad resoriem būtu iespējama pasūtījumu nodošana
nevar nopelnīt tik daudz, lai ar savu ģimeni vavismaz rudenī, kad budžets starpresoru kommisijā
rētu pārtikt.
jau pieņemts, valdība to ir apstiprinājusi un tas tuvoPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens vaijas savai apstiprināšanai arī Saeimas plenārā sēdē.
rāk neveļas? Vārds referentam.
Ja budžetu _ apstiprina tikai pavasarī, tad grūti ieReferents R. Dukurs:' Kommisijā tādu priekškārtoties ta, lai pasūtījumus nodotu tikai ziemas
likumu nav apspriedusi.
mēnešos,
kad parasti ir vislielākais bezdarbnieku
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts J. Zlauskaits. Pagaidām budžeta kommisijā gan nav atgotnis-Cukurs liek priekša papildināt likumproradusi par vajadzīgu un arī valdība nav iesniegusi
jektu ar šādu 3. pantu:
attiecīgu priekšlikumu grozīt budžeta likumu, no«Sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem noteicama tāda Idarba alga kā patreizējā teicot, ka budžeta gadam jāsākas nevis 1. aprīlī,
bet 1. janvāri. Tapec budžeta kommisijā bija
darba tirgu attiecīgos darbos pastāv, bet ne zemāspiesta rēķināties ar to stāvokli, kāds pašlaik ir,
ka par Ls 4.— vīriešiem, un Ls. 3. — sievietēm
un pagaidām piekrist valdības projektam, ka reun nepieaugušiem dienā.»
sori varētu izdot pasūtījumus uz nākošā budžeta
Referents atsauksmi par šo priekšlikumu nevar
gada
rēķina vel pirms budžeta apstiprināšanas SadoL jo kommisijā tas nav apspriests. Lieku deeima.
putāta Zlaugotņa-Cukura iesniegto priekšlikumu uz
Valdības iesniegtā projektā gan bija paredzēts
balsošanu. Ludzu pacelties tos, kas ir par depušādu likumu izdot tikai vienam gadam, proti —
tāta Zlaugotņa-Cukura priekšlikuma pieņemšanu.
nākamam budžeta gadam. Pārrunājot stāvokli, buTagad lūdzu pacejties tos, kas ir pret tā pieņemdžeta kommisijā atzina, ka pagaidām, kamēr nav
šanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas,
grozīts budžeta gads, būtu pareizāk pieņemt lilādu nav.
Par deputāta Zlaugotņa-Cukura iekumu tāda veida, ka tas būtu speķa uz nenoteiktu
sniegto priekšlikumu nodotas 33 balsis, pret — 44
balsis. Ueputata_ Zlaugotņa-Cukura priekšlikums laiku un darbotos arī nākošos budžeta gados, kamēr
budžetagads nebūs grozīts.
noraidīts. — Ludzu nolasīt likuma noslēguma
Tālāk valdības_ iesniegumā bija aprēķināta
tekstu.
summa, kuras apmēra resori varētu izdot savus
Sekretārs J. Breikšs:
pasūtījumus. Ta bija noteikta uz 5 miljoniem latu,
«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.»
bet projekta,_ ko budžeta kommisijā saņēma nevis
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie noslēguma
caur plenārsēdi, bet tieši no
ministrijas,
teksta vardu neviens neveļas? Noslēguma teksts šie darbi bija aprēķināti uz Finanču
5,5 miljoniem latu.
nak nobalsošana. Ludzu pacelties tos, kas ir pret Valdība sava iesnieguma
summu bija noapaļojusi
noslēguma teksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas uz leju, uz apaļiem 5 miljoniem
latu. Budžeta komatturas? Arī nav. Noslēguma teksts vienbalsīgi misijā mums tomēr nacas
konstatēt,
ka resoru appieņemts. — Tagad nak nobalsošanā likums vispriede, kur noskaidrots, kādus darbus un kādos
suma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieapmēros varētu izdot ziemas mēnešos, vēl pirms
ņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas? Arī nākoša gada budžeta apspriešanas un
pieņemšanas,
nav. Likums visuma vienbalsīgi pieņemts. —Vārds nav piedalījusies Kara ministrija.
Kara
ministrijas
redakcijas kommisijas referentam.
pārstāvji bija klāt budžeta kommisijā un ziņoja,
Referents K. Dēķens:
Redakcijas kommisijā
ka ja viņiem būtu jespejams nodot pasūtījumus jau
šinī likuma _nav_ atradusi nekā, ko labot.
tagad, ziema, uznakama budžeta gada rēķina, tad
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebilkara resors varētu nodot pasūtījumus par apmēdumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu?' Ieram 600X100 latu manufaktūras fabrikām, kur patbildumu nav. Tas ir ievērots. — Līdz ar to šis laban, ka jau zņioju pie iepriekšējā
likumprojekta,
dienas_ kartības punkts izsmelts.
ir iestājies samēra straujš bezdarbs, un apmēram
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu — par 400.000 latu adu rūpniecības
uzņēmumiem. Bez
likumu par bezdarba apkarošanu. Retam kara būvniecības pārvalde varētu veikt zieferents R. Dukurs. Vārds referentam.
mas mēnešos darbus par apmēram kādiem 250.000
Referents R. Dukurs: Šim likumprojektam ir
latu. Ja pieskaitītu valdības projektā paredzētiem
zināms sakars ar tikko pieņemto likumu. Kā jau 5V2 miljoniem
_ latu šos 2Yz miljonus, kas nāktu uz
ziņoju, apspriežot pirmo likumprojektu, ziemas mēkara resora rēķina, tad šo summu varētu paaugstinešos daudz darbu parasti vienmēr sašaurinās, ne nāt uz 7 miljoniem
latu. Tāpēc kommisijā atzina,
tik vien tādi, kam ir sezonas raksturs, bet loti
ka valdības proponētos 5 miljonus latu varētu pabieži arī darbi pasta vīģi cauru gadu strādājošos augstināt uz 7 miljoniem latu. Tas
neradītu nekārūpniecības uzņēmumos.
das grūtības, jo likumprojekta redakcija ir sastāViens no lielākiem pasūtījumu devējiem mūsu dīta ta, ka tur teikts: «līdz 7 miljoniem
latu».
rūpniecības uzņēmumiem ir valsts. Katrā valsts
Tur nav teikts, ka katra ziņā obligātoriski pasūbudžeta ir diezgan prāvas summas dažādiem patījumi jāizdod par 7 miljoniem latu; atkarībā no
Bet
sūtījumiem.
samēra - nenormāla parādība apstākļiem tos var nodot līdz 7 miljoniem latu.
Tā
mušu valsts saimniecība ir tā, ka, saskaņā ar pabudžeta kommisijā likumu arī pieņēma.
stāvošo budžeta likumu, budžeta gads sākas 1.
Šaubas radīja likumprojekta 3. pants, kur valaprīlī un beidzas nākošā gada 31. martā. Budžetu
dības pieņemta redakcija teikts, ka darbi, ko re-
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sori izdos dažādiem uzņēmējiem, strādājami bezdarbniekiem, izņemot gadījumus, ja starp tiem attiecīgi strādnieki nebūtu atrodami. Tas pats jādara darbus izdodot izsolēs. Apspriežot šo pantu,
nācās konstatēt, ka tik kategoriski nevarēs noteikt,

ka šos darbus drīkst strādāt tikai bezdarbnieki, jo
tad iznāks, ka gadījumā, ja kara resors nodos pasūtījumus kādai manufaktūras fabrikai, šī fabrika
būs spiesta pieņemt darbā bezdarbniekus, tai laikā,
kad pašam uzņēmumam ir bijuši vairāki simti strādnieku un, varbūt, tagad atlaisti. Atlaist agrāk strādājošos strādniekus un pieņemt jaunus no darba
apgādes nebūtu normāli. Tāpēc kategoriskā veidā,
bez kādiem iebildumiem, nevar pieņemt, ka strādnieki jāņem no bezdarbniekiem; visur to aiz lietderības motīviem stingri nevarēs piemērot. Bet
kommisijā neatrada par iespējamu šo pantu strīpot;
viņa tikai mazliet grozīja panta redakciju, strīpojot
vārdu «tikai», atstājot, ka šie strādnieki jāņem no
bezdarbniekiem, tomēr pielaižot arī domu, ka valdība un tāpat arī atsevišķas darba vietas var rē-

ķināties ar agrāk strādājušiem strādniekiem.
Kommisijas uzdevumā lūdzu šo likumprojektu
pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vispirms nāk nobalsošanā steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds deputātam Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augsti godātie deputātu kungi! Šis likumprojekts neapšaubāmi ir labs un steidzināms, bet viņa 3. pants ir
tāds, kas nesasniegs mērķi, kam likums izdots, un
proti — aiz sekojošiem iemesliem.
Te paredzēts, ka saimnieciskā kārtā ar šinī likumā paredzētiem līdzekļiem sarīkojamos darbos
nodarbināmi bezdarbnieki, izņemot gadījumus, ja
starp viņiem attiecīgi strādnieki nebūtu atrodami.
Izejot no šī noteikuma, Tautas labklājības ministrijai jārēķinās ar šo likumu un papriekš visi tie,

kas atrodas darbā, jāpadara par bezdarbniekiem un
tikai tad jāņem atpakaļ darbā — kad viņi jau atlaisti, no darba padzīti. Tāds stāvoklis Tautas labklājības ministrijā radīs tikai jucekli, un faktiski
nebūs viegli ar to tikt galā. Vēl vairāk tas apgrūtinās lietu, ja paliks, kā šī panta beigās teikts,
ka tāds pat noteikums ievedams līgumos ar uzņēmējiem, ja darbus izdod

izsolēs.

Tā

tad

iz-

nāk, ka, tiklīdz kādā nozarē uz.ērr^ 's saņem izsolē darbus, viņam līgumā jāuzņem noteikums, ka
viņš strādās tikai ar bezdarbniekiem. Saprotams,
ka tad tie, kas jau ir darbā, būs jāatlaiž. Vismaz
tas būs darāms jau pirms darbu saņemšanas, lai
gan vēlāk būs iespējams viņus atkal pieņemt darbā
no biržas.
Vārdu sakot, šī likuma 3. pants rada tādu nepatīkamu un neiespējamu riņķi, no kura Tautas
labklājības ministrija nekādi netiks ārā. Tamdēļ
man liekas, ka 3. pants nav pieņemams, un es
lūdzu Augsto namu to strīpot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Rozentālam.
M. Rozentāls
(sociāldemokrāts):
Deputātu
kungi! Saeimas kommisiju kopsēdē, apspriežot likumu par labības monopolu, referents ziņoja, ka
labību nodevuši apmēram 25% saimniecību. Tā
tad apmēram 75% nebaudīja maizes labības tirgus
regulēšanas likuma labumus, nesaņēma par saviem
lauksaimniecības ražojumiem paaugstinātas cenas,
viņiem savi ražojumi jāpārdod brīvā tirgū un līdz
ar to, saprotams, jāapmierinās ar daudz zemākam
cenām. Sakarā ar to, uz laukiem lielākajā daļā
saimniecību novērojams diezgan liels naudas trūkums. Sevišķi to sajūt strādnieki, kas izpildījusi
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šādus vai tādus darbus šinīs saimniecībās. Visur
dzird žēlojamies, ka nevar dabūt algu par pastrādāto darbu, ka jāgaida nedēļām un mēnešiem
ilgi. Amatnieki sūdzas, ka par pastrādāto darbu
maksājot pat ar vekseļiem. Tas liecina, ka stāvoklis tiešām ir grūts. Tāpēc ir labi, ja mums
priekšā esošā likumprojektā paredz resoriem ie-

spēju sarīkot darbus saimnieciskā kārtībā. Es domāju, ka tos sarīkos arī uz laukiem, piemēram,
grantēšanas, ceļu labošanas un telefona līniju
vilkšanas darbus.
No Latgales pagastiem ieradās kāda delegācija
pie zemkopības, satiksmes un tautas labklājības ministriem. Tā griezās pat pie ministru prezidenta
un aizrādīja, ka šogad sīkzemniekiem un bezzemniekiem draud trūkums un posts, ja nerīkos plašākos apmēros sabiedriskos darbus. Šis posts draud
tāpēc — kā jau referents un citi runātāji aizrādīja —, ka šoziem pavisam mazos apmēros paredzēti mežu darbi. Man liekas, ka šinī ziņā bez
ceļu darbiem , varētu līdzēt Zemkopības ministrija,
sevišķi mežu departaments, izstrādājot mežus saimnieciskā kārtībā. Ja nav tirgotāju, kas pērk mežus,
vai tad valsts nevar pati mēģināt kokus cirst un
(J Kullītis no vietas: «To jau mēs
eksportēt?
mēģinājām!») — Kad jūs to mēģinājāt? — Kullīša
kungs, tas vēl nav noticis, kā man to aizrādīja kommisijas referents! — Visos pagastos, kur agrākos
gados meža darbus sarīkoja diezgan plašos apmēros, šogad nekas netiks darīts. Tāpēc bezzemnieki, rokpeļņi un vaļinieki prasa, lai mežu departaments sarīkotu mežu darbus saimnieciskā kārtībā. Tad varētu nodarbināt arī sīkzemniekus un
jaunsaimniekus, kam tagad vajadzīga peļņa, jo viņi
nevarēja pelnīt, nododot labību. Tāpēc es iesniedzu
pārejas formulu, kurā lieku priekšā uzdot valdībai
noorganizēt tekošā 1930./31. gada ziemā plašākos

apmēros valsts mežu izstrādāšanu saimnieciskā
kārtībā, lai sagādātu darbu un peļņu lauku iedzīvotājiem. Protams, ne visur tas būs iespējams un

arī ne visai plašos apmēros, bet kā nekā tas tomēr ļoti jūtami palīdzēs mazināt bezdarba postu

un draudošo trūkumu šinī ziemā uz laukiem.
Mums jāievēro 1929. gada ziemas piedzīvojumi,
kad arī uz laukiem sarīkoja sabiedriskos darbus
un tanīs nodarbināja lauciniekus. 1929. gada ziemā
mēs piedzīvojām, ka daži lauksaimnieki piekopa
īstu spekulāciju ar darbiem. Darbu, vadītāji nebija lūkojušies- un gādājuši par to, lai darbos varētu piedalīties visi vietējie iedzīvotāji. Gluži otrādi — taisni lielākās saimniecības bija centušās
saņemt visus darbus, un mazākās saimniecības bija
atgrūztas. Saprotama lieta, drīz vien vajadzīgais
strādnieku skaits bija pilns, un kautrīgākiem tādā
kārtā bija jāpaliek tukšā. Lai tas neatkārtotos, es
lieku priekšā valdībai reģistrēt visu brīvo darba
spēku un izdarīt to caur vietējām pašvaldībām, lai
mums reiz būtu skaidrs, cik sīk- un jaunsaimnieku
ir bez darba, un lai neatkārtotos spekulācija, kāda
notika 1929. gada ziemā.
Te nu gan Alberinga kungs šodien pastāstīja
savu jauno «izgudrojumu», it kā pastāvot kāda
«bezdarbnieku profesija» — esot tādi cilvēki, kam
esot izdevīgi būt par bezdarbniekiem. Ar šiem cilvēkiem Alberinga kungs, laikam, domā tos savas
šķiras ļaudis, kas atrod par izdevīgāku nevis saimniekot mājās, bet sēdēt krogu, dzert un lamāt
strādniekus. To gan Alberinga kungs varētu pastāstīt saviem vēlētājiem, lai viņi sargās no tādiem

cilvēkiem.
Kas attiecas uz lauku amatniekiem un rokpeļņiem, tad man jāsaka, ka viņiem patiešām nav
darba, un mums nopietni_ jāgādā par to, lai viņi dabūtu kādu darbu.

Tāpēc arī iepriekš minētā re-
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ģistrācija ir nepieciešama, un to varētu arī ļoti
viegli veikt. Laukstrādnieku arodbiedrība to jau
pa daļai ir izdarījusi caur savām nodaļām, un daudz
vietās šāda reģistrācija ir jau notikusi. Bet darbinieki uz vietām sūdzas, ka Tautas labklājības ministrijai esot tāda savāda politika. Lai gan uz
vietas bez darba ir daudz strādnieku, kurus varētu
nodarbināt, tomēr Tautas labklājības ministrija
atrod par iespējamu sūtīt turp bezdarbniekus no
citurienes, it kā ko varētu līdzēt, ja viena bezdarbnieka vietā novieto otru. Tādi gadījumi man
ir ziņoti no Eglaines un apkārtnes. Eglainē ir reģistrēti bezdarbnieki, bet uz turieni, kā man ziņo,
gribot

sūtīt bezdarbniekus

no Daugavpils.

Pro-

tams, liels ir bezdarbs arī Daugavpilī, bet ar to
nav teikts, ka Eglaines bezdarbniekus varētu atstāt bez darba un uz Eglaini sūtīt daugavpiliešus.
Visus šos apstākļus vajadzētu ievērot un iekārtoties
ar darbiem tā, lai varētu nodarbināt ja ne visus, tad
lielu daļu to bezdarbnieku, kas atrodas tiklab pilsētās, kā uz laukiem.
Ir neciešama arī tā parādība, ko mēs līdz
šim esam novērojuši un ko vispār ļoti cenšas veicināt kā valdība, tā viņas lielākā partija. Šī parādība šoziem būtu jāizskauž, proti — strādnieku
importa veicināšana. Man liekas, ka tad, kad mums
pašiem ir daudz bezdarbnieku, veicināt strādnieku
importu, ir noziegums un nebūtu pielaižams. Tāpēc
es iesniegšu pārejas formulu — uzdot valdībai noliegt ievest bezdarbniekus un tos nodarbināt Latvijā, paredzot arī sodu, ja saimnieki citādi nav tik
apzinīgi, lai saprastu savus pilsoņa pienākumus,
kādus bezdarbs viņiem uzliek. Man ziņo no daudz
pagastiem, ka tur nodarbināti Lietuvas strādnieki
ne
tikai
lauksaimniecībā, bet
arī
dažādos
ceļu darbos, meliorācijas darbos un pat mežu darbos, kur tādi notiek. Man liekas, ka
Lietuva pati
ir
diezgan
liela zeme, Lie-

tuva pati var savus strādniekus nodarbināt, un
nemaz nebūtu

vajadzīgs

viņus

importēt Latvijā.

Pareizāk būs, ja Lietuvas valdība pati gādās par
savu bezdarbnieku nodarbināšanu, tāpat kā mūsu
valdība gādās par savu bezdarbnieku nodarbināšanu. Tāpēc Saeimai vienreiz par visām reizēm,
tāpat arī valdībai, šinī ziņā jāpieņem vienprātīgs
lēmums, ka mums jāgādā vispirms par mūsu pašu
pilsoņu nodarbināšanu un tikai pēc tam, kad būsim likuši darbā visus savus strādniekus, kad nebūs mums vairs brīvu roku, tikai tādā gadījumā
varam pielaist ārzemju strādnieku ievešanu. Es
ceru, ka tādēļ Augstais nams arī pieņems manas
pārejas formulas.
Vēl es gribētu, sakarā ar pirmītējo balsošanu,
aizrādīt uz jaunsaimnieku un sīkgruntnieku frakcijas savādo izturēšanos, kura nobalsoja pret krēditu
palielināšanu pašvaldībām, pret krēditu palielināšanu sabiedrisko darbu sarīkošanai. Laikraksts
«Latvija» 31. oktobra numurā ziņo, ka Strenču
strādnieku un Strenču pilsētas apbūvnieku sapulcē
pieņemts vienbalsīgs lēmums, parakstīts protokols,
ar kuru deputāts Mīlbergs pilnvarots iesniegt pieprasījumu tautas labklājības ministrim, lai Strenčiem, izsniedz krēditus sabiedrisku darbu sarīkošanai, jo Strenčos ir paredzams bezdarbs, tādēļ ka
meža darbu nekādu nav. Pretējā gadījumā Strenču

iedzīvotājiem' draud trūkums.

Priekšlikums, kuru

mes Nesniedzām un kurā bija runa par krēditu palielināšanu sabiedrisko darbu sarīkošanai, attiecas
arī uz Strenču pilsētu, tāpat kā uz visām citām pilsētu pašvaldībām. Nožēlojami redzēt, ka deputāts Mīlberga kungs nepilda Strenču pilsētas iedzīvotājiem doto solījumu. Es gribu cerēt, ka
mazākais tagad Mīlberga kungs būs labākos ieskatos un pie šī likumprojekta nobalsos par ma-
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nam pārejas formulām, kuras zināmā mērā regulēs
darba tirgu uz laukiem un palīdzēs bezdarbniekiem patiešām darbu atrast.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds strādnieku un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Mums nebūtu ko iebilst pret principu, ka valdība
patiešām sāk rūpēties par bezdarbnieku stāvokļa
uzlabošanu resp. par bezdarbnieku armijas samazināšanu. Bet, izlasot šo likumu, rodas šaubas,
vai valdība tiešām ir domājusi samazināt bezdarbnieku armiju.
Vispirms 1. pants nosaka: bezdarba apkaro-

šanas nolūkā Ministru kabinetam ir tiesība atļaut
resoriem ik gadus, jau pirms jauna budžeta pieņemšanas Saeimā, izdot darbus, kuriem paredzēti krēditi

Saeimai

projektā.

iesniedzamā

nākošā gada budžeta

Tā tad 1. pants ne kaut kādas sevišķi

lielas tiesības nedod.

Paredzēts

vienīgi, ka va-

rētu sarīkot darbus, kuriem krēditi paredzēti nākošā gada budžetā. Citiem vārdiem sakot, te nekas jauns nav, var tikai pasteidzināt to darbu sarīkošanu, kas būs paredzēti nākošā gada budžetā.
Tālāk 2. pants skan: «Izdevumu segšanai valdībai ir tiesība aizņemties no valsts rezerves fonda
un nodot resoru rīcībā līdz 7 miljoni latu, kuri atmaksājami valsts rezerves fondam tūliņ pēc budžeta pieņemšanas Saeimā.» — Bez šaubām, pret
šo pantu nekādu sevišķu iebildumu nav. Tas ir

formālas dabas pants. Bet nākošais 3. pants skan:
«Saimnieciskā kārtā ar 2. pantā paredzētiem līdzekļiem izvedamos darbos nodarbināmi bezdarbnieki, izņemot gadījumus, ja starp viņiem attiecīgi
strādnieki nebūtu atrodami.. Tāds pat noteikums
ievedams līgumos ar uzņēmējiem, ja darbus izdod
izsolēs.» 1. pants noteica, ka attiecīgie resori var
sarīkot tikai tādus darbus, kas paredzēti nākošā
gada budžetā. Pieņemsim, ka Kara ministrija vai
kaut kāda cita ministrija varēs sarīkot tikai tos
kārtējos darbus, ko viņas sarīko katru gadu. Citiem vārdiem sakot, darbu varēs dot ātrāk tikai
tiem strādniekiem, kuri jau iepriekšējos gados bijuši nodarbināti līdzīgos darbos. Šeit nebūs nekādas bezdarbnieku masu samazināšanas, bet tikai,

varbūt, šiem strādniekiem darbu dos ātrāk nekā
tas citādi būtu iespējams, nekā tas būtu tad, kad

lietas ietu parastā kārtībā.
Bet tālāk jau tā lieta top zināmā mērā komiska. Šeit resoriem liek priekšā pieņemt tikai
bezdarbniekus šo darbu darīšanai. Pieņemsim tādu

stāvokli kaut vai apavu rūpniecībā, kur strādnieki
fabrikās strādā kārtīgi.
Tad fabrikantiem savi
strādnieki būs jāatlaiž un jāpieņem citi strādnieki
— bezdarbnieki, — bet
ja nu tādu
strādnieku kā vajadzīgs nebūs, tad būs jāatlaiž jau darbā esošie strādnieki, tiem būs
jāreģistrējas darba biržās, un tad viņi dabūs darbu
un atļauju iet strādāt tai pašā uzņēmumā.
Te paceļas jautājums, ko valdība ir domājusi
panākt ar šo likumu; vai viņa patiešām ir domājusi panākt bezdarbnieku armijas samazināšanu,
jeb vai viņa ir domājusi padarīt šos darbus par lētāku cenu, t. i. piespiest visus jau strādājošos strādniekus reģistrēties darba biržās un tad ņemt viņus
no darba biržām par atalgojumu, kādu līdz šim
maksāja sabiedriskos darbos. Šis atalgojums, kā
visiem zināms, ir ārkārtīgi niecīgs. Taisni tāpēc
mums ir ļoti lielas aizdomas, vai tikai valdība nedomā to izmantot, lai varētu vēl nopelnīt uz bezdarbnieku rēķina.
Mums ir vesela rinda tādu piedzīvojumu no
iepriekšējiem gadiem. Piemēram, pagājušā gadā —
varbūt arī šogad tas atkārtosies — no dzelzceļa
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darbiem atlaida apmēram 1500 strādnieku un tai
paša laikaviņu vieta pieņēma bezdarbniekus — tos
pašus strādniekus, tikai par zemāku atalgojumu.
I ada kārta pagājušā gada dzelzceļu virsvalde izmantoja stāvokli, lai pazeminātu strādnieku atalgojumu. Mums šinī gadījuma nav nekādas garantijas, ka dzelzceļu virsvalde neizmantos stāvokli arī
šogad un neliks strādniekiem strādāt par zemāku
atalgojumu, kāds pastāv darba tirgū. Tāpēc mēs
liekam priekša pievienot 3. pantam piezīmi, ka
sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem
nosakāmas tādas darba algas, kādas attiecīgā darba
nozare pašreiz pastāv, bet ne zemākas par 4 latiem vīriešiem un 3 latiem sievietēm un nepieaugušiem. Ta būtu zināmā mērā garantija, ka strādnieki nekaunīga kārta netiks izmantoti. Citādi mēs
nonāksim pie tāda stāvokļa, ka atlaidīs tos, kas
kāda uzņēmuma jau strada, un pieņems par zemāku atalgojumu tos, kuri reģistrējušies darba biržas. Ta patiesība nekas netiks panākts, un bezdarbnieku skaits arī nebūs samazināts.
Runājot par šo likumu vispār, jāatzīmē, ka
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viņiem darbu nevar dot, jo bezdarbnieki esot reģistrēti tikai _ Daugavpilī. Šos bezdarbniekus sūta
darbos uz Rēzekni, Kārsavu, Jaunlatgali u. t. t.
_ Kas nu iznāk ar šādu bezdarbnieku sūtīšanu uz

citam pilsētām? Visiem ir zināms, ka bezdarbnieku atalgojums ir ļoti mazs. Pie tam bezdarbnieks ir šķirts no ģimenes, kas prasa vēl vairāk
līdzekļu uzturam, jo viņam jāuztur ģimene un jāgādā arī pašam par sevi. Bez tam, ja bezdarbniekus nodarbinātu visu laiku, vēl būtu kaut cik
labāk, bet pagājušā gadā bija pieņemts, ka bezdarbnieki strādāja tikai 2 nedēļas. Man jāaizrāda,
ka Jo, ko bezdarbnieki nopelnīja, viņi bija spiesti
patērēt uz vietas bet ģimene palika bez jebkādiem

^ galīgā postā.
līdzekļiem, atradās
Tālāk šo likumprojektu apspriežot, man jāaizrāda uz dažādiem trūkumiem, kas ir tagadējai valsts
iekārtai. Pie tam man jāpiezīmē, ka tagadējā valdība nebūt nedomā par to, lai Latvijā strādniekiem
nodrošinātu darbu. Vispirms mēs zinām, ka savā
laika, tikai pateicoties sociāldemokrātu frakcijas
valdība_ ir sākusi nodarboties ar aģitāciju arī šinī spiedienam noslēdza tirdzniecības līgumu ar Pavirziena, jo bezdarba apkarošanai šis likums nekā domju savienību. Uz šī līguma pamata tagad dabū
nedod. Tapec taisni jābrīnās, ar kādiem līdzekļiem darbu lielāks skaits strādnieku un mūsu rūpniecības
uzņēmumi savukārt dabū pasūtījumus. Bet ko
valdība sak aizmaskot savu polītiku pret bezdarbmes paši darām? Vai mēs ar saviem pasūtījumiem
niekiem un vispār sabiedrisko darbu sarīkošanā.
atbalstam mūsu
rūpniecības uzņēmumus? Nē!
Visumā mēs principā piekrītam, ja kaut kas
Lielākos valsts pasūtījumus mēs cenšamies nodot
tiek darīts bezdarbnieku lab\, 9et <o likumu mēs ārzemniekiem.
Mēnesi atpakaļ 5 lokomotīvju būvi
nevaram atzīt par tādu, kas bezdarbnieku stāvokli
nodeva kādai Polijas firmai, lai gan šīs lokomotīves
kaut cik uzlabotu. Mums ir ļoti lielas aizdomas, loti labi varēja
pagataYot arī tepat Latvijā. Pie mūspriežot no iepriekšējo gadu piedzīvojumiem, ka
su tagadējas iekārtas šīs lokomotīves varēja pagatavaldība ar šī likuma palīdzību tikai izmantos esošo
vot vai nu kāda privāta firma, piemēram «Feniks»,
bezdarbnieku armiju, viņu grūto stāvokli, lai uz vai arī kāds mūsu valsts uzņēmums,
piemēram, Lieviņu rēķina iedzīvotos.
pājas kara ostas darbnīcas, vai dzelzceļu darbnīcas.
Te pāris vārdu jāteic arī par mācītāju izturēBet tas nenotika. Valdība paziņoja, ka nav līšanos, apspriežot iepriekšējo likumu. Rullīša kungs
dzekļu, lai lokomotīvju būvi nodotu vietējiem uzsacīja, ka ari viņi atbalstīšot šo likumu, jo stāvoklis ņēmumiem. Ārzemnieki, Polija nākot pretim ar
tiešam esot grūts. Patiesi šis likumprojekts ļoti kredītiem, kas atmaksājami 5 gadu laikā. Neviens
līdzinās mācītāju likumprojektam, un jājautā, vai nepiegriež vēributam, ka šie darbi notiek uz krēdita
to nav izstrādājuši mācītāji, jo tas likums bezdarbun ka par šo krēditu jāmaksā procentes. Lūk, ar
niekiem neka nedod, vienīgi apmāna acis. Kullītis, šādu politiku nodarbojas un, cik zināms, nodarbomotivēdams savu uzstāšanos ar to, ka bezdarbsies ari turpmāk, jo nākošā budžeta gadā Satiksmes
nieku stāvoklis grūts, aizrādīja, ka Krievija nodarministrijai bus vajadzīgi par apmēram 1.500.000 latu
bojoties ar dempingu, tapec arī esot bezdarbs, kas
preču vagoni un jau tagad ir zināms, ka šos preču
janoveršot. Man tikai jāatgādina Kullīša kungam,
vagonus atkal nebūvēs ne Liepājas kara ostas darblai viņš parēķina, cik strādnieku ir nodarbināti nīcas, ne Liepājas dzelzceļu darbnīcas,
ne arī
Latvija pie Krievijas pasūtījumiem.
Ja nebūtu
«Feniks» — atkal aiz tā iemesla, ka mūsu tagadējā
Krievijas pasūtījumu, tad tagad biržā būtu reģivaldība pasaka, mums neesot krēditu. Tā tad par
strēti 8000 bezdarbnieku vairāk, jo pie Krievijas
1.500.000 latu darbs aizies atkal, cik paredzams, uz
pasūtījumiem ir nodarbināti caurmērā 8000—10.000 ārzemēm. (Sauciens
no vietas: «Arī valūta!»)
strādnieku. Kullīša runa šeit ir tikai aģitācijas
Jā, pilnīgi_ pareizi, ari mūsu valūta aizies ārzemtriks, ar ko _ zvejot balsis starp neapzinīgākiem,
nieku rokās. Šī parādība ir novēršama. Protams,
mācītāju apmānītiem strādniekiem.
šis likums to nenovērsīs, bet Augstajam namam ir
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds dejārada apstākļi, lai turpmāk tas vairs nenotiktu. —
putātam Zeiboltam.
Vēl — par mūsu budžetu. Referents jau aizP. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godātie depurādīja, ka budžeta gads sākas 1. aprīlī, bet butātu kungi! Runājot par šo likumprojektu, jāaizžeta pieņemšana pastāvīgi nokavējas.
Budžetu
rāda, ka bezdarbnieku nodarbināšana tagad ir iepieņem veļā pavasarī,_ un kamēr līdzekļus sadala
virzīta nepareizās sliedēs, jo, kā jau mans frakresoriem un tie, savukārt, iestādēm, pienāk vasara.
cijas biedrs _Rozentāls aizrādīja, bezdarbniekus neKad budžets pieņemts un krēditi sadalīti, visi darbi
reģistrē visas, bet tikai lielākās pilsētās— Rīgā,
tiek steigti. Tiek izdotas būves uzņēmējiem, tiek
Liepāja, Jelgava, Daugavpilī u. c. _ Veselā rindā
labotas šosejas, tiek steigti Satiksmes ministrijas
mazāku pilsētiņu bezdarbnieki ir tāpat kā" lielās ceļu_ darbi u. t. t., u. t. t. Un tas notiek tanī laikpilsētas, sevišķi Latgalē. Tas būtu jāievēro tautas meta, kad ir viskarstākais darba laiks. Ar šādu
labklājības ministrim, bet viņš, diemžēl, to nedara.
darbu steidzināšanu kā uz laukiem, tā pilsētās, tieArī latgalieši to neievēro. Tāpēc rodas tāds stāšam vienā otrā gadījumā trūkst darba roku. Ja buvoklis, ka bezdarbniekus reģistrē tikai lielākās džeta pieņemšanu nenovilcinātu un budžeta gads
pilsētās, piemēram, Daugavpilī, bet tādi ir arī Rēsāktos 1. janvārī, tad arī krēditu sadalīšana beigtos
zeknē, Jaunlatgalē un citās Latgales pilsētiņās un
ātrāk, darbus varētu uzsākt jau agrā pavasarī, turmiestos, kur tos nereģistrē. Kad šo mazāko pilsētiņu
pināt rudenī un dažus pat ziemā. Tagadējos apun miestiņu bezdarbnieki prasa, lai viņiem dod stākļos tas nav iespējams, tādēļ arī pilnīgi dabīgi ir
darbu, tad Tautas labklājības ministrija atbild, ka
tas, ka rudenī, sakot jau ar septembra mēnesi, sāKrājurr.ā Sī-iimas stenotjratiskā
birojā Rig3 , Saeimas lauk-jmā
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kas bezdarbs, vairojas bezdarbnieku skaits, sākas

krēditu trūkums, tāpat arī strādnieku atlaišana visos valsts uzņēmumos. Arī šī gada septembra mēnesī Valkā, Cēsīs un Valmierā no dzelzceļa darbiem tika atlaisti visi dienas strādnieki, tuvu pie
50 strādniekiem. Kad sakarā ar atlaišanu strādnieki griezās ar jautājumu pie administrācijas, tā
atbildēja, ka darbus varētu turpināt, bet neesot

vairs naudas. Šie strādnieki vēl līdz šai dienai ir
bez darba. Satiksmes ministrijai Valkas vajadzībām izdevās izdabūt no Tautas labklājības ministrijas 5000 latu sabiedriskiem darbiem, un tagad
III ceļu iecirknis nodarbina dzelzceļa strādniekus.
Tādi pat apstākļi valda Rīgā, Daugavpilī, Lie-

pājā un citur; vārdu sakot, tādi pat apstākļi ir
visā pārējā Latvijā. Protams, nepareiza krēditu sadalīšana, kā arī budžeta pieņemšanas novilcināšana
ir iemesls tam, ka darbus nav iespējams kārtīgi izrīkot. Darbu nepareizas izrīkošanas dēļ rudeņos
un ziemā mums ir vislielākais bezdarbnieku skaits.
Šis likumprojekts, kas tagad ir mums priekšā,
to it kā novērsīšot. Gribas ticēt, ka patiešām šinī
likumprojektā ir tas labais gars, kas nepareizības
varētu novērst. Tomēr man rodas šaubas, vai atkal neradīsies kādas nepareizības, nepareizības tādā
ziņā, ka strādniekus, kas atlaisti darba trūkuma dēļ,
gan atkal nodarbinās, bet par samazinātu algu. Par
šī likuma 3. pantu var stipri vien šaubīties, vai tas
nav radīts tikai tāpēc, lai samazinātu .darba algas.
Es gribētu dzirdēt no referenta, kā budžeta kommisijā šis 3. pants domāts. Vai tas domāts tikai tiem
bezdarbniekiem, kuri jau reģistrējušies darba biržā,
vai arī tiem, kuri tiek atlaisti un atkal pieņemti
atpakaļ, un vai uz šiem pēdējiem arī attiecinātas
bezdarbnieku darba algas norma vai parastā.
Tālāk jāaizrāda, ka nepareizā darbu izrīcība
ļoti kaitē darba ražīgumam, kaitē arī mūsu satiksmes drošībai. Nevar taču katru strādnieku
paņemt tieši no ielas, no darba tirgus un likt pie
viena noteikta darba, kur vajadzīga darba izpratne
un prakse. Bet, diemžēl, tagad vairāk gadījumos
tas ir noticis, un tādos apstākļos, saprotams, ir
iespējams runāt, ka darba ražīgums tiešām pamazinās un nevis ceļas. Es domāju, ka visiem Augstā
nama locekļiem, tāpat arī Latvijas augstākai varai
ir griba darba ražīgumu Latvijā pacelt. Tur, kur
izrīcība ir pareiza, kur darbs rit normāli, tiešām
varam konstatēt, ka darba ražīgums ir cēlies un
vietām ir pat augstāks nekā bija pirms kara. No
otras puses šādos apstākļos stipri var šaubīties
arī par mūsu satiksmes drošību. Ja tagad diezgan bieži uz dzelzceļa notiek dažādas klizmas, tad

tas notiek tikai tamdēļ, ka krēditu trūkuma dēļ
iestradajušiesstrādnieki vai kalpotāji tiek atlaisti un
viņu vietā nak gadījuma strādnieki, kas nepazīst
ne darbu, ne arī apstākļus. Biežās klizmas, kas
tagad notiek, ir nepielaižamas; tās ir zināmā mērā
pat noziedzība, un tādēļ tās jānovērš. Es domāju,
ka _arī šis likumprojekts pa daļai tās novērsīs, un
tapec, ka jau iepriekšējais manas frakcijas runātājs
Rozentāls teica, mes balsosim par šo likumprojektu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam

Kārlim Balodim.

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Es mazliet pabrīnējos jiar jauno bezdarba apkarošanas likumprojektu. īsti ņemot, šeit taču ir tādas
lietas, ka ir liels jautājums, vai tekošā gada bezdarba apkarošanai tas maz vairs var noderēt. Es
domāju, pat Alberinga kungs nevarēs apstrīdēt, ka
šo_ rudeni šis jautājums ir patiešām daudz bīstamāks, bezdarbs ir vēl daudz lielāks nekā bija agrākos gados. Es, diemžēl, biju par vēlu pieteicies
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pie vārda, kad apsprieda pirmo likumprojektu. Es
gribēju pateikt, ka jau tagad ir reģistrēti pāri par
20.000 bezdarbnieku. Ko jūs gribat vēlāk ar viņiem iesākt?
Te jau aizrādīja, ka ar mūsu budžeta gadu ir
lielas neērtības. Kas iznāk? Mums ir bezdarbs,
bet budžeta gads sākas 1. aprīlī. Nu, bez budžeta

nevar ieverot ārkārtējos apstākļus, kādi tagad pastāv, sevišķi attiecībā uz mežu izmantošanu. Tā
še paredzētā summa 7 miljoni latu var izrādīties
par daudz maza. Es nevaru saprast, kāpēc Latvijā
budžeta gadu sāk 1. aprīlī. Agrākā cariskā Krievijā budžeta gads bija no 1. janvāra līdz 1. janvārim. Tas arī mums būtu nesalīdzināmi izdevīgāk,
taisni ievērojot ziemas darbus, mežu ciršanas darbus. Šī formālā kļūda, acīmredzot, izdarīta, sekojot Vācijas budžeta gadam.
Pasaulē ir dažādi budžeta gadi. Anglijā, piemēram, budžeta gads ir no 30. jūnija līdz 29. jūnijam. Padomju Krievijā — no 1. oktobra līdz 30.
septembrim u. t. t. Taisni šāds budžeta gads — no
1. oktobra — mums būtu visizdevīgākais, bet pie
tā mēs, laikam, nekad netiksim, tāpēc ka tautas
vietnieku kungiem vasarā ātrāk gribas doties brīvdienas un vasaru viņi negribēs atvēlēt budžeta apspriešanai. Tā tad mēs nevaram tikt pie visizdevīgākā budžeta gada, pie tāda, kur būtu ievēroti
ziemas darbi. Nu _ mums pagaidām jāapmierinās
ar to, kas ir. Zināms, es no savas puses varētu
proponēt vismaz sākt budžeta gadu 1. janvārī, bet
tas jau tik ātri nebūs realizējams. Tad vajaga
vismaz kādu gadu iepriekš sagatavoties.
Kas attiecas uz summām, kas it kā domātas
ziemas darbu sarīkošanai, to darbu sarīkošanai,
kam paredzēti krēditi Saeimai iesniedzamā nākošā
gada budžeta projektā, tad man jāaizrāda, ka pašreizējos ārkārtējos apstākļos šis likums absolūti
neka nedod.
Te jau minēja mežu izstrādāšanu. Te taisni
būtu visbriesmīgākais un visspilgtākais bezdarbs
mūsu priekšā. Un ne tikai tas vien! Arī valsts
budžetā jbūs liels robs, ja steidzami netiks labots,

netiks gadats, lai mežus izstrādātu tādos apmēros,

kādi paredzēti mežu departamenta projektā, kad
bija cerības, ka_ izsoles būs izdevīgas un ka visi
meži._ko paredzēts pārdot, arī tiks pārdoti. Tagad,
ka mes visi zinām, tas tā nav. Tā tad ziemas otrā
puse var palikt bez darba 20.000—30.000 strādnieku. Zināms, var sacīt, ka tie visi nav tādi, kās
tūlīt ciestu badu, ka lielākā daļa ir jaunsaimnieku
un sīkgruntnieku, kas kaut kā izsistos; viena daļa
ir sīkzemnieku — latgaliešu, viena daļa — lauku
strādnieku, kas vasarā strādāja un tā tad kaut ko
nopelnīja. Tomēr robs, kas te var rasties, ir
diezgan bīstams, lai valsts vīriem neuzliktu pienākumu pārdomāt par tā novēršanu. Acīmredzot,
citādi tas nav iespējams, kā uzdodot mežu departamentam izstrādāt mežus saimnieciskā kārtā —
tos mežus, kas nav nosolīti. Citādi bezdarbs var
izvērsties par briesmīgu postu ne tikai bezdarbniekiem, bet arī valstij, jo tad samazinātos budžeta
ienākumi no dzelzceļiem, samazinātos eksports,
līdz areksportu — imports un arī lielā mērā muitas ienākumi. Kas lai notiek, ja tie 80X100.000 līdz
90.000.000 latu, par cik lielu summu pēdējos divos
gados kokus eksportēja, tagad iztrūktu?
Tagad
bus varbūt tikai pāris desmit miljonu, t. i. no tiem
mežiem, kas nosolīti pagājušā gadā, kas uzņēmējiem noteikti jāizstrādā.
Kullīša kungs te sacīja, ka rodoties lieli zaudējumi, ja mežus izstrādājot saimnieciskā kārtā. Es
nezinu, kad tādi bija; varbūt, it kā slavenajā ar
mežu panamām bagātā 1919. un 1920. gadu ziemā.
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Mums taču ir piedzīvojumi — žēl, ka te nav Kiršteina kunga _ —, mums ir tieši dati, ka saimnieciskā
kārta izstrādātie meži valstij dod apmēram divreiz tik daudz, kā pārdodot spekulantiem. Izstrādāšanu saimnieciska kārtā un izvešanu pie stacijām
vaj plostojamam upēm praktizē visā civilizētā Eiropa. _ Ta saimniecība, kas ir mūsu mežu resorā,
ir _ aziatiska, pārņemta no cariskās Krievijas. Vācija un ari Polija ir pārgājušas pie vakareiropejiskas saimniekošanas — to varēs apliecināt arī
Kiršteina kungs —, izstrādājot mežus saimnieciskā
kārta un tad liekot uz torgiem.
Bet arī šādi saimniekojot var iet tālāk un jautāt: ko tas līdz, ja mežus izved līdz stacijām un
plostojamam upēm, bet neviens pircējs nenāk, un
meži sapūst. Nu redziet, arī tur var līdzēt! Mūsu
dzelzceļš var transportēt, arī mūsu plostnieki gribēs darbu. Tā tad, ja vien gribēs, visu varēs noorganizēt saimnieciskā kārtā un bez kādiem kavēkļiem kokus transportēt līdz ostas pilsētām.
Kas attiecas uz koku sazāģēšanu un ielādēšanu

kuģos, tad arī tur. nav paredzami nekādi sarežģījumi. Es domāju, ka katra koku zāģētava būs laimīga, ja varēs sazāģēt kokus pat par 20% zemāku

atlīdzinājumu, nekā lielam eksportam pastāvot. Man
jāaizrāda, ka Padomju Krievija arī tā eksportē kokus uz ārzemēm un pārdod tos tur torgos, tā iegūstot daudz vairāk. Mūsu koku tirgus nepārsniedz
pirmskara koku tirgu.
Dzird apgalvojumus, ka Anglijā nemaksājot
vairāk par 11—12 mārciņu sterliņu par standartu.
Te es varētu pateikt, ka šī cena ir vēl augstāka
nekā bija pirms kara. Pirms kara — 1911., 1912.
un arī 1913. gadā koku cena parasti bija 10 mārciņas sterliņu par standartu. Bet toreiz, man jāsaka,
Krievijas un tāpat arī Kurzemes meži deva vairāk

ienākumu no hektāra nekā tagad.

Tas būtu viens.

Kas attiecas uz lielo bezdarbnieku skaitu, man
šķiet, tagad būtu īstais laiks konstatēt, kas tad īsti

mūsu mežos ir. Kad es pirms kādiem 6 vai 7 gadiem aizrādīju, ka mežus vajaga lielākā mērā izstrādāt saimnieciskā kārtā, man mežu departamets
nikni vien uzbruka. Varu aizrādīt, ka arī mežziņi
prasa, lai mežus izstrādātu
saimnieciskā kārtā.
Taisni mežziņi aizrāda, ka mūsu meži ir stipri izpostīti, ka mežus vajaga saudzēt. Bet te nu ir tāds
jautājums, ka mēs paši nezinām, kas ir mūsu mežos. Mūsu meži ir reģistrēti pēc gadu gājumiem;
mēs zinām, cik ir 20, cik 40, cik 60 un cik pat 100
gadu vecu mežu, bet nezinām, kas viņos ir iekšā. Ja
nu tagad ir tāds bezdarbs, tad, man šķiet, varētu
ziedot kādu miljonu latu, lai izzinātu, kas tur ir
iekšā, vai tiešām ir tā, ka mēs savus mežus esam
pārcirtusi, vai mums ir tik daudz krājumu, ka ārkārtīgos gadījumos, kā piemēram tagad, tos varam izcirst vēl vairāk. Tur var nodarbināt tiklab
fiziska darba strādniekus kā intelligentus bezdarbniekus.
Alberinga kungs aizrādīja uz nesaskaņu — kā
varot runāt par bezdarbniekiem, ja lauksaimniecībā
trūkstot strādnieku! — Es varu tikai pabrīnēties
par šādu sofismu.
Taisni Alberinga kungam kā
zemnieku savienības līderim vajadzēja vislabāk
zināt, ka vasarā bezdarba nav, ka bezdarbs ir sezonas lieta. (A. Alberinga starpsauciens.) To Jūs
neuzsvērāt. Es neesmu pretim Lietuvas strādnieku
ievešanai, ja viņi nepieciešami. Protams, vispirms būtu jāreģistrē — te es pilnīgi piekrītu kreisā
spārna aizrādījumiem — tie, kas mums ir, un tikai
tad, ja pašu strādnieku pietrūktu, tie jāielaiž no
ārzemēm.
Ir zināmas lauksaimniecības kultūras, kur, tā
sakot, papildu vasaras strādnieki ir nepieciešami.
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Par visatn lietam ta ir cukura svikļu kultūra. Vācija bija tāda parādība, ka katru pavasari tika ielaisti 400.000—500.000 strādnieku no krievu Polijas, kurus rudeni atkal izsūtīja, ta sakot, izstūma
lauka. Ta ir tāda_ sezonas lieta. Jau tagad, par
cik jr strādājusi mūsu vienīgā cukura fabrika, mēs
nebūtu iztikuši bez pāris tūkstošiem lietuviešu; bet
ja mes gribētu ražot tik daudz cukura, cik tiek patērēts musuzemē, tad vajadzētu pat veselus 10.000
vasaras strādnieku, kurus mēs, laikam gan, Latvijā
vasara sadabūt nevarētu. Protams, tā ir lieta par
sevi.
Vissvarīgākais būtu — tādas mantas, ko var
ražot Latvija, arī tiešām ražot pašu zemē. Es tiešam _ varu pabrīnēties par tādu lietu, ka lokomotīves
pasūta Polijā. Atrunāties ar krēdita trūkumu ir
aplam un _ nedibināti. Kamēr Latvijas valstī, Latvijas bankā ir apmēram 90—100 miljonu latu rezervju, tikmēr nevar būt runas par krēdita trūkumu. Un to vislabāk pierāda tagadējā valdība,
kas pastāvīgi aizņemas _ naudu no Latvijas bankas
labības iepirkšanai. Tā tad no vienas puses krēditi ir, bet no otras puses it kā nav. Kungi, kur
te nu ir loģika un prāts?
Neprātība arī būtu, ja preču vagonu pagatavošanu par pusotra miljona latu atdotu ārzemēm, jo
lidz_ ar to uz ārzemēm aizplūstu arī tikpat daudz
valūtas. Ja nu mēs gribam valūtu taupīt, tad to
mes nekādā ziņā nedrīkstam darīt.

Man ir zināmi vēl daži interesanti dati. Mūsu
pasta resors gatavojas atdot kāda kabeļa būvi no
Karalaučiem uz Liepāju kādai vācu firmai. Viss
kabelis maksāšot kādus 10 miljonus latu. 8 miljonus latu visžēlīgi uzņemšoties uz sevis Vācija, un
tikai 2 miljoni latu Latvijai būšot jāuzņemas uz sevis. Par 2 miljoniem latu Latvija pasūtīšot kabeli
Simensa un Šukerta firmai. Man ir zināms, ka šo
kabeli, par ko Vācijā būtu jāmaksā 2 miljoni latu,
mušu Latvijas pasta un telegrāfa resora darbnīcas
izstrādātu par apmēram pusmiljona latu. No vienas puses mes taupām, bet no otras puses šķiežam
uz to visbezdievīgāko — ja man atļauts runāt mācītāju kungu valoda.
Tādapati brīnumu lieta ir sekojošais. Mēs lasām avīzes par to — ir notikušas jau arī kommisijas sēdes par šo jautājumu —, ka mēs gatavojamies
atdot Daugavas krāču izbūvi kādām ārzemju firmām un ka to darot tāpēc, ka mums pašiem neesot
naudas.

Šīs ārzemju firmas visžēlīgi būšot ar mie-

ru mums dotelektrību par tādu cenu, ka tā mums
nemaksātu dargak par tvaika elektrību; ko ražo
Rīgas, Liepajasun Jelgavas tvaika elektrības stacijas. Tas, varētu sacīt, būtu vislielākais tautsaimnieciskais noziegums, jo tad jau mēs visu to, ko
mums daba ir devusi, vai, kā mācītāji sacītu, ko
Dievs devis, atsviestu par lēcu virumu, atsviestu
pilnīgi par velti. Te būtu viena vieta, kur varētu

nodarbināt arī bezdarbniekus, kur jau ziemā varētu
iesākt priekšdarbus. Mūsu Doles krāces Daugavā
ir Rīgas durvju priekšā. Visā Eiropā tikai 2 pilsētas mīļais Dieviņš ir nostādījis tik labos apstākļos
kaRīgu, kur durvju priekšā ir 11 metrus augsta
krāce. Bazele bija jāizbūvē divas krāces, viena 4
un otra 5 metrus augsta, tad Ženēvā viena krāce ir
2Vz un otra 8 metrus augsta. Mēs tomēr nedomājam pat par priekšdarbiem, bet gribam, lai nāk ārzemnieki kaut vai par dubultu cenu, aizrādot, ka
tad mums nevajadzēs pašu naudas. Bet vēlāk mums
taču būs jāmaksā procentes un ārzemnieku direkto-'
riem, kā arī par strāvu jāmaksā divkārša

cena!
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kai, apmēram 10—12% pārdodamo mežu, lai tādā
veilda piespiestu valdību stipri pazemināt mežu cenas. Tadeļ, man liekas, vienīgā izeja ir — tos mežus, kurus koku tirgotāji atsakās pirkt, valstij izstrādāt pašai.
Šādu mežurizstrādāšanu praktizē jau ļoti daudz
gadu ar ļoti labam sekmēm. Katru gadu šī nozare
ir devusi krietnu peļņu un ari pagājušā gadā, kuru
koku tirgotāji uzskata par sevišķi neizdevīgu koku
dzēts budžetā.
tirdzniecība. Tādēļ es pievienojos Rozentāla kunBēž tam>, saprotams, nevar piekrist tādam 3. ga pārejas formulai, ka sevišķi šinī gadā vajaga papantam, kurā sacīts, ka saimnieciskā kārtā ar 2. plašināt mežu izstrādāšanu saimnieciskā kārtā.
pantā paredzētiem līdzekļiem sarīkojamos darbos
Bet ar to nepietiek. Ja tirgotāji tagad sabotē
nodarbināmi tikai bezdarbnieki, izņemot gadījumus, mežu pirkšanu izsoles, tad viņi var sabotēt arī vēja starp viņiem attiecīgi strādnieki nebūtu atrodalāk, kad _ sagatavotos kokus mežu resors pārdos. To
mi. Ar šādu pantu var pilnīgi visu likvidēt. Tāds
novērojam arī pagājušā gadā: tirgotāji, gribēdami
pat noteikums ievedams līgumos ar uzņēmējiem. graut savu konkurentu, nepirka apaļos kokus, un
Tam, zināms, nav nozīmes, ja uzņēmēju nav. Samežu resoram nebija tos gandrīz kur likt. Tāpēc
protams, tagad apstākļi ir tādi, ka mums ir ne tik vajadzētu atļaut tādos gadījumos kokus izstrādāt
vien tekošie sezonas bezdarbnieki, bet savu darbu
arī talak, tos sazāģējot. _ Tas ir ļoti svarīgi ari tāir samazinājušas, pat ir slēgtas vesela rinda fabri- . dēļ, ka ļoti daudz privātas zāģētavas nostādītas
ārku. Tā tad te ir gan lietas, par kurām jāpadomā.
kārtīgi neracionāli: mašīnas vecas, kas sabojā maCitās zemēs — Vācijā un Anglijā bezdarbnieki teriālu, kadeļ mušu koku cenas ārzemēs stipri nosaņem faktiski pabalstu par darba nestrādāšanu. Pie slīdējušas. Rīgas koku labā slava ārzemēs ir ļoti
kritusi. Mūsu koku cenu varētu uzlabot, ja valsts
mums tas tā nav. Tāpēc aizrādījums par bezdarbierīkotu dažas zāģētavas ar priekšzīmīgām mašīniekiem, it kā tie būtu nedarbnieki, -ir vislielākā lienām. Tad varētu iegūt arī pienācīgas cenas.
kulība.
Jāsaka, ka šis likumprojekts jāizlabo, paredzēKoku tirgotāju aprindas visu laiku ir izturējušas ļoti naidīgi pret mežu izstrādāšanu saimnieciskā
tais krēdits vismaz jādubulto. Otrkārt, mežu izkārta, un bija bažas, ka ta varētu nodarīt valstij
strādāšana tanīs mežos, kas vēl nav nosolīti, jāpārzaudējumus. Man jāliecina, ka nav nevienas valsts
ņem valstij.
Eiropa, kur _ tik maza mērā kā pie mums valsts
mePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
žus izstrādā saimnieciskā kārtā. Piemēram Vācijā
Kiršteinam.
kopš 50 gadiem; nevienu koku nepārdod
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie bet tikai gatava veidā. Tāpat Igaunijā no celma,
un Polijā
deputātu kungi! Apspriežot bezdarba jautājumu, ir
visus mežus izstrādā saimnieciskā kārtā, Igaunijā
aizskarts arī ļoti svarīgais jautājums par mežu -- 30%, Somija — pāri
par 50%. Vienīgi ' mūsu
_
darbiem. Jāsaka, tiešām, mežu darbi pašlaik ir apvalstī ir tāds stāvoklis, ka mēs šo racionālo veidu
stājušies. Man liekas, tas arī ir viens no krizes
līdz šim neesam atbalstījuši.
svarīgākiem iemesliem, jo ir zināms, ka, sevišķi maEs gribu iesniegt mazliet plašāku pārejas forzākās pilsētās, strādnieki ziemā guva ļoti lielu peļmulu
neka Rozentāla kungs. Būtībā šīs pārejas
ņu mežu darbos. Tāpat arī jaunsaimnieki un vecformulas saskan. Manā pārejas formulā paredzēts,
saimnieki šinīs darbos pelnīja ļoti lielas summas. Ir
ka mežu izsoles nepārdotie meži jāizstrādā ar valsts
aprēķināts, ka mežu darbos ikgadus nopelnīti 10—
līdzekļiem
saimnieciska kārtā, ne tikai sagatavojot
12 miljonu latu. Tā ir kolosāla summa. Un ja šoun izvedot, bet_ arī atļaujot sazāģēt tos
kokus ko
gad tās iztrūkst, tad nav nekāds brīnums, ka rodas
tirgotāji nenoperk. un apstrādājot tos saimnieciskā
daudz bezdarbnieku un mums jārunā par to, ka valkārta. Tad šis jautājums būtu nokārtots pilnīgi un
dībai jānāk viņiem palīgā.
lietderīgi.
Es gribētu teikt', ka šis sastingums mežu darPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds debos ir ļoti draudošs vispār mūsu tautsaimniecībai
putātam Mīlbergam.
plašākā nozīmē, jo par koku materiāliem mēs ikgadus iegūstam trešo daļu valūtas, kas tagad neieG. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partuaj: Viensno iepriekšējiem runātājiem
plūst.
Tāpat tas atstāj iespaidu uz kokrūpniecību
— deun ne tikai tagad vien, bet arī vēlāk, jo koki netiks putāts Rozentāls pārmeta jaunsaimnieku un sīksagatavoti. Kokrūpniecībā šimbrīžam ir visplašāgruntnieku frakcijai, ka tā esot balsojusi pret
kā mūsu rūpniecības nozare un nodarbina līdz
3.000.000 latu atvēlēšanu sabiedriskiem darbiem un
15.000 strādnieku. Arī tur iestāsies krize. Tāpat
balsojusi tik par 1.000.000 latu atvēlēšanu, kā tas lidzelzceļiem būs _ lieli iztrūkumi pārvedumos. Ostas
kumprojekta paredzēts un ko mēs tikko pieņēmām.
un kuģniecība tāpat ļoti cietīs. Visu to ievērojot, Man _ jāaizrāda, kajmes parasti mēdzam palikt reālo
liekas,_ pašlaik šim jautājumam būtu jāpiegriež iziespējamību robežas; ja mums liek priekšā dažādus
cila venba.
astronomiskus skaitļus un piekabina tiem kādu laIr noteikti zināms, ka pašlaik privātie koku tirbu mērķi, tad mes nedrīkstam balsot par katru skaigotāji, kas līdz šim ir bijuši galvenie mežu darbu
tli, kas mušu valstij nav pa spēkam, ko mēs nespēdevēji, mežus nepērk. Es varu apliecināt, pārzinājam nest. Arī šinī gadījumā mēs balsojām par komdams šo lietu, ka šinī ziņā, viņi zināmā mērā sabomisijas priekšlikumu — atvēlēt 1.000.000 un nevis
tē. Ja pērn uz koku cenām, par kurām tie bija likti
3.000.000 latu, jo atzīstam, ka pašreizējos apstākļos
mežu izsolēs, varēja uzsolīt ap 100%, tad tagad, 3 miljonu summa ir par lielu, jo vairāk tāpēc, ka še
kad koku cenas ir kritušās apmēram tikai par 40%, mums ir otrs likums, kurā ir runa par 7.000.000 lair iespējams solīt vismaz tās cenas, par kādām metu. Mes nedrīkstam _visu mūsu valsti pārvērst par
ži tiek likti izsolēs. Bet mēs redzam,ka 'nopirkti ir tivienu bezdarbnieku lēģeri! (Saucieni pa kreisi.)

Visumā varu tikai piezīmēt, ka, ievērojot tagadējos apstākļus, sevišķi to, ka meži, nav nosolīti, šis
7 miljonu latu krēdits ir daudz par mazu. Tagadējiem apstākļiem vajadzētu vismaz kādus 15 vai pat
20 miljonus latu. Ārī šos līdzekļus mēs varētu ļoti
labi nospriest ņemt no rezerves fonda. Bez tam tas
būtu tikai apgrozības kapitāls, ja mežus izstrādātu
saimnieciskā kārtā. Tad, laikam gan, mūsu valsts
nopelnītu kādus 10 miljonus latu vairāk nekā pare-
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Kas attiecas uz Strenčiem, tad man jāpapildina
godājamie sociāldemokrātu kungi, ka mēs ne tikai
par Strenčiem, bet ari par Valku iesniedzām pieprasījumu tautas labklājības ministrim. Tautas labklājības ministrija ir par to painteresējusies, un tiklīdz vietējie bezdarbnieki būs reģistrējušies, minētas pašvaldības dabūs attiecīgas summas. (Starpsaucieni pa kreisi.) Jums nepatīk, ka mēs esam
aizsteigušies jums priekšā un padarījuši šo labo darbu. (Saucieni pa kreisi.)

Kas attiecas uz bezdarbu vispār un sevišķi uz
bezdarbu pagastos, tad es noteikti uzsveru, ka uz
laukiem bezdarba nav! Vēl vakar no Rīgas apriņķa
mums bija konference 199 delegāti, un visi uzsvēra,
ka Rīgas apriņķī bezdarbnieku nav. Bet kāds delegāts pastāstīja šādu gadījumu: kādai mātei viena
meita, esot ārste, otra strādājot Satiksmes ministrija, dēlam esot māja, bet māte ierakstījusies bezdarbniekos. Luk, tādi gadījumi gan ir sastopami!
Mums tapec jāatrod līdzekļi, kā atšķirt nedarbniekus no bezdarbniekiem.
Kas attiecas uz iesniegtām pārejas formulām,
man jāaizrāda sekojošais.

Rozentāla kungs fr iesniedzis pirmo pārejas
formulu: «Kamēr pastāv bezdarbs, noliegt ievest
ārzemju strādniekus». Man nav zināmi gadījumi,
kad ziema strādnieki ievesti no ārzemēm; turpretim
vasara bezdarba nav, un ja daļu strādnieku ieved
no ārzemēm, tad tapec, ka tad Latvijā tiešām strādnieku trūkst. Atcerēsimies, ka vēl pagājušās vasaras otra puse Lauksaimnieku centrālbiedrība pa
visiem laikrakstiem meklēja strādniekus, bet strādnieki nebij atrodami. Ta tad vasarā mums bezdarbnieku nav, un ja vasara viena otrā gadījumā strādniekus atļauj ievest, tad šie strādnieki noder zināma mēra konkurencei. Man ir zināms gadījums, ka
Dzirnavu iela, kur parasti grupējas visi tie, kas grib
strādāt uz laukiem, laukstrādnieks pieprasījis 5 latus par dienu pie visa brīva. Jūs visi sapratīsit, ka
tas ir stipri par daudz. Ja nebūs konkurences, mūsu lauki vel vairāk paliks neapstrādāti un lauksaimnieki pamazam' likvidēs savas saimniecības vai arī
pametīs tas atmata un nāks uz Rīgu, kāda tendence
jau tagad novērojama. —
Kas attiecas uz mežu izstrādāšanu, tad šinī gadījuma mušu frakcija pievienosies demokrātiskā
centra iesniegtai pārejas formulai, bet arī uzsver,
ka vērība piegriežama ne tikai mežu izstrādāšanai
bet arī — ko laucinieki vienmēr un visur ir uzsvēruši —, ka ceļi ir tas sāpju bērns, kam visvairāk vērības jāpiegriež. Šo pārejas formulu vajadzētu papildināt ar to, ka vērība piegriežama ne tikai mežu
darbiem, bet arī tam, lai mēs tiktu pie godīgiem ceļiem. (Starpsauciens: «Pareizi!») Ja tas ir pareizi,
kapec tad Jus par to neiesniedzāt pārejas formulu?
(Starpsauciens.)
Tālāk — brīvā darba spēka reģistrāciju pieprasa uz laukiem izdarīt caur pašvaldībām. Man nekur
nekad nav bijis zināms, ka uz laukiem būtu bijuši
bezdarbnieki. Tapec šinī gadījumā mēs kategoriski
balsosim pret _ šo pārejas formulu. Nevajaga bezdarbniekus mākslīgi radīt, {ci Bāloša
starpsauciens.) Profesora kungs, ja Jūs vēl varat sadzirdēt,
ko kāds runa, tad Jums vajadzēja dzirdēt, ko es teicu, ka vasara uz laukiem bezdarbnieku nav. (Starpsauciens pa kreisi.)
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks
dzu nesarunāties!

(zvanī): Lū-
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G. Mīlbergs (turpina): Vasarā uz laukiem bezdarbnieku nav! Arī pilsētās vasarā nav bezdarbnieku. (A'. Baioša starpsauciens.) Profesora kungs,
es lūdzu neuztraukties! Es vēlreiz uzsveru, ka va-

sara pilsētas bezdarbnieku nav — vispār Latvijā
vasara bezdarbnieku nav. Ja bezdarbnieki rodas,
tad tie rodas tikai ziemā pilsētās, kur saplūst tie,

kam nav darba.

Kas attiecas uz ceturto pārejas formulu, kur ir
runa par sabiedrisko darbu sarīkošanu un kur teikts,
ka sabiedriskos darbos vispirms nodarbināmi sīkzemnieki, mazzemnieki un jaunsaimnieki, tad man
jāaizrāda, ka Rozentāla kurgs ir norakstījis šo pārejas Jormulu no mušu frakcijas pārejas formulas,
ko mes iesniedzam 1928. gadā. (Sauciens pa kreisi:
«iesniedzat gan, bet paši balsojāt pretim!») Arī tagad mes balsosim par šo pārejas formulu, jo tā ir
mušu pašu pārejas formula, ko Saeima reiz jau ir
pieņēmusi. (Starpsaucieni pa kreisi.) Man ļoti patīk, ka esmu uzķēris jums taisni to vārīgāko vietu.
Tāpēc jau arī jus tik ļoti kliedzat man pretim. Taisni tas kliedz pretim, kuram nav taisnība.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godātie deputātu kungi! Taisni jābrīnās, ka katrā gadījumā,
kad ķeramies pie kāda likumprojekta apskatīšanas,
blakus aizkustinām arī citus ļoti svarīgus jautājumus. Sos svarīgos jautājumus mēģina piepīt attiecīgam likumprojektam vai nu ar pārejas formulām,
vai citāda veida. Ta piepin klāt svarīgus jautājumus, kam nav neka kopēja ar apspriežamo likumprojektu un ko taču nemaz nevar tik viegli izšķirt,
par ko nevar tik viegli pieņemt noteiktus lēmumus.
Šinī gadījuma tas attiecināms uz jautājumu par me-

žu izstrādāšanu saimnieciskā kārtā.
Tāds jautājums ir apspriests Finanču un Zemkopības ministrijas, arī plenārsēdes ir ar to nodarbojušās Sakara ar to ir izpētīti ne tik vien Latvi^
jas apstākļi,
bet arī mušu kaimiņu valstu apstākļi.
Es gribētu teikt, ka zināmos apstākļos nevar būt iebildumupret mežu izstrādāšanu saimnieciskā kārta. Zināmos gadījumos tas var būt izdevīgi
un pat
nepieciešami. Bet nevar tagad iesniegt tik pušu
priekšlikumu, ka dara Kiršteina kungs, kurš liek
priekša ne tikai izstrādāt mežus saimnieciskā kārtā
t. i sagatavot baļķus u. t. t, bet, tā kā
paredzams '
ka koku tirgotāji kokus nepirks, ierīkot
arī zāģētavas un izstrādāt koku materiālus. Es domīju ka
jau tagad izšķirt jautājumu par to,
ka valstij tūliņ
tagad ziema jasak ierīkot zāģētavas, zāģēt dēļus un
citus materiālus, būtu drusku pārspīlēti.
Es gribētu
stipri brīdināt no tā, jo tad mēs varētu nonākt kļūmīga stāvoklī.
Man nebūtu nekas pretim, ja mēs
vispār sāktu
iet pa so ceļu, bet man liekas, ka par šo jautājamu
ad vajadzētu nopietni spriest attiecīgu
speciālistu
klātbūtne, vai nu kommisijas, vai kādā valdības iestāde. Par šo jautājumu tad nu vajadzētu
interesēties un visu sīki apsvērt, lai redzētu, cik tālu var
iet, cik ne. Ta tad nevarētu būt sevišķu iebildumu, ja_ Saeima atzītu, ka mežu izstrādāšana
saimnieciska kārtā veļama, tikai ne tik plašā veidā,
kā
to liek priekša Kiršteina kungs.
Runājot tālāk par pašu likumu, man jāaizrāda,
ka būtu labi, ja 3. pantu šinī likumā neievestu, jo
tas var radīt tikai ļoti nevēlamus pārpratumus. To
jau aizrādīja daži citi runātāji, tāpēc es neatkārtošos.
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Vel tikai, starp citu, aizrādīšu uz pašu pēdējo
rindiņu, kur teikts, ka «tāds pat noteikums ievedams
līgumos ar uzņēmējiem, ja darbus izdod izsolēs».
Ta tad, acīmredzot, ir domāts, ka, izdodot darbus
izsoles, līgumos tiks pielikts klāt punkts, ka šos
darbus var strādāt tikai ar bezdarbniekiem, kas
mēdz Rīgā bakstīt ielas vai slamstīties gar ielu stūriem. Tā mēs savu saimniecisko dzīvi varam padarīt stipri neražīgu. Katrs, kas uzsāks zināmu
darbu, gribēs strādāt ar attiecīgas profesijas darbiniekiem, kuri viņam liksies spējīgi šo darbu veikt,
bet noteikt, kādus strādniekus drīkst pieņemt, kādus; ne, bus diezgan grūti.
Tālāk aizrādīja, ka bezdarbnieki esot arī uz
laukiem. Ne tikai vasarā, bet arī ziemā uz laukiem
bezdarbnieku nav! Ja profesora kungs to saka, tad
man jāsaka, ka man lauki gan ir tuvāki nekā Jums,
profesora kungs, un es lauku apstākļus zinu. (K
Bāloša starpsauciens.) Es pielaižu, ka, varbūt, atsevišķos centros uz laukiem, varbūt, kur ir kādas
mazas pilsētiņas, ir tādi apstākļi. Ja tur tas tā ir,
tad vajaga pieiet šai lietai dziļāk un prasīt, kāpēc
rodas tik daudz bezdarbnieku uz laukiem, kur taču
darba ir tik daudz. Vai mums trūkst darba? Mums
ir tik daudz nekultivētas zemes, neapstrādātas zemes, pilnas ar celmiem un akmeņiem, un neviens
neliek tām rokas klāt— laikam tāpēc, ka neatmaksājas. Tas tikai pierada, ka mūsu saimnieciskā politika ir, gājusi ne pa to ceļu, pa kādu tai bija jāiet.
Te vajaga izstrādāt stingru un noteiktu saimniecības plānu.

Otrs iemesls ir_ tas, ka pieprasījums rada piedāvājumu. Ja mes saksim reģistrēt bezdarbniekus arī
uz laukiem, tad nebūs nemaz brīnums, ka taisni tur,
tanīs apgabalos, kur ir vislielākais darba roku trūkums, bus arī vislielākais bezdarbnieku skaits. Loti
zīmīgu gadījumu mums pastāstīja Mīlberga kungs:
esot kāda saimniecība 2 dēli un meita, pie kam 1
dēls strādājot Rīga un māti ierakstījis bezdarbniekos. Ja jus radīsit tādus apstākļus arī citās vietās,
tad tur notiks tas pats; kas šodien ir darbā, rīt var
but _ bezdarbnieks un saņemt pabalstus. Te viens no
strādnieku un zemnieku frakcijas deputātiem aizrādīja, ka strādniekiem vajagot maksāt 4—5 latus diena. — Saimnieki, protams, nevarēs maksāt 4—5 latus diena, un tapec dabīgi radīsies bezdarbnieki.
Mes tādam priekšlikumam, saprotams, nevaram
piekrist. Ja jus gribat sākt bezdarbnieku reģistrēšanu arī uz laukiem, tad tas nozīmē mākslīgi
gādāt
jaunu bezdarbnieku armiju, nodibināt speciālu bezdarbnieku profesiju.
Tāpat nav pieņemams jūsu priekšlikums par
ārzemju strādnieku ievešanas aizliegšanu. Tādu
aizliegumu ievest strādniekus no ārzemēm nevar
pieņemt gluži vienkārši tāpēc, ka vasarā strādnieku
trūkums mums aizvien ir bijis diezgan liels.
Arī
ziema zināmam vajadzībām vietējie
strādnieki nav
dabūjami. _ Es pats ne vienreiz vien esmu redzējis,
tāpat ari jus, es nešaubos, esat redzējuši, ka tur,
kur reģistrējas šie darba piedāvātāji, aizvien rodas
arī darba pieprasītāji . Dažās vietās tas turpretim
nav novērojams, sevišķi jūsu darba biržās nē. Tā
nupat vel rudeniman gadījās piedzīvot, ka lauksaimniekam uzstādīja tādas prasības, kādas viņš
nekāda ziņa nevar, izpildīt. Ja nu saimnieks pasaka, ka tik daudz maksāt nevar, tad viņam vienkārši
atbild, lai brauc vien mājā viens pats.
Tādi gadījumi mums ir bijuši ne viens vien. Nupat man nacas piedzīvot tādu gadījumu Mārtiņos.
i
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Kad darba laiks beidzās un saimnieks lūdza, lai
strādnieki paliktu arī turpmāk, viņi nebija pierunājami, iebrauca Rīgā un jau pēc 2—3 dienām reģistrējas darba birža, lai gan ir noteikti zināms, ka šinī
gadījuma darbs uz laukiem viņiem ir bijis.
Nerunājot neko plašāk par šo lietu, man jāsaka,
ka Rozentāla iesniegtie priekšlikumi nav pieņemami. Bezdarbnieku reģistrēšana ir galīgi nepieņemama, lai bezdarbu neradītu mākslīgi. Šinī lietā
mums jabut noteiktiem. Man jābrīnās par tiem pilsoniskiem deputātiem, kas, būdami koalīcijā, tomēr
liek priekša uzdot valdībai izpildīt zināmus uzdevumus.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Annusam.
J. Annuss (nacionālais bloks): (Sauciens kreisā
spārna: «Annuss sacīs, ka mājsaimniekus vajaga
pabalstīt!»)

Augstais nams!

Diemžēl, mums

jā-

konstatē, ka Latvija daudz strādnieku ir bez darba
un ta tad arī bez maizes. Iepriekšējie runātāji to
aizrādīja. Šo faktu noliegt nevar. Iemesls ir tas,
ka daži resori darbus nesadala vienmērīgi, .tamdēļ
vasara jāieved pāri par 18.000 strādnieku, bet ziema tikpat liels un vel lielāks skaits paliek bez darba. Valdība ar šo likumprojektu grib uzlabot esošo
stāvokli, dodot strādniekiem darbu un maizi.
Par šo jautājumu še ļr daudz runāts. Profesors
Baloža kungs un ari strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts Balodis sacīja, ka šis likums nekā nedodot. Ka ta? Šis likumprojekts dod bezdarba novēršanai 7.000.000 latu; 1 miljonu mēs jau pieņemam, ta tad bezdarba novēršanai dots 8.000.000 latu. Tas ir ļoti daudz. Ja vajadzēs, varēs pieņemt
likumprojektu, kas atļaus ņemt no rezerves fonda
vel dažusmiljonus, bet nevar sacīt, ka šis likumprojekts neka nedod, jo ir runa par 7.000.000 latu izlietošanu bezdarbnieku nodarbināšanai. Resori tos
izlietos racionāli, piemēram, šoseju un zemesceļu
departaments — akmeņu skaldīšanai, pievešanai,
darbiem akmeņu lauztuves. Dzelzceļu virsvalde,
pasta-telegrafa-telefona departaments var izlietot pāri par 1.000.000 latu, Tautas labklājības ministrija — 800.000 latu,
Izglītības ministrija —
425.000 latu un Zemkopības ministrija — 250.000
latu. Resori atzīst, ka viņi ziemā var dot bezdarbniekiem darbu un lietderīgi izlietot pāri par 5.000.000

latu.
Likumprojekts paredz, ka šim nolūkam var aizņemties 7.000.000 latu. Bet strādnieku un zemnieku
frakcijas deputāts Balodis sacīja, ka likums nekā
nedodot, ka valdība šo likumprojektu iesniegusi
aģitācijai. Ja strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts Balodis atzīst, ka valdība likumprojektu iesniegusi, lai aģitētu savā labā, tad viņš nevar sacīt,
ka šis likumprojekts nekā nedod. Ja tas nekā nedotu, tad valdībai nebūtu piekrišanas, tā strādātu
sev pretim.
Tāpat Baloža_ kungs sacīja, ka šo likumu esot
izstrādājuši mācītāji. Ja mācītāji arvien izstrādātu
tik lietderīgus likumprojektus, kāds ir šis, kas radikāli ķeras pie bezdarba novēršanas, tad varētu
vienīgi priecāties.
Būtībā pret šo likumprojektu nevar nekā teikt.
To vajaga pieņemt.
Daži deputāti runāja par mežu izstrādāšanu
saimnieciska kārta. Kiršteina kungs teica, ka kokrupnieki sabotējot mežu izstrādāšanā. Tas ir pārspīlējums. Nevar taču domāt, nevar pielaist, ka
kokrupnieki mežus nenosola vienkārši aiz kaprises.
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Man šķiet mes visi pazīstam lietas patiesos apstākļus un zinām, kas te vainīgs. Tas ir Krievijas dempings yainīgi lielie zaudējumi, ko kokrūpnieki cie^
tuši pedeja
gada; vairāk viņi nespēj zaudēt. Tāpēc
nevar but runa par sabotāžu, bet vienīgi par sliktu tirdzniecisko konjunktūru.
Mežu izstrādāšanai
mes varam izdot attiecīgu likumprojektu, tādā kārtā nokārtojot šo sasāpējušo jautājumu.
Visumā man jāsaka, ka šis likumprojekts nāk
drusku par veļu, bet tomēr, to pieņemot, mēs sasniegsi to, ko ir gribēts panākt, proti — bezdarba
samazināšanu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Dukuram.
R. Dukurs (sociāldemokrāts): Godājamie deputātu kungi! Iesniegumam, ko te motīvēja no šīs katedras deputāts Rozentāls, ka mežus būtu vēlams
izstrādāt saimnieciska kārta, pievienojās arī deputa_ts Kiršteins, kas deputāta Rozentāla priekšlikumu
vel paplašināja . Bez tam par šo priekšlikumu runāja arī vel deputāts Balodis. Ir tāds iespaids, ka
Saeima šai pārejas formulai būs vairākums un ka
mežu departaments varēs sākt pārstrādāt mežus
saimnieciska kārta. Te nu man jāaizrāda, ka no likuma minētiem 7.000.000 latu mežu departamentam
paredzēti tikai 250.000_ latu, pie tam šī summa paredzēta tikai dažiem būvdarbiem mežniecībās. Tāpēc es atrodu par nepieciešamu šī likuma 2. pantā
noteikto summu — 7.000.000 latu pavairot par
1.000.000 latu, paredzot šo 1.000.000 latu mežu izstrādāšanai saimnieciska kārtā. Es negribu teikt,
ka ar šo summu pietiks, bet es arī negribēju likt šo
summu pārak lielu, lai neiebaidītu tos Augstā nama
locekļus, kuri pret mežu izstrādāšanu saimnieciskā
kartība noskaņoti ļoti skeptiski. Es domāju, ka šis
miljons dos iespēju zināma mērā sarīkot šos darbus
saimnieciska kartībā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds ārpus
kārtas finanču ministrim.
Finanču "ministris A. Petrevies: Augsti godātie
deputātu kungi! Es atļaujos ņemt vārdu un stāvokli pie iesniegtas pārejas formulas, ka nepieciešams
izstrādāt mežus saimnieciskā kārtībā ar valsts līdzekļiem, ne tikvien kokus sagatavojot un izvedot no
meža, bet izstrādājot tos saimnieciskā kārtībā arī
gadijumos,_ kad koku tirgotāji tos nenosolītu, tos sazāģējot. Pec mana ieskata valsts piedalīšanās tādā
apmēra Latvijas mežu un koku izstrādāšanā ir pilnīgi nepieņemama lieta. (Sauciens pa kreisi: «Kā
tad var bekonu aizsargāt?») Jūs jau nekā neatrodat par iespējamu!
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Lūdzu mieru}
Finanču ministris _A. Petrevies (turpina): Pēc
mana ieskata nav iespējams uzticēt valstij tik sarežģītu darbu, jo mežu departamentam jau bez tā ir
vel daudz citu uzdevumu, un mežu departamenta
ievilkšana šinī lieta nav pieņemama. Mežu departamentam var but vajadzīgi līdzekļi lielos apmēros,
kadu viņam' nav. Izstrādājot tādu materiālu, kas ir
starptautiska tirgus prece, mežu departamentam
var rasties neparedzami izdevumi, pat zaudējumi,
un šie zaudējumi var būt tik lieli, ka par viņiem nav
iespējams uzņemties atbildību, nemaz nerunājot par
to, ka tādā kārtā mēs radītu nevajadzīgu konkurenci mūsu jau nodibinātai mežu rūpniecībai un mežu
tirdzniecībai. Šī tirdzniecība un rūpniecība ir nonākusi tagad grūtībās pilnīgi objektīvi pierādītu apstākļu dēļ, proti — to apstākļu dēļ, ka pasaules koku
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tirgū cenas ir kritušās. Pats par sevi saprotams,.ka
tādos apstākļos nevar uzskatīt par pareizu to, ka
mēs paturam augstās celmu naudas, dzenam izsoles
cenas uz augšu un līdz ar to padarām koku tirdzniecību par neiespējamu.
Mežu departaments līdz šim ir izstrādājis saimnieciskā kārtībā nelielus kvantumus, pagājušā gadā
— ja nemaldos — 500.000 kub. metru un šogad —
pec manam ziņām — paredzēts izstrādāt ne vairāk
par_ 300.000 kub. metru. Tas ir pilnīgi pietiekošs regulators, lai visos tanīs gadījumos, kad atsevišķi
tirgotāji izsolēs mēģinātu panākt cenu nosišanu, šo
parādību varētu novērst.
Nekādā ziņā es neatrodu par iespējamu, ka
valsts tik lielā mērā riskē ar saviem līdzekļiem.
Valsts jau riskē at linu monopolu.
Liniem noteiktas cietas cenas, bet pasaules tirgus diktē citas cenas. Tadeļ bez šī monopola, bez šī riska uzņemties
vel vienu tādu pašu risku ar mežu izstrādāšanu
saimnieciska kartībā, man šķiet, ir pilnīgi nepielaižami. Mums jau tā daudz kapitālu ieguldīts valsts
uzņēmumos, kuri jau pastāv un bez kuriem mēs nevaram iztikt. Pret Jo jau ir celti iebildumi. Tagad
mes gribam radīt vel vienu uzņēmumu, kas atkal
prasīskapitāla ieguldīšanu, līdz ar ko jūs atkal apgrūtināsit valsts budžetu.
Mūsu valstij nav tik

daudz līdzekļu, ka nodokļu maksātāji varētu atbildēt par to risku, kas varētu celties ar tādām saimnieciskām operācijām.
Bez tam mežu departamenta darbībā šogad ir
paredzēts, ka visos tanīs gadījumos, kad mežu nosolīšana solītāji neies līdz vērtējuma cenai, mežu
departaments paturēs šādas cirsmas savai izstrādāšanai. Tas arī ir regulators, un pret to nav neka ko iebilst. Mežu departaments uzstāsies kā
konkurents, piedalīsies izsolēs un strādās līdzīgos
apstākļos kā privātie tirgotāji.
Bet novest mežu
departamenta darbību tiktāl, ka katru ierēdni, sākot ar mežsargu un beidzot ar departamenta direktoru, sāks interesēt tantjemas, interesēt tādā ziņā,
lai varētu saņemt iespējami lielāku papildu atlīdzību, ir nelietderīgi. Novest šo lietu tiktāl, ka valsts
uzņemtos _ šo ārkārtīgi lielo risku, pēc mana uzskata
būtu savā ziņā vieglprātība. Tāpēc es varētu tikai
Jūgt Augsto namu šo pārejas formulu noraidīt.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Klausoties deputāta

Mīlberga runu par šo sabiedrisko darbu krēditu likumprojektu, radās iespaids, ka Mīlberga kungs ir
paradis runāt divās mēlēs: ar vienu mēli viņš runā
Strenčos jaunsaimnieku un bezdarbnieku sapulcē,
apsolīdams viņiem krēditus sabiedriskiem darbiem,
un ar otru mēli viņš runā šeit Saeimā, cīnīdamies
pret šiem krēditiem sabiedriskiem darbiem.
Mīlberga kungs pārmet mums, ka mēs mākslīgi
kultivējot bezdarbniekus, ka vismaz uz laukiem
viņšbezdarbniekus neesot redzējis. Bet man vēl šinī
sēdē parādīja viņa paša partijas laikrakstu, kur rakstīts, ka Mīlberga kungs tomēr atradis bezdarbnie-'
kus Strenčos, un viņš taču, laikam, prot Latvijas
ģeogrāfiju vismaz tik labi, ka zina, ka Strenči ir
provincē (Ģ Mīlbergs no vietas: «Strenči ir pilsēta!»), ka tā ir tāda vieta, kur iedzīvotāji pa lielākai
daļai rekrutējas no lauku aprindām, un taisni no tādām aprindām, kas balso par Jums, Mīlberga kungs.
Ja kaut kur Jūs lauku cilvēkus gribat atrast, tad
Tāpēc es brīnos, ka
droši brauciet uz Strenčiem.
cilvēks, kas lauku sapulcē ir atradis bezdarbniekus,
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kas pats šinī bezdarbnieku sapulcē ir uzstājies, un
pat apsolījis krēditus, še ar kareivisku sparu mums
pārmet, ka bezdarbnieku neesot. Kvalificējiet paši,
ka var nosaukt šādu deputāta uzstāšanos, kas nācis ar svarīgiem solījumiem šeit Saeimā aizstāvēt
laucinieku prasības.
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K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Es gribu
atbildēt ministra kungam un apmierināt viņu tanīs
lielas bailes, ko viņš te izrādīja.
_ Viņš aizrādīja, ka koku zāģēšana un koku apstrādāšana esottik ārkārtīgi sarežģīts darbs, ka
tas varot sagādāt ārkārtīgi lielus zaudējumus. Man
gribas ministra kungam teikt, ka mums jau sen paMīlberga kungs mums pārmeta, ka sociāldemokrāti neatbalstot ceļu darbus. Es Jums jautāšu: stāv valsts zāģētavas. Dzelzceļu virsvaldei ir vaivai Jūs varat nosaukt kaut vienu Saeimas sēdi, vai rāk zāģētavu, kuras strāldā daudz gadu, un nekādas panamas tur nav notikušas.
vispār vienu sapulci, vai apspriedi publiskā vietā,
Tālāk ministra kungs aizrādīja, ka koku matekur sociāldemokrātu frakcija būtu uzstājusies pret
ceļu būvēm! Taisni otrādi — arī šinī sēdē mēs- riālu sagatavošana esot starptautiskas preces izgajums sakām: darait, ko gribat, būvējiet ceļus kaut
tavošana, kas esot ļoti grūta lieta; nevajagot šeit
uz debesīm, bet dodiet naudu, lai cilvēki var strā- radīt ari kaut kādu konkurenci privātām zāģētadāt, dodiet viņiem darbu un maizi, bet nenodarbovām. Man jāaizrāda, ka sevišķi finanču ministra
jieties ar divkosīgu polītiku. Vienā sapulcē jūs apkungam vajadzētu zināt, cik daudz sūdzību nāk no
solāt bezdarbniekiem darbu, bet kad ir runa par Anglijas un citam importa zemēm par to, cik ārkārtīgi mušu meža materiāli tiek sabojāti un cik nekredītiem, jus uzstājaties pret tiem. Es vēlreiz atkārtoju: organizējiet darbus, kādus gribat, vai pilmākulīgi viņus apstrādā daudzās privātās zāģētavas. Vakar es biju kādā koku rūpnieku apspriedē.
sētas, vai uz laukiem, vai provincē, bet gādājiet līViņi paši tur atzinās, ka tagad lietojamie zāģi esot
dzekļus, lai būtu cilvēkiem darbs un maize. Tāda ir
musu_ politika, tāds ir mūsu viedoklis, kā šeit Saeitik primitīvi, ka skaidās aizejot divreiz tik daudz kā
ma, ta ārpus Saeimas masas.
vajadzēju, pie kam dēļi iznāk robaini, nelīdzeni, kādēļ tiešam mušu koku slava Anglijas un citos tirgos
Alberinga kungam piemīt īpašība, mūžīgi runāt
ir ļoti kritusies. Valdībai tieši vajadzētu nākt ar
par mākslīgi radītiem bezdarbniekiem un par papriekšzīmi,
ko ari Finanču ministrija ir daudz reiz
balstiem, ko dodot šiem bezdarbniekiem.
Es ļoti
pārrunājusi, ierīkojot vismaz dažas zāģētavas ar
lūgtu Alberinga kungu, vai viņš te šodien nevarētu
pirmklasīgam mašīnām. Tad, bez šaubām, rezultāti
pateikt un uzskaitīt tos pabalstus, kādus tagad it kā
būtu citādi un mušu koku cenas celtos.
saņemot Latvijas bezdarbnieki. Es nezinu tādu
Nesen lasījām laikrakstos, un pie manis persopabalstu, un, laikam, arī Alberinga kunga valdības
nīgi
griezās latviešu brāķeru pārstāvji. Izrādās, ka
tautas labklājības ministris nezinās tāda pabalsta,
150 latviešu tautības brāķeri palikuši bez darba. Arī
ko valdība tagad dotu bezdarbniekiem. Es gan ziviņi atzīst, ka vienīga izeja ir dot viņiem darbu, sanu vienu pabalsta veidu, ar ko jūs nemitīgi barojat
gatavojot pašai valstij koka materiālus. Šiem brāšos bezdarbniekus — tas ir jūsu pastāvīgais izķeriem
ir daudzgadīga prakse. Tos labākos spesmiekls.
ciālistus
varētu pieņemt, atverot
1—2 zāģētavas,
Tas ir vienīgais pabalsta veids. Par tām anekkur mežu darbus, apstrādāšanas
varētu veikt ar
dotēm, ko jus stāstāt, ka bezdarbniekos ierakstoties
vislabakiem panākumiem. Bet tagad ir tāds stāvoturīgas ģimenes, taču neprasait atbildību no strādklis, ka mušu koktirgotāji, kas galvenā kārtā kompnieku frakcijas, no kreisā spārna.
Ja ir kāds tik
lektejas no cittautiešiem, pieņem latvju tautības
mantkārīgs un mantrausīgs, kā jūs teicāt, ka tēvam
brāķerus
tikai savas darbības ziedu laikā, bet kad
esot mājas, tantēm un onkuļiem atbildīgas vietas,
apstākļi paliek sliktākk tad viņus atlaiž, atstājot
bet dēliņš ierakstoties bezdarbniekos, tad atbildība
darba sliktāki kvalificētos savas tautības brāķerus.
taču gulstas uz jūsu sirdsapziņas. Ja starp jums ir
Sevišķi
koku _ zāģētavas ierīkojamas ar valsts lītādi mantrauši, kas savā labā izmanto pat bezdarbdzekļiem
arī tapec, lai tanīs kokus apstrādātu tādos
nieku niecīgos pabalstus, tad taču atbildība gulstas
g;adijumos, kad valsts sagatavotos kokus nepērk.
uz jums. Bet es nezinu, vai kāds cilvēks no jūsu
aprindām ies smilkstēt darba biržas piesmakušā Es domāju, ka daudz lielāka neapdomība būtu, ja
gaisa, lai beidzot tiktu pie smilšu tačkas dzīšanas tagad uz reiz koku cenas pazeminātu tik daudz, kā
to veļas, un pilnīgi nepareizi koku tirgotāji.
par 2 lati diena. Es neticu, vai kāds tāds varonis
Viņi
grib' šogad dubulti atgūt to, ko zaudējuši, pārsolīdastarp jums būtu.
mi. Tas ir nepareizi. Ja tiešām koku cenas arvien
Kiršteina kungs ļoti daiļskanīgi runāja, ka mevel kristu, tad valsts, vai etu viņus pārdot varbūt
žu darbus valstij vajadzētu uzņemties pašai. Nav
par mazliet zemāku cenu arī sagatavotā veidā. Tājāaizmirst, ka Kiršteina kungam un viņa frakcijai pēc, ministra
kungs, es Jums atgādināšu, ka dzelzir Janusa seja: viena jr viņa runa, apspriežot likumceļu virsvalde jau ierīkojusi 3 zāģētavas, varbūt
projektu, un otru mes dzirdēsim tad, kad centra
Jums tas nav zināms — kuras strādā ar ļoti labiem
ministris Ministru kabinetā balsos pret mūsu priekš_
panākumiem, izgatavojot kokus ne tikai savām valikumiem. Tad mes redzēsim, kas notiks pēc tā,
jadzībām, bet 75% pārdodot. Pāris zāģētavu noko še tik spīdoši nodemonstrēja mūsu priekšā finanmāšana arī neprasītu lielus līdzekļus, ne miljoniem
ču ministris, kurš valdības vārdā pasacīja, ka vallatu, bet tikai dažus miljonus rubļu.
Bet ja jūs
dībai un finanču ministrim šis priekšlikums par megribat atļaut tikai mežā sagatavot apaļus kokus un
žu izstradašanusaimnieciskā kārtā nav pieņemams.
ne sazāģēt, tad tas visu lietu sabojā. Sakait, ko daKo tad_ darīs pec tamjūsu ministris? Vai viņš pēc
rīs
mežu resors pavasarī, kad tirgotāji šo koku
tam vel paliks valdība, vai izstāsies no valdības?
pirkšanu sabotēs? Ja jau jūs reiz atļaujat sagatavot
Ja viņš paliks valdība, tad taču viņš solidarizēsies
meža apaļos kokus, tad atļaujiet tos arī sazāģēt. Te
ar finanču ministra paziņojumu, un es domāju, ka
nav nekāda riska; pie tam es vēlreiz aizrādu, ka vicentrs nu nav tas varonis, kas šinī gadījumā laizīs
sas valstīs ta Heta tā jau ir nokārtota — tā tad citas
mīļo un saldo koalīciju.
valstis ir aizgājušas daudz tālāk par mums.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depuPriekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Kiršteinam.
tātam Milbergam.
i.
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G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Man jāatbild Višņas kungam, ka viņš ir vai
nu mani pārpratis, vai arī nav sadzirdējis, ko es teicu. (J Bāloša starpsauciens.) «Es runāju par Rozentāla pārejas' formulu, kur Rozentāls min brīvā
darba spēka reģistrēšanu uz laukiem; pie tam es
runāju par pagastiem, bet Strenči un Valka taču
nav pagasti -- tās ir mazpilsētas. (J. Bāloša starpsauciens. — Jūs, Baloža kungs, varat aizbraukt uz
Maskavu izbļaustīties! — Tā tad te nav nekādas
divkosības. Arī es teicu, ka mazpilsētās bezdarbs
ir.
Mēs to atzīstam, un aizstāvēsim arī turpmāk
bezdarbnieku jautājumu attiecībā uz mazpilsētām,
bet Rozentāla pārejas formula zīmējas tikai uz pagastiem.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Dubinam.

M. Dubins (Agudas Jisroel): Es domāju, neviens
no iepriekšējiem runātājiem nav koku brāķeris — ne
Kiršteina, ne Rozentāla kungi nav koku brāķeri, tāpēc arī man te drusku jārunā par šo lietu.
Man šķiet, ka te mazāk ir runa par koku tirdzniecību nekā par partijas tirdzniecību. Ap to tā
lieta grozās, un Kiršteina kungs arī itin skaidri pateicama esot kādi 150 brāķeri, kam vajagot darbu.
Varbūt Kiršteina kungam vēlēšanās pietrūks taisni
150 balsis, un tāpēc, lūk, šiem 150 brāķeriem jāsagādā darbs, lai vēlāk varētu saņemt šīs 150, bez
tam vel viņu ģimenes locekļu balsis.
Kungi, sāksim atkal strādāt un pārdot kokus uz
ārzemēm! Es atminos, ka pagājušo reizi kāds deputāts,
laikam Kiršteina kungs, aizrādīja, ka visus mežsargus spiež iestāties demokrātiskā centra partijā. Tā
tad galvenais darbs, ar ko nodarbojas Kiršteina
kungs, ir nevis koku tirdzniecība, bet balsu gādāšana.

Viņš šeit apgalvo, ka koku tirgotāji sabotējot.
(Sauciens no vietas: «Pareizi»!) Tā var runāt tikai
Kiršteina kungs. Ja tagad visā pasaulē ir koktirdzniecības krize un visi koku tirgotāji ir daudz zaudējuši, tad nevar apgalvot, ka viņi sabotē un negrib
strādāt. Es domāju, katrs koku tirgotājs grib strādāt, cik vien iespējams, bet viņi ir izstrādājuši visu
naudu, un vairāk viņiem nav.
(Starpsauciens.)
Jus runājat par Somiju. Kā tad bija Somijā? Koku
tirgotāji teica, ka viņi nevar maksāt par kokiem
tikdaudz, un valsts nolaida lētāk, lai viņi varētu

strādāt.
_ Kiršteina kungs, vai Jūs zināt, cik mums gadā
ienāk no_ kokiem?
Un kas šos līdzekļus sagādā?
Tos sagada koku tirgotāji, ne Kiršteina kungs un
mežziņi. Pateicoties viņiem, tie, varbūt, drīzāk gan
aizies, nevis ienāks.
Ja grib runāt par koku tirdzniecību, tad jāzin,
kāda ir tas _ vesture. Katrs koku tirgotājs, ja viņš
strada, dabu ārzemēs avansus; ja strādā valdība —
ta avansus nedabū. Valdībai jāiegulda sava nauda,
un naudu var dabūt atpakaļ tikai pēc tam, kad koki
izstrādāti. Vai jūs neatceraties, ka Priedīša kungs
arī kādreiz briesmīgi aizstāvēja koku izstrādāšanu
saimnieciskā kārtībā? Bet cik tālu mēs tikām-ar to
izstrādāšanu? Toreiz izstrādāja, laikam, plankas
un dēlīšus. Par kādu cenu galu galā to visu pārdeva? Visu pārdeva „oryjioM". Kiršteina kungs, vai
Jus domājat, ka pirms vēlēšanām mums trūkst panamu? Man šķiet, ka pilnīgi pietiek ar tām panamām, kas jau ir notikušas, kāpēc tad nu vēl nākošam velēšanām radīt jaunas! (K. Bāloša starpsauciens.) Profesora kungs, vai jūs domājat, ka koku
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tirgotāji nav cilvēki? (Smiekli.) Kādēļ Jūs tik traki
skatāties uz koku tirgotājiem? Vai Jūs domājat, ka
profesori vien ir cilvēki? (Smiekli. —K.Balodis no
vietas: «Uzņēmējam pašam vajaga būt naudai! Ja
viņam tas nav, tad viņš ir švindleris!») Profesora
kungs arī «švindelē».
Sākumā viņš it kā atsakās
no algas, bet beigu beigās tomēr neatsakās!

(Smiekli.)
Es domāju, ka tik vienkārši, .nemaz nepārliecinoties un neapdomājot šo priekšlikumu, nemaz neļaujot iztirzāt
šo jautājumu kommisijā, bet gluži
vienkārši pieņemot to Saeimas plenārsēdē pārejas
formulas veidā nu gan nekādā ziņā nevar. Jūs liekat priekša nolemt, jai turpmāk valdība pati izstrādā mežus. Bet vai Jūs neatceraties, kā bija ar šo mežu izstrādāšanu? Jūs zināt, Kiršteina kungs, kā
klajas. (Starpsauciens.) Jūs domājat laboties, bet
tas neka vel nepierāda.
(K. Kiršteina starpsauciens.) Kiršteina kungs, Jūs zināt, cik daudz kreditoru ir rūpniecībai un lauksaimniecībai.
Bet vai
Jus esat painteresējušies arī par to, cik līdzekļu ir
dots koku rūpniekiem?
(K Kiršteins no vietas:
«Tiem līdzekļi ienāk no ārzemēm!») — Nu redziet,
caur tiem sliktiem_ koku tirgotājiem ieplūst mūsu
valstī ārzemju valūta; viņi ir tie, kas ievada mūsu
valsts kase ārzemju valūtu. Par labību mēs zaudēsim diezgan daudz. Vai Jūs gribat, lai valsts piemaksāt^ arī par koku izstrādāšanu? Valsts jau
piemaksa par sviestu un bekonu.
Vai tad tiešām
mes esam tik _ bagati, ka varam tā eksperimentēt? Ja
ta ir, tad — lūdzu, darait to! Bez šaubām, pirms vēlēšanām mums nāksies sastapties ar dažu labu trakumu. (Starpsauciens.) — Pagaidait, mīļo draudziņ,
ta nav! —
Es lieku priekšā šo pārejas formulu noraidīt.
Ari tagad_ Zemkopības ministrijai nav aizliegts kokus apstrādāt. To viņa arī dara un apstrādā lielu
daļu. Gadu atpakaļ es aizrādīju, ka nevajaga kokus apstrādāt, jo bus jāzaudē. Jūs teicāt: «Nē, mēs
tos pārdosim!» Torejz par baļķiem varēja dabūt
40 rubļus par kubikpedu, bet par cik Jūs, mīļais
Kiršteina kungs, tagad tos atdodat? Par 24 rubļiem
kubikpedu! Cik starpības tas nu ir par vienu kubikpedu? (Starpsaucieni.) Bet Jums jau kaut vai 100
miljonu rubļu — arī tas Jums nekā nenozīmē. Privāts tirgotājs var zaudēt, bet Jūs gribat zaudēt uz
nodokļu maksātāju rēķina. Redziet, tāds ir Jūsu rēķins! Ja pagājuša gada koki būtu pārstrādāti tā, kā
Kiršteina kungs gribēja, tad šogad mums būtu vajadzīgi jau 2 miljoni latu. (Starpsaucieni.) Jūs gādājot, lai iedzīvotājiem! būtu labāk, bet es gan viņus

gribētu atsvabināt no Jums, lai Jums būtu mazāk
velētāju. Es domāju, ka citi deputātu kungi neaižrausies no Kiršteina kunga priekšlaicīgās vēlēšanās un nobalsos pret šo pārejas formulu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Rozentalam.
M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu kungi! Deputāta Dubina kunga runa bija skaista un ļoti
veikla no koku tirgotāju interešu viedokļa; tikai
vienu viņš aizmirsa_ pastāstīt — kā mums šogad ir
klājies ar koku zāģētavām, ko viņa ļaudis ir izputinājuši ar biežam dedzināšanām, un par citām lietām,
kas tagad strādniekiem Ir sagādājušas bezdarbu.
Tas bija nepieciešams, lai mēs varētu novērtēt, kas
ir labāks — vai Dubina kungs un viņa ļaudis, vai
Kiršteina un manis iesniegtā pārejas formula par*
mežu izstrādāšanu saimnieciskā kārtā. Ja jūs domājat, ka visi darbinieki ir tikai tādi, kas gatavo panamas, tad labojiet cilvēkus, dodiet godīgākus cii-
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vēkus, kas šo lietu var veikt, bet neuzstādait tādu
tēzi, it kā mūsu priekšlikums ir nederīgs un nepieņemams. Jūsu cilvēki, varbūt, ir nepieņemami, bet
priekšlikums ir pieņemams. Gādājiet tikai labākus
darbiniekus.
Mīlberga kungs par visu vari mēģināja mums
iegalvot, ka uz laukiem bezdarba neesot. Bet, Mīlberga kungs, vai Jūs nelasījāt ziņojumu par sīkzemniekiem un bezzemniekiem, kuri ieradušies no Rugāju, Balvu un Bērzpils pagastiem pie tautas labklājības ministra, satiksmes ministra, un pat ministru prezidenta? Par to ir rakstīts pat «Brīvajā
Zemē», kur citkārt par bezdarbnieku delegācijām

nekad nekas nav bijis minēts. Tā tad uz laukiem
bezdarbs ir, tāpēc arī viņi ir šurp nākuši, lai lūgtu
gādāt darbu arī uz laukiem. Vai pie Jums vēl atsevišķi jāgriežas, un tikai tad Jūs zināsit, ka uz laukiem ir bezdarbs. Te mēs jau redzējām, ka Kullīša
kungs ir pārliecināts, ka Jēkabpilī bezdarbs ir, un
tikai tāpēc, ka Jēkabpils bezdarbnieki ir pie viņa
griezušies; bet ja tie nebūtu pie viņa griezušies, tad
Kullīša kungs būtu teicis tāpat kā tagad Mīlberga
kungs, ka bezdarba Jēkabpilī nav. Tāpēc var tikai
ieteikt bezdarbnieku delegācijām biežāk griezties
pie šiem kungiem un pastāstīt, kā ir uz laukiem, tad
vi ņi arī zinas, ka bezdarbs patiešām ir. Savādi, ka
Mīlberga kungs par to mēģina šaubīties. Citos gadījumos Jūs mēdzat pieprasīt ziņas no partijas nodaļām. Es Jums ieteiktu to darīt arī tagad. (Sauciens pa kreisi: «Anketas!») Jā, varbūt, izlaist anketas un pieprasīt, vai bezdarbs uz laukiem ir, vai
nav; tad Jūs otrreiz varēsit drošāk runāt un neuzstāsities pret mušu pārejas formulu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Kārlim Balodim.

Vārds deputātam

K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man, diemžēl, jāuzstājas vēlreiz, jo Dubina kungs
mani ta provocēja, ka es citādi nevaru.
Līdz šim es biju iedomājies, ka mežu uzņēmējiem ir vismaz tikdaudz kapitāla, ka pirmā darba
stadija viņi var iztikt paši ar savu kapitālu, t. i. iemaksāt 10%, sākt mežu cirst un izvest, un krēdits
būtu vajadzīgs tikai beidzamā stadijā, kad jāmaksā
apstrādāšanas un sazāģēšanas izdevumi. Bet ja
krēditi vajadzīgi jau transportu sākot, ja jau tad grib
dabūt aizdevumus, tad tos gluži labi var dot arī
Latvijas banka — tad procentes, kas jāmaksā par
aizdevumiem, paliktu vismaz mūsu pašu zemē. Bet
ja nu jau no paša sākuma griežas pie ārzemniekiem
un prasa aizdevumus, tad es ļoti šaubos, vai te maz
ir kāda norobežošanās no švindeļa. Ciktāl tas nav
švindelis, tas tomēr ir zaudējums mūsu valstij, jo tā
ļoti daudz valsts kredīta diskonta veidā aiziet uz
ārzemēm, bez ka _ mes varam iztikt ļoti labi, jo visiem, kas apstrādā mušu valsts mežus, ir iespējams segt savus izdevumus ar Latvijas valsts kases
naudas zīmem._ Ja nu mežus izstrādās valsts pati
saimnieciska kārta, tad viņai uz ārzemēm nebūs jāizdod ne sarkana graša, nekas nebūs jāaizņemas.
Bez tam mums vel ir tiesības izlaist valsts kases
zīmes — likums nav pilnīgi izmantots. Ir tiesības
izlaist naudas zīmes par 48.000.000 latu, bet apgrozība būs tikai kādi nepilni 40.000.000. Katrā ziņa valsts kases zīmes mežu izstrādāšanai ir iespējams sagādāt, un Latvijas valstij tas nekā vairāk
nemaksā, kā tikai drukāšanas izdevumus. Tas nebūtu nekāds švindelis, jo kapitāls, ko ieguldītu darbā un kokos, nāktu atpakaļ, tiklīdz koki būtu iz-

vesti uz ārzemēm.
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Te nu ir jautājums, vai valsts pati var mežus
izstrādāt.
Te jau Kiršteina kungs atzīmēja dzelz-

ceļu darbnīcu
iepazinies un
darbnīcas ne
mežus, ne tik

panākumus. Es arī ar šo lietu esmu
varu tikai apstiprināt, ka dzelzceļu
tik vien savām vajadzībām izstrādā
vien nopelna to naudu, kas būtu jāsamaksā torgos, bet arī pelna vēl no pārstrādāšanas.
Runājot par mūsu zāģētavām, Kiršteina kungs
jau uzsvēra, ka daudzās ir vecas mašīnas. 1924.
gada es jau aizrādīju «Ekonomistā», kādā plašākā
raksta, ka mūsu zāģētavās ir ļoti daudz vecu zāģu,
par _kuriem _ angļu žurnālā «Timber Trade Journal»,
kada _ rakstā, kura autors, es domāju, ir lielāks lietpratējs nekā Dubina kungs, viens no angļu tirgotājiem, kas izdod šo «Timber Trade Journal», uzsvērts, ka Vācijā un Baltijā zāģi novecojušas sistēmas, ka Amerikas zāģi strādā ar 18% zāģu skaidu,
bet vācu zāģi ar daudz lielāku procentu, tā ka no
100 kubikpēdām apaļu koku iznāk tikai 60 kubikpedas sagatavotu_ koku. Tā tad deficīts ir apmēram 20%. Ja mūsu zāģētavām nav tik labu zāģu,
par ko baidās mūsu finanču ministris, tad valstij
būtu jādod_ nauda Amerikas zāģu iegādāšanai, kādus ir iegādājusies Padomju Krievija. Es neesmu
Padomju Krievijas _ piekritējs, bet jāatzīst, ka viņu
koki izstrādāti labāk; tos viņi sūta tieši uz Angliju,
liek tur izsolēs un dabū labas cenas. Padomju Krievijai ir moderni zāģi. To iegādāšana visām mūsu
zāģētavām maksātu dažus simts tūkstošus latu.
Tas ir iespējams, jo zāģētavu ēkas ir, mašīnas ir,
vajaga tikai ? modernos, vislabāk Amerikas lentas
zāģus.

Ja finanču ministra kungs optimistiski aizrāda,
ka nevarot iejaukties privātā tirdzniecībā, tad man
jāaizrāda, ka tagad ir ārkārtīgs gadījums. Finanču
ministra kungs, ko Jūs iesāksit, ja mūsu valstij
trūks vairāk desmit miljonu latu ienākumu? Un
tie trūks, ja mēs nevarēsim izvest apmēram tikpat
daudz, cik pagājušā gadā. Tad būs zināmā mērā
finanču sabrukums. Mēs varam nostāties, uz kāda viedokļa gribam, bet jāuzsver, ka nekas nelīdz,
ka jārēķinās ar faktiskiem apstākļiem.
Dubina kungs, varbūt, sacīs, ka viņi nevar tik
lēti strādāt. Bet kā tas nu ir? Priekš kara, kad
Anglija cenas bija zemākas, varēja strādāt ar peļņu.
Es zinu, ka tagadējās cenas atbilst priekškara cenām, jonav nekas grozījies. Koku tirgotāji var gan
par tādām taksēm nosolīt, bet viņi domā, ka tad
būtu pārāk maza peļņa. Saprotams, ja naudas
trūkst pat 10% iemaksai, ja tā tūlīt jāaizņemas ārzemes, tad ražošanas izdevumi ir tik lieli, ka nevar strādāt.
Kas, attiecas un konkurences jautājumu, tad es
līdz šim domāju, ka labais spārns un arī finanču
ministris ir par brīvu konkurenci brīvu tirdzniecību. Tagad mēs zinām, ka ar spekulantiem
nedrīkst konkurēt. Kungi, man šķiet, tagad ir tādi
apstākļi, ka ari valstij būtu jāatļauj tās pašas tiesības, kas jau ir spekulantiem. Es negribu izskaust
privātos tirgotājus, bet prasu tikai valstij tās pašas
tiesības, kas ir spekulantiem.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Dubinam.
M. Dubins (Agudas Jisroel): Man grūti strīdēties ar profesora kungu, tomēr, lai gan es neesmu
bijis viņa māceklis, man jāaizrāda, ka profesora
kungs nepārzin patiesos lietas apstākļus. Profesora _ kungs teica, ka privātie tirgotāji saņemot ārzemes avansus. Bet par tiem taču nav jāmaksā
procentes! To Jums, profesora kungs, gan vajadzēja zināt. Ja kāds koku tirgotājs pārdod kokus,
tad viņš dabu avansu un nekādas procentes par to
nemaksa.
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Sociāldemokrāti aizrādīja, ka meži jāizmantojot saimnieciska kārtā.
^
Bet te man ir kāds mežu
strādnieku iesniegums valdībai, kur izteiktas pilnīgi pretējas domas. _ Tādu lēmumu viņi pieņēmuši
kāda nesen notikuša apspriedē. Ja sociāldemokrāti
atzīst viņu lēmumu, tad viņi atzīst arī to, ka mežsargus nevar laist mežā iekšā. (Saucieni pa kreisi.) Man šķiet, ka minēta sapulce ir lēmusi vienu,
sociāldemokrāti lems otru un Saeima — trešo.
Ja nu profesors Balodis, Kiršteina kungs un arī
citi atrod, ka mušu koku tirgotāji izstrādā sliktus
kokus, tad man jāsaka, ka jus, cienījamie kungi, nezināt, ka mušu koki ir_ daudz labāki par Padomju
Krievijas kokiem un mes varam ar tiem konkurēt.
Koku tirgotāji taču nav mazi bērni, kas nezina, ko
dara. Ja tirgotāji var konkurēt ar Padomju Krieviju,_tad vajaga ļaut tirgoties kā nākas un nevis izdomāt visādas gudrības, kas valstij daudz maksās.
Ja Anglijas tirgotāji Latvijas kokus nepirks, es nezinu, kur Kiršteina _kungs liks visus kokus. Ja jūs
gribat, lai mums būtu brīvāks tirgus, tad nevaiaga
but tik gudriem un likt valdībai pašai tirgoties ar
kokiem. Ja jus domājat, ka Polija tā dara, tad uzprasait viņai; Polija_ jums pateiks, ka būtu bijis labāk, ja valdība nebūtu mežus izstrādājusi. Es baidos, vai jūsu gudrība nemaksās jums vēl vairāk.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Debates
izbeigtas. — Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Debatēs vairāk deputātu aizrādīja, ka likumprojekta 3. panta redakcija
esot nepieņemama aiz tādiem vai citādiem motīviem Starp citu, stipri asi pret šo likuma pantu
^ arī Alberinga kungs. Man jāaizrāda, ka
uzstājas
pārmetumi nav vēršami pret budžeta kommisiju,
bet vēršami pret valdību, jo taisni valdības iesnieguma 3. pants bija formulēts vel asāk nekā tas te
pieņemts -- ka visi darbi nododami tikai bezdarbniekiem un ka visi _ šo resoru pasūtījumi veicami
sabiedrisko darbu kartība. Man jāaizrāda, ka budžeta kommisijā tekstu mīkstināja, atmetot vārdu
«tikai»; ta tad te ir runa par darbu nodošanu pastāvošiem uzņēmumiem, kas nodarbinās nevis bezdarbniekus, bet jau darba esošos strādniekus.
Kas attiecas uz aizrādījumu, ka vajadzīga divreiz vai trīsreiz lielāka summa, nekā te paredzēts —
profesora kungs pat atrada, ka esot vajadzīgi vismaz 15.000.000 —, tad man jāpaskaidro, ka pirmā
aprēķina bija paredzēti 5.000.000 latu, bet vēlāk, uz
Finanču ministrijas norādījumu, summu palielināja
uz 7.000.000 latu; šis aprēķins ir pamatots uz pašu
resoru aizrādījumiem. Pieprasot resoriem, cik līdzekļu viņiem vajadzīgs, lai vēl šinī ziemā varētu
nodot pasūtījumus dažādam nozarēm, tika minētas
summas, kaskopa deva šo summu, kāda ir likumprojekta. Tapec arī budžeta kommisijā no savas
puses šo _ summu nevarēja palielināt. Mēs gan pielikām klāt 1 miljonu latu Kara ministrijai, bet palielināt līdzekļus neatkarīgi no ta, ko pieprasījuši paši
resori, mes neatradām par vajadzīgu.
Es personīgi savā vārdā iesniedzu priekšlikumu
pie 2. panta, kur ir atrasts par nepieciešamu palielināt summu no 7 uz 8 miljoniem latu. To es esmu
darījis sakara ar pārejas formulu, ko iesniedza deputāts Kiršteins un kurai pievienojušās arī citas
frakcijas. Lai mežu resoram nerastos nekādas grūtīb_as _ mežu izstrādāšana, lai mežu resors nenonāktu
grūta stāvoklī, lai tam nepietrūktu līdzekļu, ir vajadzīgs šis 1 miljons latu koku sazāģēšanai, izvešanai no meža, un varbūt, vēl arī koku sazāģēšanai dēļos.
Kas attiecas uz pārejas formulām, kas iesniegtas pie šī likumprojekta, tad man jāsaka, ka par
Kiršteina un Rozentāla pārejas formulām budžeta
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kommisijā speciāli nav lēmusi; bet, ievērojot dažus
precedentus, _ka arī ievērojot budžeta kommisijas
viedokli vispār šādas lietas citos gadījumos, man
šķiet, ka budžeta kommisijā būtu tām piekritusi.

(Starpsauciens.) Es tā domāju. Budžeta kommisijā ir jau ta rīkojusies, līdzīgi lēmumi budžeta kommisijā ir pieņemti, piemēram par pasta un telegrāfa
darbnīcām. Ta tad, man_ šķiet, šāda pārejas formula _ butu sadabūjuši vairākumu. Kā jau teicu, šāda pārejas formula nebija iesniegta, un balsošana
par to nav notikusi.
Deputāta Rozentāla otrā pārejas formula —
uzdot valdībai visos sabiedriskos darbos vispirmā
kārta nodarbināt bezzemniekus, sīkzemniekus un
jaunsaimniekus — budžeta kommisijā nav apspriesta un nav arī balsota. Tāpēc es kommisijas vārdā
nevaru par to izteikties.
Te man gan jāaizrāda, ka nav pareizs Alberinga kungs aizrādījums, ka uz laukiem bezdarbnieku
neesot. jJz laukiem bezdarbnieki ir, ne tikai vienkārši strādnieki, betarī lauku saimnieki, par ko jau
daudz ir bijis jaruņa arī budžeta kommisijai. Arī
tam darbu saraksta, ko valdība ir iesniegusi par
5 miljoni latiem, paredzēts dot šoseju un zemes ceļu
departamentam pusotra miljona jātu, no kuriem tikai 100.000 latu, pec resora domām, varēšot izlietot
bezdarbnieku nodarbināšanai, turpretim 1.400.000
latu domāti lauku saimnieku — zirdzinieku nodarbināšanai vedot granti. Katru gadu, kad bijusi runa
par ceļu labošanu, taisni no lauku aprindām ir nākuši aizrādījumi, ka arī ļoti daudz lauku saimnieku
ziemas mēnešos ir bez darba un ka taisni grants un
akmeņu pievešanu ceļu labošanai varētu nodot lauku saimniekiem. Tapec mēs varam teikt, ka bezdarbs ziemas mēnešos skar ne tikai lauku strādniekus, bet arī vienu daļu lauku saimnieku.
Tālāk, Rozentāls ir iesniedzis pārejas formulu
— uzdot valdībai izdarīt_ uz laukiem pagasta pašvaldības brīva darba spēka_ reģistrēšanu. Tā budžeta kommisijā nav pārrunāta un kommisijas vārda atsauksmi nevaru dot.
Vēl tālāk Rozentāls ir jesniedzis pārejas formulu — uzdot valdībai, kamēr pastāv bezdarbs, aizliegt ārzemju strādnieku ievešanu un nodarbināšanu
Latvija, paredzot nepaklausīgiem darba devējiem
stingru sodu. Šī formula nav pārrunāta, bet debates par šo pašu valdības iesniegumu ir konstatēts,
ka vasaras mēnešos Latvija pierobežas joslā strādā kādi 18.000—19.000 strādnieki - lietuvieši. Tas
nav normāli, ka mes barojam tik lielu skaitu ārzemju strādnieku, kad mums pašiem ziemas un rudens mēnešos ir ļoti liels bezdarbnieku skaits; bet
formula ka tāda budžeta kommisijai nebija iesniegta.
Ar vairāk parakstiem iriesniegta pārejas formula — uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par budžeta gada grozīšanu, nosakot ta sakumu 1. janvārī. Budžeta kommisijā ir
notikusi domu apmaiņa par šo lietu. Ja esmu to
pareizi sapratis, budžeta kommisijas vairākums
doma, ka mušu budžeta gads saimnieciski nav izdevīgs; bet vai kommisijā būtu atradusi par vajadzīgu to tagad grozīt, to es nevaru teikt. Es
domāju, ka tas jāizšķir Augstajam namam. Arī no
valdības tāda iesnieguma nav bijis, tāpēc valdības
viedoklis man nav zināms.
Tādi būtu atzinumi sakarā ar iesniegtām pārejas formulām.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: 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. — Virsraksts.
«Likums par bezdarba apkarošanu.»
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Vai ir kādi iebildumi pret virsrakstu? Iebildumu nav. Virsraksts pieņemts. — Lūdzu nolasīt 1.

pantu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Bezdarba apkarošanas nolūkā Ministru kabinetam ir tiesība atļaut resoriem ikgadus, jau pirms jauna budžeta pieņemšanas Saeima, izvest darbus, kuriem paredzēti krēditi Saeimai iesniedzamā nākošā gada budžeta projektā.»

Priekšsēdētāja biedrs

K. Pauluks:

Vārdu ne-

viens neveļas? 1. pants nāk nobalsošanā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 1. pants vienbalsīgi
pieņemts. — Ludzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Izdevumu segšanai valdībai ir tiesiba aizņemties no
valsts rezerves fonda un nodot resoru rīcībā līdz septiņi miljoni latu, kuri atmaksājami valsts rezerves fondam tūliņ pēc
budžeta pieņemšanas Saeimā,»

Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Pie 2. panta
deputāts Dukurs iesniedzis priekšlikumu:
«2. panta otrā rindiņā vārda «septiņi» vietā likt «astoņi».»

Lūdzu referentu sniegt atsauksmi.
Referents R. Dukurs: Kommisijā šis priekšlikums nav balsots.
Priekšsēdētāja, biedrs K. Pauluks:
Referents
ziņo, ka kommisijā šis priekšlikums nav apspriests.
Lieku deputāta Dukura priekšlikumu uz balsošanu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Dukura
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Tādu nav. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Dukura priekšlikumu nodotas
45 balsis, pret tp nav neviens, atturējušies — 33.
Deputāta Dukura priekšlikums pieņemts. — Lieku
tagad uz balsošanu 2. pantu pārlabotā veidā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu pārlabota veida. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 2.
pants pārlabota veidā vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt 3. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saimnieciskā kārtā ar_ 2. pantā paredzētiem līdzekļiem
izvedamos darbos nodarbināmi bezdarbnieki, izņemot gadījumus, ja starp viņiem attiecīgi strādnieki
nebūtu atrodami.
Tāds pat noteikums ievedams līgumos ar uzņēmējiem, ja darbus izdod izsoles.»'

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie 2. panta deputāts Breikšs iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā 3. pantu strīpot».

Bez tam deputāts Balodis iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā pie 3. panta ievest šādu piezīmi:
«Sabiedriskos darbos nodarbinātiem bezdarbniekiem noteicama tāda darba alga, kāda pašreizējā darba tirgū attiecīgos
darbos_ pastav, bet ne zemāka par Ls 4 — vīriešiem un Ls 3.—
sievietēm un nepieaugušiem.»

Vārdu neviens nevēlas? Balsošanas kārtība būs
šāda. Vispirms likšu uz balsošanu deputāta Breikša priekšlikumu — pantu strīpot.
Ja to pieņems,
atkritīs deputāta Baloža iesniegtais priekšlikums un
nobalsošana par pašu pantu. Ja deputāta Breikša
priekšlikumu noraidīs, nāks nobalsošanā deputāta
Baloža priekšlikums pie 3. panta un pēc tam 3. pants
vai nu kommisijas, vai pārlabotā redakcijā. Lieku
uz balsošanu deputāta Breikša priekšlikumu —
3. pantu strīpot.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Breikša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot ludžu pacelties tos, kas atturas.
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Tādu nav. Par deputāta Breikša priekšlikumu nodotas 47 balsis, pret — 34 balsis. Deputāta Breikša
priekšlikums pieņemts, un līdz ar to strīpots 3.
pants. Deputāta Baloža priekšlikums atkrīt. —
Ludzu nolasīt 4. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Tautas_ labklājības ministrijas pienākums
panta paredzēto noteikumu izvešanai dzīvē.»

Priekšsēdētāja biedrs
priekšlikums

K. Pauluks:

ir sekot

3.

Iesniegts

— strīpot arī 4. pantu.

Lūdzu referentu sniegt atsauksmi.
Referents R. Dukurs:
4. pants pats par sevi
atkrīt, ja 3._ pants ir strīpots.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Ar 3. panta
nostrīpošanu atkrīt arī 4. pants, jo 4. pants saistīts
ar 3. pantu. — Ludzu nolasīt noslēguma tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:

«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.»

Priekšsēdētāja biedrs Ķ. Pauluks: Pret likuma noslēguma tekstu iebildumu nav? Tas pieņemts.
— Tagad lieku uz balsošanu likumu visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu visuma. Tādu nav. Kas atturas? Arī nav. Likums
visuma vienbalsīgi pieņemts. — Vai redakcijas kommisijas referents var referēt?. Vārds redakcijas
kommisijas referentam Deķenam.
Referents K. Dēķens: Šī likuma 2. panta 2.
rindiņa «kuri» vieta jāliek «kas». — Citu pārlabojumu nav.

Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Vai ir kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas ziņojumu?

Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Pie šī likuma .iesniegtas 5 pārejas formulas.
Deputāta M. Rozentāla pirmā iesniegtā pārejas formula skan:

«Saeima nolemj: uzdot _ valdībai lauku sabiedriskos darbos vispirma kārta nodarbināt bezzemniekus, sīkzemniekus un
jaunsaimniekus.»

Otrā pārejas formula, ko arī iesniedzis deputāts
M. Rozentāls, skan ta:
«Saeima nolemj: uzdot vald'bai izdarīt caur pagastu pašvaldībām brīva darba speķa reģistrēšanu uz laukiem.»

Deputāta M. Rozentāla trešā iesniegtā pārejas
formula skan šādi:
«Saeima nolemj: uzdot valdībai, kamēr pastāv bezdarbs,
noliegt ārzemju strādnieku ievešanu un nodarbināšanu Latvija, paredzot nepaklausīgiem darba devējiem stingru sodu.»

Deputātu K. Kiršteina un M. Rozentāla iesnieg-

ta pārejas formula skan:

«Saeimanolemj: uzdot valdībai meža izsolēs nepārdoto

mežu izstrādāt valsts līdzekļiem saimnieciskā kārtā, ne tikvien sagatavojot un izvedot kokus no meža, bet arī, apaļo koku materiālu nenosolīšanas gadījumos no koktirgotājiem, tos
sazāģējot un "apstrādājot! saimnieciskā kārtā.»

Beidzot deputātu V. Bastjāņa, J. Celma, P. Juraševska, J. Breikša, J. Vintera, K. Baloža u. c.
iesniegta pārejas formula skan:

. «Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par budžeta gada grozīšanu, nosakot tā
sakumu uz 1. janvāri.»
Pie pārejas formulām vārdu lūdz deputāts Alberings. Vārds deputātam Alberingam.
A. Alberings (zemnieku savienība): Kā jūs,
deputātu kungi, dzirdējāt, pie pieņemtā likumprojekta iesniegtas veselas 5 pārejas formulas. Dažas
pārejas formulas iesniegtas vienkārši tāpēc, ka tu-
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vojas velēšanas; bet ir arī tādas pārejas formulas,
kam nav sakara ar vēlēšanām un kam var būt plaša saimnieciska nozīme. Man šķiet, ka šeit Augstajā
nama, pieņemot šo likumu, mums nav iespējams tik
ātri pieņemt visas_ pārejas formulas, no kurām dažam var but ļoti tālu ejošas sekas. Vispirms mums
jānoskaidro faktiskais stāvoklis vienā vai otrā jau^
tājuma. Tāpēc,
nerunājot gari, es saku, ka pirms
nobalsošanas par pārejas formulām, kuru pieņemšana zināmā mērā saistītu valdības rokas, mums
jādzird attiecīgo valdības pārstāvju, attiecīgo speciālistu atsauksmes un domas — vai nu šeit plenārsēde, vai arī kommisijā. Tāpēc es lieku priekšā
pirms balsošanas par pārejas formulām, sevišķi tām,
kasskar _ plašākus jautājumus, kāda, piemēram, ir
pedejā pārejas formula, kur izteikta vēlēšanās budžeta gadu sākt nevis 1. aprīlī, bet gan 1. janvāri,
tas pārbaudīt un apspriest. Es nesaku, ka mūsu
frakcijā ir pret šo pārejas formulu; varbūt, arī mēs
būsim par to, bet papriekš jautājums jānoskaidro,
un šodien mēs to nevaram izdarīt. Nav nozīmes,
vai šo jautājumu izšķiram šodien, rīt, vai pēc nedēļas.
Tāpat jautājums par mežu apstrādāšanu ir ļoti
plašs, un, kā jau ministra kungs aizrādīja, valsts te
var ciest lielus zaudējumus. Tāpēc arī visas pāre-

jas formulas pirms to nobalsošanas jānodod attiecī-

gām kommisijām.
Priekšsēdētāja biedrs

K. Pauluks:

putātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):

Vārds de-

Man jāteic,
ka Alberinga kungs ar savu priekšlikumu grib ne
tikai atlikt nobalsošanu par pārejas formulām uz
nākošo sēdi, bet prasa to nodošanu visām attiecīgām kommisijām atsauksmēm. Tas nozīmē, Alberinga kungs, ka Jūs prasāt visu iesniegto priekšlikumu atlikšanu uz diezgan ilgu laiku, varbūt pat uz
nākošo sesiju, pēc Jauna gada. Ja Jūs nodosit šīs
pārejas formulas kommisijām atsauksmei, kuras jau
tā apkrautas daudz citiem darbiem, tad būs liels
jautājums, vai tās paspēs līdz svētkiem visas šīs
pārejas formulas izskatīt. Man liekas, ka tādā veidā pieņemt Alberinga kunga priekšlikumu nevar.
Viņa motivējums pierāda, ka viņam katram
gadījumam ir sava morāle. Vai Jūs atceraties vēl,
Alberinga kungs, kā bija tad, kad Jūs likāt priekšā
atvēlēt 10.000.000 latu lauksaimniecībai? Toreiz Jūs

nedevāt šo priekšlikumu apspriest nevienai kommisijai. Jūs teicāt, ka to vajaga pieņemt, un pieņēmāt
bez kādām kommisijām. Ja tagad ir priekšlikumi,
kas jums nav patīkami, Jūs liekat priekšā tos nodot kommisijām. Tā, kungi, nevajaga rīkoties. Vajaga būt vienādai mērauklai visiem gadījumiem. Ja
jūs domājat, ka pārejas formulas nododamas kommisijām, tad to jums vajaga ievērot arī tad, kad jūs
tās iesniedzat. Ja Alberinga kungs liktu priekšā
atlikt nobalsošanu uz nākošo sēdi, tad pret to mums
nebūtu iebildumu, bet mēs nevaram piekrist pārejas formulu nodošanai kommisijai uz nezināmu laiku.

Ir taisnība, ka jautājums par budžeta gada
grozīšanu nav noskaidrots. Tomēr par šo jautāju-

sesijas

15. sēde 1930. gada 9. decembrī.
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mu ir ļoti daudz runāts. Arī jūsu ļaudis, kuri strādā budžeta kommisijā, domā, ka budžeta gada termiņš būtu jāgroza. Katru gadu izrādās, ka aprīļa
mēnesī neviens resors nevar sākt strādāt, kamēr
nav pieņemts budžets, un kad budžetu pieņem, tad
visi darbi tiek sasteigti. Es domāju, mūsu saimnieciskās intereses prasa, lai šo jautājumu pasteidzinātu un budžeta gada sākumu pārliktu uz 1. janvāri.
Man nav iebildumu, ja nobalsošanu atliek uz
nākošo sēdi, bet nodošana kommisijām nav pieņemama.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Man jāziņo,
ka iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums,
ko parakstījuši deputāti A. Alberings, A. Briedis
u. c, skan:
«Liekami priekšā pārejas formulas nobalsot nākošā sēdē.»

Otrais priekšlikums, ko arī parakstījuši deputāti A. Alberings, A. Briedis, J. Birznieks u. c, skan:
«Liekam priekšā iesniegtās pie likuma par bezdarba apkarošanu pārejas formulas, pirms to nobalsošanas, nodot attiecīgu kommisiju atsauksmei.»

Priekšlikumu iesniedzēji ziņo, ka viņi vēlas, lai
vispirms nobalsotu otro priekšlikumu par nodošanu
kommisijām, un tikai pēc tam nobalsot pirmo
priekšlikumu — par nobalsošanas atlikšanu uz nākošo sēdi. Prezidijs domā, ka ir iespējams balsot
par otro priekšlikumu vispirms. Vai referents vēlas vārdu? Referents vārdu nevēlas. Vispirms nāks
nobalsošanā otrais priekšlikums, kurš skan:
«Liekam priekšā iesniegtās pie likuma par bezdarba apkarošanu pārejas formulas, pirms to nobalsošanas, nodot attiecīgu kommisiju atsauksmei.»

Par balsošanas kārtību vārds deputātam Petrevicam.
A. Petrevies (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Pēc kārtības ruļļa, ja ir jautājums
par lietas nodošanu kommisijai vai tās apspriešanas atlikšanu uz kādu laiku, vispirms izšķirams
jautājums par lietas atlikšanu. Šinī gadījumā ir runa par to, ka pārejas formulu nobalsošana atliekama uz nākošo sēdi; tā tad tas vispirms nobalsojams.
Ja to noraidīs, tad varēs nākt nobalsošanā priekšlikums par pārejas formulu nodošanu kommisiju atsauksmēm. Tā tad priekšlikums par atlikšanu nobalsojams vispirms.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Iesniedzējiem nav iebildumu pret to, ka vispirms nobalsojam par priekšlikumu, kurā ir runa par nobalsošanas atlikšanu uz nākošo sēdi. Lieku vispirms uz
balsošanu priekšlikumu par pārejas formulu nobalsošanas atlikšanu uz nākošo sēdi. Ja to pieņems,
atkritis nobalsošana par otro priekšlikumu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par pirmo priekšlikumu.
Acīmredzot vairākums. Nobalsošana par iesniegtam pārejas formulām atlikta uz nākošo sēdi. Otra priekšlikuma nobalsošana atkrīt.
Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā šīs dienas
sēdi slēgt. Iebildumu nav?
Nākošā sēde piektdien, 12. decembrī, pīkst. 5
pēc pusdienas.
Sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 9.38 vakarā.)
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VII sesijas 16. sēde 1930. gada 12. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)
Saturs.

1.
2.

3.

Atvaļinājuma piešķiršana deputātam
Deputāta M Rozentāla u. c.
priekšlikums — uzdot
sociālas likumdošanas kommisijai 2 mēnešu laikā izskatīt likumprojektu par apdrošināšanu vecuma un invaliditātes gadījumos (pieņem):

M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
Pašvaidības _ kommisijas priekšlikums
— pagarināt termiņu pilsētas pašvaldības likuma pārgrozījuma apspriešanai tpieņem):
P. Ulpe, referents
F. Cielēns (sociāldemokrāts)
J. Kullītis (nacionālais bloks)
K. Balodis (darba savienība)

5.

6.

7.

8.

670
671

Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais likumprojekts
ar
aizdevumu izsniegšanu pilsētu pašvaldībām (nodod
kommisijai):

672
672
672
673

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
674
Deputāta E. Dzelzīša u c. iesniegtais likumprojekts —
_
pārgrozījumi un papildinājumi likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (nodod
kom-

misijām) :
E. Dzelzītis sociāldemokrāts)
Deputāta J. Šterna u. c iesniegtais likumprojekts
ieklās fondu (nodod kommisijām):
J. Šterns (progresīvā apvienība)
A. Alberings (zemnieku savienība)
R. Bīlmanisj(socāldēmokrats)

676
par
678
679

Deputāta J. Šterna u. c. iesniegtais steidzams pieprasījums-iekšlietu ministrim par Liepājas apriņķa
valdes
priekšsēdētaja Līča darbību (pieneni):
J. Šterns (progresīvā apvienība)
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
J. Birznieks (zemnieku savienība)
Deputāta V. Sandera u. c. iesniegtais satversmes
zīšanas projekts (nodod kommisijai i:
V. Sanders (nacionālais bloks)
F. Cielēns, (sociāldemokrāts)

K. Balodis (darba savien.ba)

'

K. Pabērzs (progresīvā tautas apvienība)
M. Skujenieks (progresīvā apvienība)
M. Lazersons (Ceire-Cion)

9.

668

670

A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakcija)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
Br. Kalniņš (sociāldemokrāts)

4.

668

680

€81, 694
687
687

gro695
695
697
700
701

701
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija) ... 703
Satiksmes minist ra atbilde uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu par partejisku rīcību pasta-tēlegrafa departamenta :
F. Ozoliņš, satiksmes ~ministris
705
'.
J. Višņa (sociāldemokrāts)
. 706

10. Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
klāta.

710

Saeimas sēde at-

Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; satiksmes
ministra atbilde uz deputātu J. Višņas u. c. iesniegto
jautājumu par partejisku rīcību pasta-tēlegrafa departamenta; ārlietu ministra atbilde uz deputāta P.
Lejiņa u. c. iesniegto jautājumu par ārlietu ministra
interviju Liepājas-Romnas dzelzceļa lietā; ārlietu
ministra atbilde uz deputāta F. Cielēna u. c. iesniegto jautājumu par baltikumiešu un bermontiesu
pretenzijām; pārejas formulas pie likuma par bezdarba apkarošanu; pārgrozījumi un papildinājumi
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likuma par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību
gadījumos, 3. lasījums; pec tam turpināsim apspriest
jau agrāk izsludināto dienas kārtību, kas papildināta
ar lauku pašvaldības darbinieku dienesta likumu un
pārgrozījumiem un papildinājumiem civillikumos.
Iebildumu pret dienas kartību nevienam nav ? Dienas kartība pieņemta.
Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — p r ezīdija ziņojumiem. Deputāts J. ZlaugotnisCukurs Jūdz piešķirt viņam atvaļinājumu br mešanai uz ārzemēm no š. g. 15. decembra līdz 1931.
gada 20. janvārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu.
Augstam namam iebildumu nav? Atvaļinājums piešķirts.
Deputāti M. Rozentāls, V. Bastjānis, F. Cielēns
u. c. iesnieguši priekšlikumu, kas Augstā nama deputātiem jau izdalīts un šodien apspriežams. — Lūdzu sekretāru to nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeima nolemj:
Uzdot sociālās likumdošanas

kommisijai
divu mēnešu
laika caurskatīt sociāldemokrātiskās frakcijas iesniegto
un no
Saeimas kopsedes kommisijai nodoto — likumprojektu par
apdrošināšanu vecuma un invaliditātes gadījumos.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Rozentalam pie šī priekšlikuma.

Vārds deputātam

M. Rozentāls (sociāldemokrāts): Deputātu i.ungi!
Kad pagājuša gada rudenī valdība sāka «apstrādāt»
slimo kases, tad šo savu darbu tā motivēja ar -vislielākās labvēlības principu» strādniekiem. Strādnieki paši par sevi neesot pietiekoši gādājuši, un
tapec valdība, nākšot viņiem palīgā, iecelšot slimo
kasu pārvaldes darba devējus un samazināšot slimo
kasēm līdzekļus, bet-līdzekļu
ietaupījumu izlietošot citām derīgam lietam, proti — vecuma apdrošināšanai. Sai vajadzībai, šim solījumam ņemams
1% no valsts piemaksām slimo kasēm, kas būtu
1.750.000—2.000.000 latu. Pēc tam valdība solījās
izstradat _ visa drīzumā likumprojektu par vecuma
apdrošināšanu, tomēr šis solījums ir palicis tikai
solījums. Nu ir vairāk ka gads apkārt, bet nekas no
šī solījuma nav redzams. Mēs neredzam valdības
likumprojekta. Tas nav Saeimai iesniegts, un arī
sociālas likumdošanas kommisijā tas nav manāms.
Ta tad viens solījums nav izpildīts.
Sociāldemokrātu frakcija, gribēdama nākt pretim valdībai, ir iesniegusi Saeimai savu likumprojektu par vecuma un invaliditātes nodrošināšanu, bet šis projekts ir noguldīts sociālas likumdošanas kommisijā un apspriests netiek.
Ta vieta kommisijā tagad nodarbināta ar valsts un
pašvaldības darbinieku pensiju likumu, kas patiesība ir tas pats vecuma apdrošināšanas likums, tikai
saistīts ar zināmu gadu nokalpošanu valsts dienesta, zināmu izdienu; patiesībā tas pielīdzināms
vecuma apdrošināšanas likumam.
Šo likumu, kas vispirms bija domāts kā valsts
un pašvaldības darbinieku pensionēšanas likums,
kas varētu attiekties uz 60.000—70.000 darbinieku,
kommisijā tagad steiga papildina. Zemnieku savienību ļoti interese, lai pensionētu arī baznīckungus. Tādu priekšlikumu kommisijā ar balsu vairākumu arī pieņēma. Talak zemnieku savienība rūpējās arī par aizsargiem —_ arī tiem pienākoties
pensija. Grūti sacīt, cik ir tādu baznīckungu, kam
pienāktos pensija, bet par aizsargiem jāsaka, ka komandējošais sastāvs sasniedz 1000 cilvēku. Varbūt, baznīckungu ir tikpat daudz, tā ka pāris tūkstošu pensionējamo naktu klāt.
Ja tik daudz jau
nāk klāt un runa vel par mākslinieku, aktieru un
agronomijas darbinieku: lopkopības, zemkopības,
biškopības un dārzkopības pārraugu pensionēšanu.
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tad, patiesība, samēra maz paliek pāri to pilsoņu,
kas nebūtu pensionējami.
Stāvoklis pēc šinī gadā izdarītas tautas skaitīšanas ir tāds: tādu pilsoņu, kurus valsts un pašvaldības darbinieku likumā paredzēts pensionēt, t. i.
kas vecāki par 60 gadiem, visā Latvijā šogad ir
bijis 239.000. Ja visiem viņiem bez izšķirības piešķirtu pensiju, tad tā būtu jāizsniedz 239.000 personām. Pēc mūsu ieskata pensija pienāktos tikai
tiem, kam, sasniegušiem 60 gadu vecumu, nav nodrošinājuma dažādu ienākumu veidā — vai zemes
īpašuma, vai kapitāla, vai kāda uzņēmuma veidā.
Ja tā šķirojam šos vecos pilsoņus, atskaitot nost tos,
kam ir pietiekoši lieli zemes īpašumi, t. i. pāri par
30 ha, ienākumi no uzņēmumiem, no citu cilvēku
darba spēka izmantošanas, tad varētu, rēķināt, ka
vēl paliktu pāri 170.000. Ja atskaitītu tos, ko pensionē uz valsts un pašvaldības darbinieku likuma
pamata, tad pensija pienāktos vēl 100.000 cilvēkiem.
Valdības solītais projekts paredzēja apdrošināt
vecuma dienām tikai slimo kasu dalībniekus un pensijas izsniegšanu tikai tiem slimo kasu dalībniekiem,
kas zināmu laiku jau bijuši slimo kasu dalībnieki un
sasnieguši 60 gadu vecumu. Tādu pēc_ Tautas_ lab-

klājības ministrijas ziņām varētu but apmēram
12.000. Tad vēl nāk klāt ap 3000 invalidu, kas zaudējuši darba spējas, vēl nebūdami 60 gadus veci.
Tā tad pensionējamo skaits būtu ap 15.000 cilvēku.
Tautas labklājības ministrija bija paredzējusi
savā solītā projektā 360 latu lielu gada pensiju. Ja
nu tagad šādu pensionējamo personu_ skaitu pieņemam 15.000 lielu, tad vienā^ gada būtu vajadzīgi
5.400.000 latu. Ja tagad mēs ņemtu to skaitli,' ko
es minēju, t. i. ja pensionējam an visus _ pārējos
trūcīgos, kas vecāki par 60 gadiem — tādu būtu
apmēram 100.000 cilvēku —, un ja nukatram gada
maksātu 360 latus, tad pavisam vajadzētu 36.000.000
latu. Tik lielu summu katru gadu vajadzētu izmaksāt pensijās.
, Protams, tie kungi, kas domā, ka mazturīgo
strādnieku vajadzībām nekad nav naudas, varbūt,
bailēs iepletīs acis un vienkārši pateiks, ka. tādu
naudu nav, kur ņemt, un tāpēc nedrīkst runat_ par
kaut kādu vecuma nodrošināšanu. Man te jāaizrāda, ka mūsu pilsonība parasti atsaucas uz citam
zemēm, protams — tanīs jautājumos, kur _ tas viņai
izdevīgi un patīkami. Man šķiet, ka an šim vecuma apdrošināšanas jautājumā varētu atsaukties
un pat vajadzētu atsaukties uz citām zemēm, kur
jau ir vecuma apdrošināšana uz valsts rēķina, piemēram Dāniju, Angliju, Austrāliju, Jaunzēlandi u. 1.1.
Dānija 1928./29. gada budžetā bija uzņēmusi vecuma
pensijām 36.000.000 kronu un invalidu pensijām —
4.000.000 kronu. Tā tad tam nolūkam, par ko es
te runāju, t. i. vecuma un invaliditātes pensijām Dānija bija paredzējusi 40.000.000 kronu. Protams,
lielākās valstīs, ar lielāku iedzīvotāju skaitu, piemēram, Anglijā, šī summa valsts budžetā sniedzas
simtos miljonos. Katrā ziņā šie skaitļi un citu
zemju likumi un soļi vecuma nodrošināšanai var
mums noderēt par paraugu.
Protams, ja sākumā tas liktos valstij par'grūtu,
ja valsts viena to nevarētu veikt, ja tas pārāk apgrūtinātu valsts budžetu, tad viegli iespējams_ pievilkt šeit klāt darba devējus, lai arī viņi maksā savas iemaksas par algotiem darbiniekiem. Pec tā
minimālā aprēķina, pēc Vācijas parauga, cik apmēram vajadzīgs izmaksāt līdzekļu vecuma pensijām, iznāk apmēram 2,5% darba algas. Protams,
te varētu pievilkt arī darba devējus, lai valsts
maksā pusi un darba devēji — pusi; tad būtu pietiekoši kapitāla, ar ko segt vecuma un invalidu pensijas. Man šķiet, ka liela daļa darba devēju var šīs

s e sijas- 16. sēd e 1930. g a da 12. d e c em-bri.

670

piemaksas uzņemties, vēl jo vairāk tāpēc, ka Saeimā ir apspriešanā 3. lasījumā likumprojekts, kas
paredz atsvabināt lauksaimniekus, banku īpašniekus,
dažādu kantoru īpašniekus no apdrošināšanas prēmijām par saviem darbiniekiem. Tā ka viņi tiek

no šīm prēmijām brīvi, toties viņi ļoti labi varētu
maksāt vecuma apdrošināšanas kasē attiecīgas prēmijas un tādā kārtā palīdzēt rast apdrošināšanas
kapitālu.
Vecuma apdrošināšanu ir solījušas savā
laikā ari valdības partijas, tāpēc mēs uzskatām, ka
valdības partiju pienākums tagad būtu virzīt šo
lietu uz priekšu un neatlikt to uz vēlāku laiku.
Tāpēc būtu jāpieņem mūsu priekšlikums, kurā mēs
prasām uzdot sociālās likumdošanas kommisijai likumu par vecuma apdrošināšanu un apdrošināšanu
invaliditātes gadījumos izskatīt 2 nedēļu laikā. Patiesībā valsts un pašvaldības darbinieku likums ir
izvērties tik plašs, ka zināmā mērā līdzinās apdrošināšanas likumam vecuma gadījumos. Tamdēļ

būtu labāk ņemt šo jautājumu visā plašumā un izstrādāt pilnīgi jaunu vecuma apdrošināšanas likumu,
kas attiektos nevien uz valsts un pašvaldības darbiniekiem, bet ari uz visiem pilsoņiem Latvijā, kuriem nav nodrošināti zināmi ienākumi no kapitāla
vai īpašumiem. Es lūdzu Augsto namu mūsu
priekšlikumu pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu vairāk neviens nevēlas? Deputātu M. Rozentāla, V. Bastjāņa,

F. Cielēna u. c. iesniegtais priekšlikums skan:
«Uzdot sociālās likumdošanas kommisijai divu mēnešu
laikā caurskatīt sociāldemokrātiskās frakcijas iesniegto un no
Saeimas kopsedes kommisijai nodoto likumprojektu par apdrošināšanu vecuma un invaliditātes gadījumos.»

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rozentāla u. c. iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta Rozentāla u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 43 balsis, pret —
36 balsis. Deputāta Rozentāla u. c. iesniegtais
priekšlikums pieņemts.
Pašvaldības kommisijas uzdevumā kommisijas
priekšsēdētājs deputāts Ulpe iesniedzis priekšli-

kumu:
«Pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījuma caurskatīšanai
pašvaldības kommisijā pagarināt termiņu par 7 dienām.»

Vārdu pie šī priekšlikuma

neviens nevēlas?

Vārds referentam.

Referents P. Ulpe: Pašvaldības kommisijā
pašreiz apspriež grozījumus pilsētu pašvaldības likuma. Tanī. likumā, ko Augstais nams ir tikko
pieņēmis, kas tikko ir ieguvis likuma spēku, tika
likts priekšā grozījums. Kommisijā ir jau sākusi
šo projektu_ apspriest, bet nav vēl paspējusi to izskatīt; tādēļ kommisijā lūdz pagarināt šī projekta
apspriešanas termiņu par 7 dienām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Cielenam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Mēs zinām, ka pēc apmēram 6
vai 7 gadu apspriešanas divās Saeimās (starpsauciens) — pat 8 gadu, kā man šeit starpsaucienā
aizrāda pašvaldības kommisijas priekšsēdētājs —
tika pieņemts likums par pilsētu pašvaldību. Kā
jau teicu, šo projektu apsprieda 8 gadus, un beidzot,
neilgu laiku atpakaļ, ar diezgan lielu balsu vairākumu,-ar 2/3 balsu vairākumu Saeima pieņēma li-

kumu par pilsētu pašvaldību.
Ja pēc šī likuma tik nopietnas apspriešanas divās vai trīs Saeimās, pēc tā pieņemšanas ar z/3
balsu vairākumu, jau pēc nedaudz nedēļām liek
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priekšā to grozīt, tad jāsaka, ka šādu priekšlikumu
rismu un gribot to visur savās sapulcēs diskreditēt.
var uzskatīt par visaugstākā mērā nemotivētu. Mēs
Bet ja nu šeit liek priekšā apspriest 2 mēnešus vienu
zinām, ka aizpagājušā sēdē šo ierosinājumu — gropantu, kas jau 3 reizes apspriests kommisijā, tad ar
zīt pilsētu pašvaldības likumu iesniedza Berga fraktādu priekšlikumu gan var diskreditēt parlamencija, kura parasti presē un arī šeit Augstajā namā
tārismu. Mums ir skaidrs, ko jūs vēlaties.
Jūs
uzskata sevi par «stabilu» frakciju un uzbrūk pargribat novilkt to lietu līdz nākošai piektdienai, kad
lamentam un parlamentārismam par to, ka tur
mums būs beidzamā plenārsēde šinī sesijā, lai tad
daudz runājot, daudz lieka laika tērējot, vispār daudz
to šinī sesijā vairs nepagūtu apspriest. Vai nu vienodarbojoties ar tukšām runāšanām un nestrādānādi, vai otrādi pasakait: vai nu pieņemiet, vai nojot darbu. Nu, cienījamie deputātu kungi, ja Berga
raidāt mūsu priekšlikumu, bet ar sabotāžu, lūdzu,
kungs var sagādāt pats pret sevi kādu labu argunenodarbojieties. (Troksnis.)
mentu, tad tas ir priekšlikums grozīt pilsētu pašPriekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Vārds depuvaldības likumu. Pilsētu pašvaldības likums ir iztātam Kārlim Balodim.
runāts un apspriests 8 gadus, tas ir pieņemts ar 2/i
K. Balodis (darba savienība): Es gribētu pie
balsu vairākumu, un ja tomēr jau pēc dažām diešī likuma piezīmēt tikai tik daudz, ka ar to, ka pilnām, dažām nedēļām liek priekšā jaunu grozījumu, sētu pašvaldību vēlēšanas noliktas 27. martā, tik
tad tas nozīmē tikai visaugstāko nenopietnību, visun tā ir jau zināmā mērā radīts starplaiks, varētu
augstāko nestabilitāti, tas ir atklāts mēģinājums
sacīt — nelikumīgs starplaiks, jo, piemēram, Rīgā
kompromitēt mūsu parlamentārismu. Es aizpagā1928. gada_ pilsētas domi, pilsētas iedzīvotāju vietjušā sēdē brīnējos, ka demokrātiskā centra frakniekus ievelēja 17. februārī. Katrs vēlētājs zin, ka
cija un arī zemnieku savienības frakcija, kuras visviņi ievelēti trim gadiem. Tā tad ir jau 40 dienu
maz sevi uzskata par tādām, kas negrib komprostarplaiks, ko katrā kulturālā valstī uzskata par
mitēt parlamentārismu un mūsu likumdevēju ienelikumīgu. Ja nu vēl grib pielikt klāt 5 nedēļas,
tad ta ir _ nelikumības redublicēšana. Es nevaru
stādi, apzinīgi vai neapzinīgi bija uzķērušās uz
Berga kunga āķa, kurš atklātā kārtā praksē grib
saprast, kā tādas lietas var aizstāvēt. Saeima, propierādīt, ka mūsu likumdevēja iestāde darbojas netams, var nospriest, kad vēlēt pilsētu iedzīvotāju
lietderīgi. Tāpēc vien jau aiz šiem principiāliem
vietniekus, var noteikt, cik garu starptermiņu viņa
motīviem, nepieskaroties lietas būtībai, kategoriski
grib, bet še ir tas jautājums, uz kādu laiku ir ievējānoraida mēģinājumi šādā kārtā kompromitēt mūsu
lēti pilsētas vietnieki, kas sacīts vēlētājiem. Ja to
likumdošanu.
pārkāpj — tad tā ir nelikumība, tā ir vēlētāju krāpPieejot
lietas būtībai, cienījamie
deputātu
šana! (Troksnis; starpsaucieni.)
kungi, jāsaka, ka šīs lietas būtība ir tik sarežģīta
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Vārds deun tik svarīga, ka pat 2 un 3 reizes 7 dienās to
putātam Jukšinskim.
nevarēs noskaidrot.
(Sauciens pa labi: «Te nu
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku un katoļu frakbij!») Šeit grib mēģināt laupīt vēlēšanu tiesības
cija): Sociāldemokrāti šodien pasaka, ka šī Saeima
ļoti plašām balsotāju kategorijām, grib atņemt vēlēnegribot strādāt. Bet man viņiem jāatbild, ka taisni
jus, kungi, esat_ tie, kuri negrib strādāt un neļauj
šanu tiesības veselai rindai balsotāju pilsētās.
2
Pēc tam, kad Saeima ar /3 balsīm jau ir izarī cļtiem strādāt. Šodien pat — pašvaldības komteikusies par vienu likumu un to pieņēmusi, pat
misijā apspriežamo pārlabojumu varēja pieņemt
pēc tam, kad šis likums ir jau ieguvis likuma spēku,
pusstundas laika. Bet ko darīja jūsu Veckalns,
mēģināt to grozīt _ ir visaugstākā mērā nenopietns
Ulpe, Muižnieks?
Viņi sabotēja mūsu darbu un
mēģinājums traucēt likumdošanas darbību.
neļāva šo pārlabojumu pieņemt. Tāpēc visi pārmetumi, ka Saeima nestrādā, krīt uz jums paBez tam, deputātu kungi, mēs zinām, ka pilsētu
^
šiem, sociāldemokrātu kungi, bet ne uz pilsoņiem.
pašvaldību velēšanas ir noliktas marta
beigās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Mes zinām, ka pašvaldībām vajaga tikt skaidrībā,
Vārds deputātam
Bastjanim.
kad vēlēšanas īsti notiks — vai martā, vai maijā.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
Varbūt, pec tam, kad būs pieņemts maija mēnesis,
Ja Jukšinska
kungs te ļoti pārmet sociāldemokrātu frakcijai, ka
nāks atkal Ausēja kungs un liks priekšā pieņemt
viņa sabotējot pašvaldības kommisijā labā spārna
septembri, un beigās, varbūt, Reinharda kungam
iesniegto pārlabojumu pieņemšanu pašvaldības lilabpatiks nolikt vēlēšanas pa Mārtiņiem vai 1. apkuma par termiņa grozīšanu, tad man sociāldemorīli. Tādā kārtā mēs nodarbosimies ar reakcionāro
pilsoņu likumdevējas iestādes kariķēšanu. Tāpēc es
krātu frakcijas vārda jāatbild sekojošais.
Kungi, jums neizdosies šos pārlabojumus tik
lieku priekšā nolikt šī projekta izskatīšanai 2 mēnešu laiku, lai tas attiektos uz nākamām vēlēšanām viegli izdabūt cauri, kā jūs to domājat! Veltīgi jūs
cenšaties mums te pārmest sabotēšanu. Gluži otpec 4 gadiem,_ un lai Jautai būtu skaidrība par nāradi — mes pieliksim vislielāko enerģiju pret šo
kamam tuvākām vēlēšanām, lai tautai būtu skaipārlabojumu pieņemšanu kommisijā un arī plenārā
drība, ka Saeima negrib nodarboties ar nenopietsēde. Kapec? Es jau pagājušā sēdē aizrādīju un
niem priekšlikumiem.
šodien atkārtoju, ka Berga kunga un citu labā
P;
Priekšsēdētājs
Kalniņš:
Pie pašvaldības
spārna frakciju iesniegums grib atstumt pilsētās no
kommisijas priekšlikuma iesniegti divi pārlabojumi.
veješanam
visus tos strādniekus, kas pilsētā nevar
Vienu pārlabojumu iesniedzis deputāts Kullītis; tas
dzivot visu gadu, tāpat arī lauku vēlēšanās nepielaist tos strādniekus, kas uz laukiem strādā vasarā,
Uzdotpašvaldībaskommisijaiierosinājumuparpilsētu
bet ziema atgriežas pilsētā, kur ir viņu pastāvīgā
pašvaldības likuma grozīšanu izskatīt cauri līdz nākošai otrdzīves vieta. Ar vārdu sakot, jūs gribat atņemt
dienai, 16. decembrim.»
velēšanu tiesības strādniekiem, kas dzīvo visgrūOtru pārlabojumu iesniedzis deputāts Cielēns,
tākos materiālos apstākļos, kam darbs ir vienu
kurš liek priekša —
laiku pilsētā, otru — uz laukiem. (A. Berga starpsauciens.)
Berga kungs, man Jums jāsaka: ja
ierosinājumu par
_uzdot pašvaldības kommisijai izskatīt
kāds ir ciņa gājis un cietis visādas grūtības Latvipilsētu pašvaldības likuma grozīšanu 2 mēnešu laikā.
jas valsts dibināšanas un pastāvēšanas laikā, tad
Vārds deputātam Kullītim.
pirmā, kārtā tie ir šie ļaudis, ko Jūs gribat izsviest
J. Kullīts (nacionālais bloks): Deputāts Cielēna
no velēšanu likuma.
Protams, par Jums viņi nekungs aizrādīja, it ka mes neatzīstot parlamentābalsos. (Starpsauciens.)

skan:
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Par karavīriem nerunāsim! Ja gribat dzirdēt
par _ karavīriem, tad to jums arī pateiksim. Slēpšanas aiz karavīriem ir vienkārša mānīšanās. Jūs
gribat, slēpdamies aiz kara vīriem, dabūt vēlēšanu atlikšanu uz maiju un izsviest no vēlēšanu likuma
strādniekus. Tas jums neizdosies! Tāpēc uz pārmetumiem mušu frakcijai par sabotāžu es savas
frakcijas vārdā atbildu, ka mēs pieliksim vislielāko
enerģiju, lai jūsu pārlabojumi neredzētu dienas gaismu līdz nākošām pilsētu pašvaldību vēlēšanām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Bruno Kalniņam.

Vārds vēl deputātam

Br. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Apspriežot šo jautājumu vairākkārt ir aizrādīts, ka
cita_ termiņa vajadzību izsaucot nepieciešamība dot
velēšanu tiesības obligātoriskā dienesta karavīriem,
kuriem tagad ar vēlēšanu termiņu martā vēlēšanu
tiesības it kā esot atņemtas. Man jāaizrāda, ka
šis _apgalvojums nesaietas ar patiesību, jo, kā deputātu kungiem ir zināms, nākošā gadā kara resors ir paredzējis divus iesaukšanas termiņus. Tā
tad, pirmkārt, ir skaidrs, ka visi tie karavīri, kurus
iesauks septembrī, rudenī, vēlēšanās varēs piedalīties, jo šinī gadījumā 2 mēnešu cenzs viņus neskars.
Otrkārt, arī attiecībā uz tiem karavīriem, ko iesauks
februārī, kara ministris lietu var nokārtot, jo visi tie
karavīri, kas nāk no laukiem, var piedalīties lauku pagastos vēlēšanās, kas paredzētas februāra beigās.
To itin labi panāksim tad, ja kara ministris jauniesaucamos neiesauks februāra pēdēiās dienās, bet
nedēļu vēlāk. To kara ministris var izdarīt katrā laikā,
un tur nemaz nav vaiadzīga ne Saeimas, ne arī Ministru kabineta piekrišana, tā ka te nevar celties
nekādi sarežģījumi.
Ir skaidrs, ka jūsu apgalvojumi nav ne uz ko dibināti. Minēt karavīrus un
teikt, ka viņu pilsoņu tiesības ierobežotas, ka viņiem nav balsstiesības, ir pilnīgi nevietā.
Vēl vairāk tas ir nevietā, ja to apgalvo labais
spārns, kas savā laikā balsoja par ilgāku nodzīvošanas cenzu — par 4 mēnešiem un kas atbalstīja vācu
frakcijas priekšlikumu par vesela gada cenzu, kas
būtu pavisam laupījis karavīru vēlēšanu tiesības.
Tagad tie paši kungi, kas aizstāvēja lielo nodzīvošanas cenzu, uzstātas par karavīru aizstāvjiem. Tā
ir liekulība! Tāpēc tas arī nav jūsu īstais motīvs.
Motīvi te ir pavisam citi. Slēpdamies aiz karavīriem, jūs gribat laupīt balsstiesības tiem strādniekiem, kas spiesti uz dažiem mēnešiem atstāt savu
pastāvīgo dzīves vietu, lai meklētu darbu citur.
Aiz šiem iemesliem sociāldemokrāti nepielaidīs jūsu
nodoma realizēšanu, un es uzsveru, ka jūsu nodomi Saeimā jums neizdosies! (Saucieni pa kreisi:

«Pareizi!»)
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tos, kas ir pret deputāta Kullīša priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Kullīša pārlabojuma pieņemšanu pašvaldības kommisijas priekšlikumā nodotas 33 balsis, pret to nodota 41 balss, atturas 6. Deputāta
Kullīša priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk
deputāta Cielēna pārlabojums pašvaldības kommisijas priekšlikumā —
uzdot pašvaldības kommisijai izskatīt ierosinājumu par
pilsētu pašvaldības likuma grozīšanu 2 mēnešu laikā.

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta CieTagad lūdzu pacelties tos, kas
ir pret deputāta Cielēna priekšlikumu. Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Cielēna priekšlikumu nodotas 39 balsis, pret 34 balsis,
atturas 5. Balsis dalījušās līdzīgi; priekšlikums jāpārbalso. Lieku deputāta Cielēna priekšlikumu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta Cielēna priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret deputāta Cielēna priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Otrreizējā balsošanā par deputāta Cielēna priekšlikumu nodots 40 balsu, pret — 36 ba1sis._ atturas 5.
Arī deputāta Cielēna priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk pašValdības kommisijas priekšlikums —
lēna priekšlikumu.

pilsētu pašvaldības likuma pārgrozīpar 7 dienām.

pagarināt terminu
juma izskatīšanai

Lūdzu pacelties tos, kas ir par pašvaldības
kommisiias priekšlikumu. Acīmredzot vairākums.
Pašvaldības kommisijas priekšlikums pieņemts. —
Deputāti V. Bastjānis, P. Ulpe, J. Višņa. J.
Celms un M. Rozentāls iesnieguši likumprojektu, ko

lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«A. g.
Laipni

lūdzam'

Saeimas prezidijam.
celt priekšā Saeimai

sekojošu

likum-

projektu.
Likums
par aizdevumu izsniegšanu pilsētu pašvaldbām.
1. 1930. gada neienākušo nodokļu segšanai izsniedzami
pilsētu pašvaldībām no valsts rezerves fonda vienreizēji bez-

procentigi aizdevumi Ls 3-.00O.O00.—.
2. Aizdevumi
atmaksājami rezerves fondam
laikā līdzīgās

5 gadu

dalās.

Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1930. g. 9. decembrī.
Saeimas deputāti:

V. Bastjānis,
P. Ulpe,
J. Višņa,
J. Celms,

M. Rozentāls.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Balsošanas kārtība

sesijas

Debates izbeigtas.
būs šāda: vispirms likšu uz

balsošanu pārlabojumus pašvaldības kommisijas
priekšlikumā par termiņa pagarināšanu pašvaldības
kommisijai pilsētu pašvaldības likuma pārgrozījuma
apspriešanai; vispirms nāks nobalsošanā deputāta
Kullīša pārlabojums pašvaldības kommisijas priekšlikumā; ja to noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta
Cielēna pārlabojums; ja arī šo pārlaboiumu noraidīs, beidzot nāks nobalsošanā pašvaldības kommisijas priekšlikums negrozītā veidāj ja turpretim
pieņems deputāta Kullīša vai deputāta Cielēna pārlabojumu, atkritīs pārējie priekšlikumi. — Lieku uz
balsošanu deputāta Kullīša pārlabojumu:
«Uzdot pašvaldības kommisijai
pašvaldības likuma grozīšanu
dienai, 16. decembrim.»

ierosinājumu par pilsētu

izskatīt cauri līdz

nākošai

otr-

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Kullīša
priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī likumprojekta deputātam Bastjānim .
V. Bastjānis (sociāldemokrāts):
Godātie deputāti! Šī gada pavasarī Saeima grozīja vairāk nodokļu likumos samaksas termiņus, nosakot visiem
šiem nodokļiem pagarinājumus. Tā tas bija ar nekustamas mantas nodokli, ar ienākuma nodokli un
arī procentuālo peļņas nodokli. Šī likumu grozīšana notika marta mēnesī, kad visas pilsētas bija
jau pieņēmušas savus budžetus. Protama lieta, ka
visas pilsētas bija rēķinājušās ar to, ka ir spēkā
tādi un tādi likumi, un sakarā ar to arī bija paredzējušas savos budžetos visus minēto likumu ienākumus. Tagad _ izrādās, ka pēdējie termiņi it nolikti pec 1. janvāra, kad pilsētu budžeta gads ir
beidzies. Tā nekustamas
mantas nodokļa
beidzamais samaksas_ termiņš nolikts 31. janvārī,
bet pilsētas savas grāmatas noslēdz 1. janvārī. Tā
tad katra pilsētā liela daļa nodokļa paliek ār-

Krājuma Saeimas stenografiskā
birojs Rīga, Saeimas laukumā
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s e s i j a s 16. s ē d e 1930. gada

12. decembrī.
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lidu savienības» pārstāvi.
Atalgojumu nosaka karā cietušo
pusē un pilsētas kasē neienāk. Tas pats ir ar iepensiju virskommisija.
nākuma nodokli.
Tam pēdējais termiņš no23pants. Pie Tautas labklāj'bas ministrijas pastāv
likts 30. jūnijā un otrs termiņš 31. marta. _ Abi šie karā cietušo pensiju virskommisija no 9 locekļiem ar Tautas
termiņi neienāk tekošā pilsētu budžeta gada, un tālabklājības ministri vai viņa vietnieku kā priekšsēdētāju, pa
pēc ceļas lieli zaudējumi. Tas pats ir arī ar provienam pārstāvim no Rīgas pilsētas valdes, Kara ministrijas,
Tautas labklājības ministrijas, Valsts kontroles, biedrības
centuālo peļņas nodokli, kuram beidzamais termiņš nolikts februāra beigās. Šī termiņa «Latvijas kara invalidu savienības» , biedrības «Piektais gads»,
vienam ārstam no Rīgas pašvaldības, Sarkanā krusta biedpagarināšanas dēļ vienai pašai Rīgas pilsētai tekošā pa
drības un Kara ministrijas.
budžeta gadā neienāk ap 2 miljoni latu, bet pārē29. pants. _ Kara invalidi saņem pensijas pēc sekojošām
jām, mazākām pilsētām apmēram 1 miljons latu. normām: I kategorijas _ kara _ invalids saņem pensiju, līdzīgu
Tā tad kopsummā visām Latvijas pilsētām iztrūkst pensijas izmaksas laika pastāvošam valsts ierēdņu priekšpēap 3 miljoni latu, ko arī nekādā citā veidā nevarēs dējas kategorijas atalgojumam- ar 50% piemaksu, II kategorijas
kara _ invalids saņem pensiju, līdzīgu pensijas izmaksas laikā
segt.
pastāvošam valsts
priekšpēdējās kategorijas atalgojuIevērojot to, ka šis iztrūkums ir cēlies tāpēc, ka mam, III kategorijasierēdņu
kara invalids saņem 75% no otrās kateSaeima piepeši ir pagarinājusi nodokļu samaksas gorijas kara invalida_ pensijas, IV kategorijas kara invalids
termiņus, mēs iesniedzam priekšlikumu, lai valsts saņem 55% no II. kategorijas kara invalida pensijas un V kategorijas kara invalids saņem 35% no II kategorijas kara invapašvaldībām šos 3 miljonus latu aizdotu — es uzlida pensijas.
sveru — aizdotu uz 5 gadiem, nomaksājot parādu
Virsnieki, kara ierēdņi un ārsti saņem. 50% vairāk. Tre5 gadu laikā līdzīgās daļās. Tādā gadījumā viņām šās, ceturtās
un piektās kategorijas
invalidi, sasniedzot
būtu iespējams pamazām likvidēt iztrūkumu, kas 50. dzīves gaduj saņem II kategorijas kara
kara invalida pensiju.
radies viņu budžetos.
32pants. Tiesība uz pensiju pēc sī likuma ir tiem
Līdzekļus šim nolūkam varētu aizņemties no liela pasaules kara invalidiem, kuri zaudējuši darba ipēju
no 1914. g. 1. augusta (jaunā stila) līdz 1918. g. 3. marvalsts rezerves fonda. Par aizdevumu nebūtu vē- laika
tam (Brestlitovskas miera līguma parakst'šanas dienai), ja
lams ņemt procentes, jo tas ir nepieciešams Saeiviņi ir bijuši Latvijas pavalstnieki līdz 1928. g. 1. janvārim.
mas darbības un nevis pašu pilsētu rīcības dēļ. Aiz
33. pants. Tiesības uz pensiju pēc šī likuma ir tiem
šī iemesla es lieku priekšā nodot šo likumprojektu kara invalidjem, kuri Ldz 1914. g. 1. augustam saņēma penbudžeta kommisijai, lai tā to izskatītu steidzamības siju no agrākas Krievijas valdības un līdz 1928. g. 1. janvāLatvijas pavalstnieki.
kārtībā ar tādu aprēķinu, lai Saeimas plenārsēdē to rim ir38_bijuši
pants. 1. piezīme. Personas, kurām vairāk par 60
varētu pieņemt vēl šinī sesijā.
gadu, skaitāmas par darba nespējīgām bez izmeklēšanas.
Person.as_ zem 60 gadiem skaitāmas par darba nespējīgām, ja
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārdu vairāk netās zaudējušas ne mazāk kā 30% no darba spējas.
viens nevēlas. Prezidijs liek priekšā nodot šo li39. pants. Katram kara invalida ģimenes loceklim tiekumprojektu budžeta kommisijai. Prezidija priekšsība uz 20'% no II kategorijas kara invalidam pienākošās penlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas sijas normas.
ir pret prezidija priekšlikumu. Tādu nav. Kas
40. pants. Katram kritušā, mirušā, bez vēsts pazudušā
atturas? Arī nav. Prezidija priekšlikums vienvai gūstniecība esoša karavīra, kā arī mirušā kara invalida

balsīgi pieņemts.
Deputāts E. Dzelzītis, P. Lejiņš u. c. iesnieguši

likumprojektu, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam Saeimas prezidiju celt priekšā Saeimai apspriešanai un pieņemšanai sekojošu likumprojektu.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par cietušo karavīru
un viņu ģimenes locekļu pensijām.
Likumā par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu
pensijām (lik. kr. 1924. g. 27 un lik. kr. 1927. g. Nr. 115)
izdarīt sekojošus pārgrozjumus un papildinājumus.
1. nodala.
1. pants. Strīpot e, f, g, h, k, 1 punktā vārdu «trūcīgiem».
2. pants. Kara invalidi sadalās b kategorijās: I kategorijā — darba spēja zaudēta par 100% un vajadzīga apkopšana,
II kategorija — darba spēja zaudēta par 100%, bet nav vajadzT ga pastāvīga apkopšana, III kategorija — darba spēja zaudēta no 71%--99%, IV kategorija — darba spēja zaudēta no
41%—70% un
V kategorija — darba spēja zaudēta no
20%—40%.

6. pants. Visi lūgumi un sūdzības pensiju lietās, tāpat
visi klātpieliktie dokumenti, dokumenti-pilnvaras, apliecības u.
t. t., kā ari apstiprinājumi ir brīvi no z mognodokļa.
Piez'me. Pilnvaras devēja personību un parakstu apliecina valsts , vai pašvald.bas iestādes un biedrības «Latvijas
kara invalidu savienība» vai biedrības «Piektais gads» valde.
16. pants. Pensijas tiesību piešķiršanai pastāv sevišķas karā cietušo pensiju kommisijas Rīgā un katrā apriņķi.
Šīs kommisijas sastāv Rigā un apriņķos no apriņķa pilsētas
galvas vai viņa vietnieka kā kommisijas priekšsēdētāja un
kara apriņķa _priekšnieka vai viņa vietnieka, vietējās pilsētas
vai apriņķa ārsta, viena ārsta no Latvijas Sarkanā krusta
biedrības vai komrnisijas priekšsēdētāja īpaši uzaicināta ārsta
un pa vienam pārstāvim- no pilsētas valdes, Tautas labklājības
ministrijas, biedrības «Latvijas kara invalidu savienības» un
biedrības «Piektais gads».
Vajadzības gadījumā kommisijā
pieaicina lietpratējus.
17. pants. 2. piez'me. Tautas labklājības ministrija
atalgo Sarkana krusta biedrības vai kommisijas priekšsēdētāja īpaši uzaicināto ārstu un biedrības «Latvijas kara inva-

ģimenes loceklim ir tiesība uz 50% no kara invalida II kategorijas pensijas normas.
46pants. Ģimenes loceklis zaudē tiesību uz pensiju:
a) kamēr viņš atrodas kādā patversmē vai citā iestādē uz pilnu apgadTm, b) ja pensionāre apprecas, c) ja viņam ir piederīgie, _ kuriem pec likuma par viņu jāgādā un kuri spēj viņu
apgādāt, d) ja viņam ar tiesas spriedumu ņemtas visas tiesības, e) ja viņš, būdams Latvijas pavalstnieks, pāriet citas
valsts pavalstniecība, f) ja viņš saņem no valsts citu pensiju.
46. pants. Latvijas pilsoņiem, kuri, laikā no 1-8917. g.
līdz_ 1918. g18. novembrim cmījušies par tautas pašnoteikšanas tiesībām pret bij. Krievijas patvaldību, vācu okupācijas varu vai caur organizācijām, kuras šādu prasību aizstāvējušas, vai paklausīdami šādu organizāciju uzaicinājumus, vai
izpildījuši to rīkojumus, ja šie pilsoņi par šādu savu darbību
ir tikuši no policijas vai soda ekspedīcijas sp'dzināti, vai no
administrācijas vai tiesas iestādēm ieslodzīti cietumā', cietoksnī, pārmācības nama vai katorgā, vai izsūtti uz nometināšanu uz mūžu vai noteiktu laiku attālos Krievijas apgabalos un zaudējuši darba spēju.
Punktu j — strīpot.
Punktu 1. i. izteikt:
punktā minēto pilsoņu nespējīgiem
ģimenes; locekļiem-.
462. strīpot.
Punkts _ 463. Visos gadījumos, ciktāl šos papildinājumos
nav paredzēti sevišķi nosacījumi attiecībā
uz pirmā pantā
i, k, 1 punktos minētam personām vērā ņemami tiešo noteikumu nosacījumi, kuri zīmējas uz 1. panta c punktā minētiem
^ cietušiem.
kara
Naudas līdzekli šī likumprojekta izvešanai dzīvē uzņemami 1991./32. gada saimniecības budžetā.
Ed. Dzelzītis,
P. Lejiņš,

K. Dēķens,
N. Maizelis,

J. Višņa,
P. Ulpe.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Dzelzītim pie šī likumprojekta.
E. Dzelzītis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Saeima 1929. gada 17. maija sēdē pieņēma lemumu,_ ar ko uzdeva valdībai, sākot ar
1929. gada 1. jūniju, paaugstināt kara invalidu pen-
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siju.

Līdz šai dienai valdība šo lēmumu nav izpilUz vairākkārtīgiem invalidu savienības atgādinājumiem valdība ir atbildējusi, ka valstij nav
līdzekļu šīs invalidu prasības apmierināšanai. Todījusi.

mēr valdība ir atradusi ļoti daudz līdzekļu — vairāk
desmit miljonu latu — lielo lauksaimnieku vajadzību
apmierināšanai, tāpat ir atradusi līdzekļus bijušās
Krievijas pensionāru pensionēšanai, kam nav nekādu nopelnu Latvijas atbrīvošanā. Tāpēc sociāldemokrātu strādnieku frakcija izstrādāja šo likum? jDrojektu par kara invalidu pensijas paaugstināšanu
tādos apmēros, lai tā atbilstu tagadējai dzīves dārdzībai; tagadējās pensijas normas, kad invalidiem
galvenā kārtā jāpārtiek no tās, viņus neapmierina,
jo arī nodarbošanos kara invalidiem ir ārkārtīgi
grūti atrast.
Pensijas normas paredzētas šādas. Tie, kas
zaudējuši 100% darba spējas, saņemtu valsts ierēdņu XIX kategorijas atalgojumu, un zemākā pa-

kāpe nedrīkst būt zem 30 latiem mēnesī.

Tālāk

projekts paredz, ka tad, kad pensionārs sasniedzis
50-to dzīvības gadu, viņam jāsaņem II kategorijas
pensija; tad viņš uzskatāms par pilnīgi darba nespējīgu.
Projekta paredzēts ieskaitīt pensionējamos arī
tos kara invalidus, kas līdz 1924. gadam pensiju saņēmuši, bet kam jaunais likums, kas izdots 1924.
gadā, šīs tiesības atņēma, jo tur paredzēts, ka pensiju var saņemt tikai tie kara invalidi, kas līdz
1921. gada 1. janvārim ieguvuši Latvijas pavalstniecību. Tas ir netaisni, jo kara invalidiem, kas cīnījās krievu pulkos un citās daļās, līdz ar to pensijas izsniegšana tika pārtraukta. Tāpēc šai likumprojektā minētā termiņa vietā likts 1928. gada 1.
janvāris.
Ģimenes piemaksas izsniedzamas visiem pensionējamo invalidu ģimenes locekļiem, vienalga, vai
viņi trūcīgi, vai nē, tāpat kā valsts ierēdņiem, kur
ģimenes piemaksas saņem visi, vai viņi trūcīgi, vai
nē. Tāpat pensija izmaksājama kritušo ģimenes locekļiem un 1905. gadā cietušiem. Viņu stāvoklis ir
ļoti smags, jo viņi saņem tikai 12 latus ar dažiem
santimiem mēnesī. Viņu stāvoklis arī jāuzlabo, jādod viņiem vismaz 45 lati mēnesī, lai viņi varētu
eksistēt. Likumā, kas pieņemts 1927. gadā, par
1905. gada brīvības kustības dalībniekiem paredzēts, ka pensiju var piešķirt tiem, kas ieguvuši
kādu slimību vai ievainojumu 1905. gadā. Tagad
pēc 25 gadiem ārstiem ārkārtīgi grūti noteikt šo
veselības zaudējuma procentu, tāpēc mūsu likumprojekts paredz, ka brīvības kustības cīnītājiem
pensiju piešķir pēc kommisijā konstatētas slimības.
Kommisijā ārsti bieži vien atrod, ka slimībai vai sakropļojumam nav sakara ar brīvības kustības cīņām un tā daudzus noraida. Tāpēc pašreiz Latvijā
no 1905. gada cietušiem pensiju saņem tikai nedaudz cilvēku, apmēram 120 personas.
Šī likumprojekta realizēšanai jāatrod līdzekļi,
tāpat kā tie ir atrasti visām citām vajadzībām.
Visa likumprojekta realizēšana prasīs no jauna klāt
kādus 800.000 latus. Tiem ir jābūt budžetā, tāpēc es
lieku priekšā uzdot šo likumprojektu izskatīt sociālās likumdošanas un budžeta kommisijas viena mēneša laikā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārdu vairāk ne-

viens nevēlas. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu sociālās likumdošanas un budžeta
kommisijām. Bez tam deputāts Dzelzītis ir iesniedzis priekšlikumu —
uzdot

šim kommisijām izskatīt

iesniegto likumprojektu

viena mēneša laikā.

Vispirms nāks nobalsošanā prezidija priekšlikums.
Ja to pieņems, nāks nobalsošanā deputāta

sesija s- 1-6. sēde 1930. g a d a 12. d e c e m b r i.
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Dzelzīša priekšlikums par termiņa noteikšanu
kommisijām. — Lieku uz balsošanu prezidija priekšlikumu — nodot šo likumprojektu sociālas likumdošanas un budžeta kommisijām. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret šo priekšlikumu. Tādu nav. Kas
atturas.
Nav. Likumprojekts vienbalsīgi nodots
minētām kommisijām. — Tagad nāk nobalsošana deputāta Dzelzīša priekšlikums — uzdot šīm kommisijām izskatīt minēto likumprojektu viena mēneša
laikā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo deputāta
Dzelzīša priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Dzelzīša priekšlikumu. _ Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Dzelzīša priekšlikumu.nodotas 35 balsis, pret to nodotas
29 balsis, atturējušies — 5. Deputāta Dzelzīša
priekšlikums pieņemts. —
Beidzot iesnieguši likumprojektu deputāti J.
Šterns, M. Skujenieks u. c. Lūdzu sekretāru to
nolasīt.
Sekretārs j. Breikšs:
«Saeimas priekšsēdētājam.
Lūdzam

celt priekšā Saeimai sekojošu likumprojektu.
Likums par sēklas fondu.

1) Nodibināms sēklas fonds pie lauku pašvaldībām.
saņēmuši no seklas
2) Summas, kuras lauksaimnieki
fonda, tiem jāiemaksā pagasta kasē 2 gadu laikā līdzīgas dalās, katru gadu vienu dalu.
3) No sēklas parāda dzēšamas 20%.
iemaksājami
4) Valdībai
esošie sēklas fonda kapitāli
pagastu kasēs ar tādu aprēķinu,
lai summas izdalītos par
visām lauku pašvaldībām līdzīgās dalās, pēc aramās zemes
platības.

J. Šterns,
M. Skujenieks,
K. Kiršteins,

P. J'uraševskis,
J. Breikšs.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds pie šī likumprojekta deputātam Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Saeima savā laikā pieņēma likumu par seklas fondu. Šai likumā sacīts, ka lauksaimniekiem
izsniedzama sēkla, ne nauda. Minētais likums pastāv jau vairāk gadu. Mēs redzam, ka tas nav Sasniedzis savu mērķi. Lauksaimnieki daudzreiz ir

nonākuši ļoti nepatīkamā stāvoklī, nevarēdami saņemt to sēklu, kas viņiem bija vajadzīga, un saņemdami to, ko viņiem izsniedza apriņķa valde. Sakarā ar to lauksaimnieki bija spiesti pārdot šo sēklu
tirgotājiem par daudz lētāku naudu un pirkt to, kas
viņiem bija vajadzīga. Nav arī panākts tas, kas
domāts likumā, ka, iepērkot sēklu apriņķu pašvaldībām pašām, tā iznāks lētāka, jo mēs redzam, ka
brīvā tirgū sēkla arvien ir bijusi lētāka.
Mums ir vēl viens ļoti liels iemesls būt nemierā ar šo likumu. Es personīgi nezinu, bet esmu
lasījis laikrakstos, ka par sēklas fondu patlaban interesējoties Valsts kontrole, un nav zināms, kultas atrodas, cik daudz ir Zemkopības ministrijas
rokās un cik daudz gājis zudumā pagājušā gada
operācijās: Man šķiet, ka zudums ir ļoti liels, tāpēc ka to labību, ko pagājušā gadā saņēma, vajadzēja ļoti lēti pārdot.
Es esmu pārliecināts, ka, ejot šo ceļu tālāk, pēc
nedaudz gadiem sēklas fonds būs iznīcis. Šī likumprojekta ierosinātāju nodoms ir — nodibināt sēklas
fondu pašvaldībās, atļaujot tos līdzekļus, kas lauksaimniekiem jāatmaksā atpakaļ par sēklas parādu,
iemaksāt lauku pašvaldībām, nevis Zemkopības
ministrijai; bez tam, ievērojot lauksaimnieku grūto
stāvokli, nepiespiest visu parādu samaksāt šogad,
bet ļaut maksāt vienu daļu šogad, otru — nākamā
gada. Bez tam vēl, _tā kā lauksaimnieki, sēklu saņemot, patiesībā pārmaksāja, no parāda dzēšami 20%.
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Ar to naudu, kas jau tagad ir Zemkopības ministrijas rīcībā, ir iespējams regulēt seklas fondu ta,
lai uz visām mūsu valsts daļām iznāktu vienāds
daudzums sēklas, un vislabāk to varētu aprēķināt
pēc apstrādātās zemes pjatības. Pec Zemkopības
ministrijas ziņām Kurzeme atrodas tikai nelielaseklas fonda daļa, proti — 1.700.000 latu. Pāreja
summa atradās citās valsts daļas un ir nesamērojami lielāka, jo seklas fonds sniedzas tuvu pie
23.000.000 latu.
Ja Augstais nams pieņemtu mūsu izstrādāto likumprojektu, tad mēs lauksaimniekiem būtu ļoti
daudz laba darījuši. Pagastu pašvaldības, kas zin
lauksaimnieku apstākļus, vislabāk zinas, kāds ir
katrs saimnieks, cik viņš nopietns, vai viņam var
uzticēt aizdevumu, un tādā kārta vislabāk izdalīs
minētās summas. Ja arī gadītostādi gadi, kāds
bija 1928. gads, kādi gan reti atgadās, tad seklas labību varētu iegādāties kopīgi — vai caur pagastiem,
vai arī apriņķiem.
Oodājamie deputātu kungi! Man šķiet, ka tagadējais stāvoklis nevar vai_rs_ ilgāk turpināties.
Mums jāatrod cits ceļš, un tapec es ceru, ka jus
balsosit par šī likumprojekta nodošanu kommisijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Alberingam.
Godātie
A. Alberings (zemnieku savienība):
deputātu kungi! Tiešām ir bēdīgi, ja pie kādas lietas ķeras cilvēki, kas to vāji pārzina. (Saucieni pa
kreisi.)
Arī šoreiz, liekas, likumprojekta iesniedzēji lietu pietiekoši nepārzina un uzskata iesniegtas
3 vai 4 rindiņas jau par kādu likumprojektu, lai gan
patiesībā tas nav nekāds likumprojekts.
Šterna kungs savu runu beidza ar vārdiem, ka
fonda aizdevumus vislabāk sadalīt pēc zemes platības. Kungi, man šķiet, ja mēs iesim tādu ceļu, tad
tālu netiksim. Tas praktiski neka nedos. Mes tikai nosēdīsimies pie zaļā galda, paņemsim zīmuli un
ar to vilksim krustām un šķērsam, bet neredzēsim,
kādas ir dzīves tiešās vajadzības. Sakait, Šterna
kungs, kas notiks, ja visus līdzekļus, kas ir seklas
fondā, sadalīs pēc zemes platības, pa apriņķiem.
Jūs nupat teicāt, ka Kurzemei Jūs gribat dot nelielu
daļu no sēklas fonda līdzekļiem. — Varbūt, tas
būtu pareizi, jo Kurzeme zemkopības ziņā patiesībā
ir diezgan bagāts apgabals, tur stipri attīstīta graudkopība, un Kurzeme pēdējos gados nav arī cietusi
no plūdiem, krusas vai citām dabas katastrofām.
Tāpēc nav nekāds brīnums, ka sēklas fonda līdzekļi
ir izlietoti galvenā kārtā tur, kur vajadzība ir bijusi vislielākā, t. i. apgabalos, kurus piemeklējis
plūdu posts, krusa vai neraža. Bet ja visus līdzekļus izdalītu šabloniski, vienlīdzīgi, tad visiem

nepietiktu. No otras puses, ja līdzekļi tiks doti apgabaliem, kur nekādas dabas katastrofas nav bijušas, viņi nezinās, kur tos likt, un tie paliks neizlietoti.
Es negribu teikt, ka Šinīs apvidos stāvoklis ir
tik_ pārāk labs, un negribu arī teikt, ka nevajadzētu grozīt likumu par sēklas fondu. Ja saka, ka
likumu par sēklas fondu vajadzētu revidēt, tad tam
varētu piekrist, bet še iesniegtais ierosinājums kā
tāds absolūti nekā nedod. Mums tagad jāgādā par
citu ko — mēs gribam iet graudkopībā uz priekšu,
un mums jāiet graudkopībā uz priekšu, tikai mums
graudkopība jāpaceļ nevis vairuma, bet gan labuma ziņā. Mums jāgādā augstvērtīga sēkla, un
to var regulēt Zemkopības ministrija resp. valdība. Zināms, daļu līdzekļu var nodot arī pašvaldību rīcībā, kā tas tika darīts arī 1929. gadā, kad
uz laukiem tika sūtīta sēkla; kur pašvaldības atrada
par iespēiamu pašas sēklu iepirkt, tur tika dota arī
nauda. Bet, diemžēl, jāsaka — to jau es kādreiz
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esmu teicis —, ka bieži vien sapērk nederīgu sēklu.
Te jau aizrādīja — es nu nezinu, cik tur taisnības ?—,
ka Liepājas apriņķī pašvaldības uz vietas esot iepirkušas labu sēklu.
Jā, bieži jau vien gadās iepirkt labu sēklu arī uz vietas. Bet 1929. gadā bija
zināms, ka. dažas pašvaldības bija atradušas par
iespējamu nopirkt to sēklu, ko Zemkopības ministrija bija izbrāķējusi. Bez šaubām, viņas šo sēklu
varēja nopirkt lētāk.
Es nebūt negribu aizstāvēt tagadējo kārtību.
Es atzīstu, ka katru likumu pēc zināmiem gadiem,
kad tas savas ļaunās un labās īpašības ir_ parādījis
praksē, vajaga grozīt. Tas pats man jāsaka arī
šinī gadījumā par sēklas fonda likumu. Arī tas ir
grozāms un labojams. Bet vai mēs ko panāksim,
ja nodosim kommisijām še iesniegto likumprojektu?
Ja cilvēks grib kaut ko darīt, tad vajaga to nopietni darīt, citādi iznāk tā, ka uzsēžas bullim uz
ragiem un saka: mēs arī aram!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Šterna kungs iesniedzis ļoti vērtīgu ierosinājumu, pret kuru Alberings, apšaubīdams viņa
kompetentās spējas, ceļ iebildumus. Man šķiet, ka
Alberinga kungam un arī tagadējās koalīcijas vairākumam nav nekāda pamata celt iebildumus pret
vajadzīgiem pārgrozījumiem
šinī lietā.
Šterna
kunga pārlabojumi resp. ierosinājums ir nācis laikā
un vietā. Mēs šogad piedzīvojām lielu ražu, bet
mums nav nekādas garantijas, ka nākošā pavasarī
Saeimai atkal nebūs jānodarbojas ar sēklas jautājumu, kā tas parasti ir bijis jau vairāk gadu. (A.
Alberings no vietas: «Katru gadu!»)
Savā laikā Saeima atvēlēja sēklas fondam
prāvus līdzekļus, proti — 22 miljonus latu, par kuriem Zemkopības ministrijai .līdz šim laikam nav
nekāda pārskata. Alberinga kungam nav pietiekoši
drosmes pateikt, ka sēklas jautājums, sējama materiāla apgādības jautājums ir viss kārtībā un ka
viņš var Saeimai atbildēt par to. Pēc mūsu informācijas valdības rīcībā nav pietiekoši sēklas fonda
līdzekļu, lai tā varētu nodrošināt zemkopjiem nākošā pavasarī sēklas krājumus. Bez tam mums ir
zināms, ka sēklas fonda tagadējais stāvoklis var
uzradīt pasīvu, nevis aktīvu, ka no sēklas fonda
lieliem līdzekļiem valdībai jānoraksta zaudējumos
lielākas summas. Tā tad līdzšinējais sēklas fonda
stāvoklis liecina, ka nav nekādas garantijas, ka
lauksaimnieki turpmāk varēs dabūt no valdības vai
pašvaldībām labu sējamo materiālu, ka tas tiks sagādāts laikā.
Valdība tagad nevar arī pateikt, vai viņai sēklas fondā ir pietiekoši līdzekļu un vai sēklas fonda
darbība ir ievirzījusies tādā virzienā, ka tam nebūtu nepieciešamas pārgrozības.
Tāpēc Šterna
kunga ierosinājums ir vairāk kā vietā, un tam būs
labāki panākumi nekā tagadējam stāvoklim.
Bez tam šim jautājumam ir ciešs sakars ar ļoti
daudz citiem lauksaimniecības jautājumiem, kas jau
vairākkārt pārrunāti un kuru nokārtošana steidzīgi vajadzīga. 'Šim jautājumam vispirms ir sakars ar vispārīgu lauksaimniecības kultūras pacelšanu, kas savukārt saistās ar agronomisko palīdzību.
Agronomiskās palīdzības jautājums līdz
šim ir palicis uz vietas un tagadējā veidā lauksaimniecībai devis maz labuma. Nostājoties uz viedokļa,
ka Latvijas lauksaimniecībai jāiet pa tiem pašiem
ceļiem, _ pa kādiem ir gājusi lauksaimniecība citās
priekšzīmīgās lauksaimniecības valstīs, mums jācenšas intensificēt mūsu lauksaimniecību, dodot piemērotu agronomisko palīdzību un labu sējamo materiālu. Tāpēc mūsu frakcija atbalstīs Šterna ie-
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rosināta likumprojekta nodošanu kommisijai un
centīsies kommisijā to izveidot tādu, kas atbilstu
seklas apgādāšanai zemnieku vajadzībām.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā nodot iesniegto likumprojektu
lauksaimniecības un budžeta kommisijām. Lieku
prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas?
Nav. Likumprojekts nodots divi minētām kommisijām.
Deputāti J. Šterns, P. Lejiņš, Bruno Kalniņš
u. c. iesnieguši steidzamu pieprasījumu iekšlietu
ministrim. Ar šī pieprasījuma tekstu frakciju padomes locekļi ir iepazīstināti. Lūdzu pieprasījumu
nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Augsti godājamam

Saeimas prezidijam'.
Lūdzam celt priekšā

Saeimai sekojošu steidzamu pie-

prasījumu iekšlietu ministrim.
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis traucē lauku
pašvaldību darbiniekus,
nepamatoti uzliekot administratīvus
sodus, aicina pagasta valdes nepild't pagasta padomes lēmumus un mākslīgi rada naidu pret skolotājiem.
Tāpat ar savu rīcību Līcis traucē skolu valdes darbību,
sniedz nepareizas ziņas apriņķa valdes locekļiem un apzinīgi
pārkāpj likumu.
Griežamies' pie iekšlietu ministra ar jautājumu:
1) vai iekšlietu ministrim tas ir zināms, un
2) ko iekšlietu ministris domā darīt, lai novērstu šos
pašvaldību un izglītības darbu traucējošos apstākļus?
Rīgā, 1930. g. 12. decembri
Saeimas deputāti:

J. Šterns,
P. Lejiņš,
Bruno Kalniņš,
P. Ulpe,
A. Veckalns,
I. Muižnieks,
A. Kurcijs,

Kr. Eliass,
V. Pigulevskis,
N. Maizelis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds pieprasījuma motīvēšanai deputātam Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Dažas nedēļas atpakaļ, kad bija iesniegts
pieprasījums par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētāja darbību, es turēju par vajadzīgu aizrādīt iekšlietu ministrim arī uz Liepājas apriņķi, ka
ari Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs darbojas
ne tā, kā būtu vajadzīgs. Es toreiz Augstajam namam nolasīju arī protokolu par Valmieras apriņķa
Idus pagasta darbveža darbības revīziju, kur revīzijas slēdziens bija tāds, ka darbvedis nav spējīgs
palikt savā vietā un ka pagastam nekavējoties jāpieņem cits darbvedis. Par «sekmīgo» darbību Idus
pagastā darbvedi Līča kungu iecēla par Liepājas
apriņķa valdes priekšsēdētāju.
Ir jau gadījumi, kad veci .cilvēki no dzīves kaut
ko mācās un tālākos gados rīkojas citādi, nekā rīkojušies agrāk. Bet Liepājas apriņķa priekšnieks
Līča kungs ir rīkojies tālāk tāpat, kā ir rīkojies
agrāk savā mazā Idus pagastā. Liepājas apriņķa
valdes priekšsēdētājs Līča kungs ir rīkojies viscaur
loti diktatoriski.
Viens tāds gadījums, kas raksturo Līča kunga
rīcību, ir noticis Vaiņodes pagastā. Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētāju Līča kungs ir trīs reizes sodījis. Vienreiz viņš sodīts par to, ka pagasta
padomes sēdē nav devis vārdu bijušam deputātam
Valterim, otrreiz par to, ka nav laidis piedalīties
sēdēs vienam padomes loceklim, kurš nav apmeklējis vairāk sēžu no vietas, jo uzskatījis viņu par
likumīgi izstājušos; trešo reizi viņš sodīts par to,
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līdz Senātam, un vīsās šinīs lietās Senāts ir nostājies pagasta padomes priekšsēdētāja pusē un atzinis apriņķa priekšsēdētāja rīcību par nelikumīgu

un nepareizu.
Bet ir bez tam vēl citas lietas.
Liepājas apriņķa valde, lai apgādātu savus lauksaimniekus ar sēklu, to iepirkusi. Līča kungs licis
priekšā iepirkt sēklu no kādas valsts muižas, kura

izrentēta rentniekam.

Tā ir Bakuzes muiža. Viens

no valdes locekļiem, nelaiķis Birznieks, protestējis
pret to un aizrādījis, ka viņš ļoti labi pazīst Bakuzes
muižas saimniecību un zina, ka tur nav sēklai derīga materiāla. Līcis nav ievērojis aizrādījumu, bet
sēklu nopircis. Kad lauksaimniekiem sēkla dalīta,
viņš ieradies arī pats pie izdalīšanas, un tur nu notikušas loti asas sarunas, jo atradušies atkal lauksaimnieki, kas sēklu apskatījuši un nav ņēmuši to
pretim. Sevišķi protestējis Ezeres pagasta valdes
priekšsēdētājs. Bez tam, kad daži tomēr sēklu ņēmuši, izrādījies, ka nav bijis attiecīgu svaru. Svari
bijuši sabojāti, ar vecām krievu svaru bumbām, un
kad arī pret to protestēts, apriņķa valdes priekšsēdētājs, kas bijis klāt, nav to ievērojis. Tad Ezeres
pagasta priekšstāvis paņēmis no šīs sēklas paraugu,
lūdzis apriņķa priekšnieku ar savu zīmogu to aizzīmogot un nosūtīt Zemkopības ministrijai. Un kāda
tā slavenā sēkla ir bijusi, kuru par vari gribējis uzvaldes
spiest lauksaimniekiem Liepājas apriņķa
priekšsēdētājs? Zemkopības ministrija to analizējusi un atzinusi, ka šai sēklai ir tikai 86,75% tīrības
un 48% dīgšanas spēju. Zemkopības ministrijas mi-

nimālā prasība ir — 97% tīrības un 85% dīgšanas
spēju. Līča kungs gribēja piespiest apriņķa lauksaimniekus ņemt tādu sēklu, kurai ir 48% dīgšanas
spēju. Lauksaimnieki, kas šo sēklu paņēma, smagi
zaudēja, bet daudzi, kas to neņēma, bija laimīgi.
Man jāatzīmē, ka jau iepriekš apriņķa valdes
priekšsēdētājam aizrādīja, ka šī sēkla neder, bet
viņš to neievēroja un, tā sakot, spaidu kārtā piespieda to ņemt. (J- Birznieka starpsauciens.)_ Te
ir protokols, kurā Jūs varat par to pārliecināties.
Par katru vārdu, ko es te saku, uzņemos atbildību
ar savu deputāta godu. Jūs varat paskatīties arī
Zemkopības ministrijas atbildē. Es nedomāju, ka
viņa šoreiz rīkojusies nepareizi. (J Birznieks no
vietas: «Tā ir valsts saimniecība!») Tā nav valsts

saimniecība, bet izrentēta valsts muiža.
Ar Ezeres pagastu, kas Līča kungam nav pa
prātam, sadursmes notiek bieži. Šis pagasts būvēja namu nespējnieku patversmei, kam zemi piešķīra centrālā zemes ierīcības komiteja; bez tam
pagasts dabūja aizdevumu. Pagasta padome nolēma
namu būvēt minētai vajadzībai, bet tagad, kad liela
daļa jau uzbūvēta, dažas Ezeres pagasta biedrības,
kurās par biedriem ir arī daži ārpagastnieki, lūdz
Līča kungu būvēšanu apturēt, lai tālāk to izbūvētu
skolas vajadzībām. Uz šī lūguma pamata apriņķa
valdes priekšsēdētājs Līča kungs uzdeva Ezeres
pagastam sasaukt padomes sēdi. Šai sēdē, kurā
no 21 locekļa bija ieradušies tikai 17, ar 11 balsīm
pieņēma lēmumu —Līča kunga iespaidoti —, ka principā padome piekrīt ēkas būves apturēšanai, pie kam
izvēlēja kommisiju šīs lietas noskaidrošanai. Pēc
tam kommisijā ziņoja lietas apstākļus pagasta padomei. Pagasta padome ar lielu balsu vairākumu nākošā sēdē nolēma piespiest ēkas būvi turpināt, neparedzot to skolas vajadzībām. Līča kungs šo lēmumu lika priekšā apriņķa valdei, kura vienbalsīgi
tam piekrita. Uz tā pamata apriņķa valdes priekšsēdētājs paziņoja Ezeres pagastam, ka viņš neatzīst lēmumu par būves turpināšanu nespējnieku paka uz padomes locekļu prasību it kā nebūtu devis ' tversmes vajadzībām. Bez tam vēlāk izrādījās, ka
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viens padomes loceklis — Jvanova kungs, ka viņš
pats vēlāk izsacījās, nemaz nav zinājis lietas patieso stāvokli; valdes priekšsēdētājs viņu nepareizi
informējis par stāvokli, un viņš izsacījās, ja viņš
būtu zinājis īstos apstākļus, tad nebūtu balsojis par
to. Tā tad ir skaidrs, ka, lai dabūtu vienbalsīgu apriņķa valdes lēmumu, Līča kungs ir sagrozījis faktus. Tas nav apstrīdams. Es domāju, ka iekšlietu
ministra kungs apvaicāsies par šo lietu pie Liepājas
apriņķa valdes locekļa Ivanova kunga.
Ir vēl viena lieta. Medzes pagastā izdarīta revīzija, un šī revīzija bijusi reti interesanta. Kad
revīzija izdarīta un par to ziņots pagasta padomei,
pagasta padomē radies liels sašutums par šādu revīziju un pagasta padome izvēlējusi no sava vidus
atkal revīzijas kommisiju ar 3 padomes locekļiem,
kas kopā ar pagasta revīzijas kommisiju vēlreiz
visu revidējusi. Izrādās, ka te notikušas savādas
lietas. Revidents Līča kungs uztraucies, kā esot
drīkstējuši ievest atsevišķu žurnālu sēklas fondam.
Tas neesot pielaižams. Man šķiet, ka te nav nekā
pretlikumīga, ja to izdala atsevišķi. Tas ir taisni
vēlams, jo tā aizvien vieglāk pārskatāmas summas.
Arī pagasta padomes ieceltā revīzijas kommisijā atzinusi, ka tas nav nekāds pārkāpums. Talak Līča
kungs atzinis, ka nodokļi nekārtīgi piedzīti, lai gan
iepriekšējā revīzijā Līča kungs bija izteicis pagastam atzinību par kārtīgu nodokļu piedzīšanu. Ari
šoreiz tā lieta nemaz nebija tik slikta: līdz rudenim
vajadzēja piedzīt pavisam 4000 latu, un minētā laikā
jau bija piedzīti 3000 latu. Katrs zemkopis sapratīs
— ja pirmā pusgadā jau ir piedzīti 3000 latu, tad
pret to nevar celt iebildumus.
Tālāk — par nespējniekiem. Līcis atziniska ir
nepareizi, ja nespējniekiem viņu daļu izmaksa vairāk reižu mēnesī. Tas neesot pielaižams. Jāmaksājot tikai reizi mēnesī. Ar to mazo daļu, ko nespējnieki saņem, saprotams, viņiem nav iespējams
dzīvot, un viņiem jāmirst badā, ja izmaksa tikai
reizi mēnesī. Kad nu pagasta valde ir nākusi_ nespējniekiem pretim, tad apriņķa valdes priekšsēdētājs ir uzskatījis to par noziegumu. Bez tam viņš
izteicies arī, ka nespējnieki vāji apgādāti. Bet šis
pats Līča kungs, kad pagasts bija sastādījis budžetu,
uz nespējnieku rēķina lika pagastam lielākas summas
strīpot. Saprotama lieta, ka ar tām summām, kuras
Līča kungs ar savu žēlastību atstājis budžetā, nespējniekus nevarēja uzturēt.
Ir arī vēl citas lietas. Līča kungs taisījis piezīmi: esot nepareizi, ka pagasta valde uzaicinājusi
bērnu vecākus reģistrēt savus bērnus, kam jāiet
skolā — neesot bijis vajadzīgs bērnu vecākus traucēt; to pagasta valde esot varējusi dabūt zināt no
grāmatām. Turpretim likums par Latvijas iedzīvotāju izglītību nepārprotami uzliek pagasta valdei pienākumu ievākt ziņas no bērnu vecākiem. Revīzija
to uzskatījusi it kā par kādu noziegumu. Vel komiskāka lieta iznāk ar to, ka revīzija 1928. gadair
taisni prasījusi reģistrēšanu, bet gadu velak izradās,
ka lieta ir pavisam citāda. Tāpat ļoti komiska lieta
ir tā, ka apriņķa valde atzinusi, ka grāmatas par
mobilizāciju vestas ļoti nolaidīgi, kurpretim kara apriņķa pārvalde savā izdarītā revīzijā atradusi yisu
vislabākā kārtībā — viņa izteikusi pat vēl atzinību.
Tā tad ir bijušas divas revīzijas: kara apriņķa pārvalde atradusi visu labu, bet Līča kungs atradis visu

sliktu.
Es negribu te ieiet sīkumos, bet par to ir rakstīts arī laikrakstos. Ir kāds rakstiņš: «Nedod Dievs
ar muļķiem pīties»; to sarakstījis viens no tiem, kas
piedalījušies revīzijā. To rakstījis padomes loceklis
M. Šterns «Strādnieku Avīzē». Man šķiet, ka apriņķa valdei par tādu asu rakstu vajadzēja taisīt at-
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zīmi, ja tas būtu nepareizs, bet Līča kungs nav atspēkojis šo rakstu, nav teicis, ka tas būtu nepareizs.
Tas tikai raksturo, kādas dabas ir Līča kungs.
Ezeres nespējnieku nama būves lietā ir vēl
viena interesanta parādība. Kad ieradies Iekšlietu
ministrijas revidents — Līča kungs arī bijis klāt
šinī gadījumā —, tad Līča kungs nav atradis par vajadzīgu pagasta padomes priekšsēdētājam kaut ko
jautāt. Kad no nespējnieku nama braukuši prom uz
pagasta namu — Līcis ar revidentu bijuši automobilī — viņi paņēmuši automobilī līdz arī sūdzētājus
— zemnieku savienības biedrus, bet padomes priekšsēdētājam bijis jātiek viņiem līdz ar saviem zirdziKad bijis jāparaksta protokols, un pagasta
padomes priekšsēdētājs protokolu nav gribējis parakstīt, tad Līča kungs izteicies: «Nu, jūsu padome
var lemt, ko grib, es ar to nerēķināšos. Es darīšu,
ko es gribēšu!» Tas ir ļoti spilgts piemērs.. Bez
tam Līča kungs kā apriņķa valdes priekšsēdētājs
musinājis pagasta valdi neklausīt pagasta_ padomes lēmumiem, bet rīkoties pēc viņa pavēlēm. Ja
iekšlietu ministra kungs varbūt gribētu tuvāk par
šo lietu painteresēties, tad es viņam varētu nākt
pretim un aizrādīt uz dažiem lieciniekiem. Šādi
liecinieki būtu Ezeres pagasta padomes priekšsēdētājs Viļumsons un pagasta valdes priekšsēdētājs.
Šie abi varēs neliecināt, ka tas ir fakts.
Līča kungs stipri interesējas arī par laikrakstiem un interesējas tādā ziņā, lai pagastā tiktu abonēta «Brīvā Zeme». Tanī pašā Ezeres pagastā Līča
kungs licis abonēt šādus laikrakstus: «Brīvo Zemi»,
«Kurzemes Vārdu» un «Pēdējo Brīdi». Sevišķi
Līča kungs uztraucas, ja atrod, ka pagasta darbinieki lasa «Jaunākās Ziņas». Tas Līča kungam ir
ļoti revolucionārs laikraksts, kas var sabojāt mūsu
pašvaldību darbiniekus. Gaviezes pagasta priekšsēdētājam Zvirbulim revīzijā apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis taisījis piezīmi, kā viņš uzdrošinoties
neabonēt «Brīvo Zemi», un kategoriski pateicis, ka
tā jāpasūta nekavējoties. Varbūt iekšlietu ministris
varēs nopratināt arī Zvirbuļa kungu un dzirdēt, vai
ir pareizi tas, ko es te saku.
Loti famoza lieta ir bijusi Vērgales pagastā.
Es nezinu, kāpēc — Līča kungs iedomājies, ka Vērgales pagastā vajadzīgs ierīkot aresta telpas skolā.
Šoreiz gan viņš ziņojis ļoti apdomīgi, nevis vairs atrakstu, bet pa telefonu pagasta valdei, lai viņa skolas telpās ierīko aresta telpas. Kad pret šo protestējusi Vērgales skolas padome, Līča kungs atkal telefoniski pateicis: «Jūs neklausaities, ko padome
lemj, bet izpildait, ko es jums lieku!» Iznākusi tomēr lielāka cīņa. Pagasta padome nav klausījusi
šim lielajam kungam un nav ierīkojusi cietumu skolā.
Izrādās, ka šoreiz šim kungam vara nav bijusi tik
liela, kā viņš arvien iedomājas.

ņiem.

Jo interesantas lietas ir notikušas ar skolotā-

jiem, kuri Liepājas apriņķī sevišķi tiek vajāti. Kā
tas redzams 1930. gada 30. augusta sapulces protokolā, sapulcē piedalījies 321 dalībnieks. Es jau
reiz šo protokolu šeit nolasīju un negribētu to vairāk atkārtot. Viss protokola gars ir tāds, ka sapulce
protestē pret apriņķa skolas padomes priekšsēdētāju
Līča kungu, ka viņš neievēro apriņķa skolas padomes lēmumus, izturas pret tiem nicinoši, ka daudzreiz, kad notiek apriņķa skolas padomes sēdes, viņš
materiālus neliek priekšā apspriešanai, bet vēlāk tos
tikai pats izlieto. Šinī 321 skolotāja protokola redzams, kā ir rīkojies Līča kungs kā skolas padomes
priekšsēdētājs. Domāju, arī šis dokuments iekšlietu
ministrim ir dabūjams, un tanī viņš varēs pārliecināties, ka tas ir pareizi.
Izrādās vēl, ka Līča kungs pastāvīgi kūda. pagastā vienu iedzīvotāju daļu pret otru. Piemēram
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Bunkas pagasta nomiris darbvedis. Pavadītājos bijis ari Līča kungs, un viņš par vietējo skolas pārzini,
kurš ir apriņķa skolas padomes loceklis, izsacījies
ta: «Ko jus turiet šeit tādu sociķi?
Taisait lēmumu
pagasta padome, ka jūs viņa negribat, un es gādāšu, ka jus no viņa tiekat vaļā!» — Izrādās, ka
viņšsavu solījumu ir izpildījis. Ja ministra kungs
gribētu pārliecināties par šī fakta pareizību, tad lūdzu noklaušināt Virgas skolotāju Ozola kundzi. Tā
pasacīs, ka tas ir.
Nīgrandes pagastā skolas pārzinis ir kāds pazīstams vecs brīvības cīnītājs. Izrādās, ka pret šo
kungu Līčam sevišķi ir nags. Viņš nav varējis ciest,
ka viņš pats izsakās, ka Nīgrandē skolotājs ir sociālists un viņa brālis — pazīstams kommūnists; tas
ir — mūsu pašu Kuršinska kungs. Nu, mēs gan
viņu par kommūnistu nekad neesam redzējuši. Līcis ir devis aizrādījumus, kā no šī nepatīkamā vīratikt vaļā, un teicis, lai ievēlot skolas padomē savējos un tad ar 2/3 balsīm nobalsojot, skolotāju pie balsošanas nepielaižot, ka
Kuršinskis
skolotājapārziņa amatā nederot un esot nevēlams; iemeslus
nemaz nevajagot uzrādīt: «Padodiet tikai man viņu
— gan es zināšu, ko darīt!» Par šo izteicienu pareizību, es domāju, varētu nopratināt Kuršinski. Man
šķiet, ka šis kungs, kurš ir viens no pirmajiem
brīvības cīnītājiem, pateiks taisnību, kaut gan, diemžēl, mūsu skolotāji ir tā terrorizēti, ka ir piesūtījuši
man veselu kaudzi materiālu, bet lūdz neminēt viņu
vārdus, jo tad viņiem dzīve vairs nebūšot.
Interesanti vēl, ka, piemēram, 1928. gada augustā apriņķa skolas valdes apspriedē Līcim aizrādīts, ka nav pareizi, ja viņš uz dažādiem rīkojumiem,
kurus izsniedz skolotājiem, spiež virsū savu zīmogu
kā apriņķa valdes priekšsēdētājs. Skolotājiem ar
apriņķa valdes priekšsēdētāju nav nekāda darīšana,
bet gan ar Izglītības ministriju. Līča kungs atteicis, ka Liepājas apriņķa skolu valde bieži vien pieņemot nelikumīgus lēmumus, un viņš nevarot būt
atbildīgs par valdes rīkojumiem; tāpēc arī viņš piespiežot savu zīmogu.
No 11. marta līdz 13. septembrim apriņķa skolu
padome nav sasaukta, un visu šo laiku Līča kungs
kā skolu padomes priekšsēdētājs ir rīkojies patvarīgi viens pats. Tā ir atlaists rezerves skolotājs
Pūpēdis, kuru Līča kungs atlaidis, lai viņš ejot
pensijā. Interesantākais ir pati atlaišanas procedūra, un visfamozākā ir atlaišanas paziņošana. Kaut
gan Līča kungam šī skolotāja dzīves vieta ir zināma,
viņš tam ziņojis caur policiju. Šis vecais vīrs ir
vēl tagad ļoti aktīvs skolotājs, spējīgs cilvēks, bet
viņam par visa mūža kalpošanu skolu valdes priekšsēdētājs parāda tādu godu, ka viņam kā kādam
noziedzniekam ar policiju paziņo, ka viņu atlaiž.
Ja arī par šo lietu iekšlietu ministris vēlētos ievākt
tuvākas ziņas, es varu pateikt minētā skolotāja adresi: Aizputes pagasta Kārļu mājās — Jēkabs Pūpēdis.
Bez tam, kad šinī gadā vēlēja apriņķa skolu
valdes prezidiju, Līča kungs neziņoja visiem locekļiem ierasties uz vēlēšanām. Kad skolotāju
pārstāvji, kas bija ieradušies, pret to protestēja,
Līča kungs protestus neievēroja un tomēr izdarīja
vēlēšanas. Vēlēšanās tādā veidā nevarēja piedalīties apriņķa valdes loceklis llvanovs.
Kungi, es varētu turpināt uzskaitīt šādus piemērus, bet domāju, ka pietiks ar jau minētiem, lai
raksturotu šī apriņķa valdes priekšēdētāja darbību.
Pieiesim šim kungam vēl no citas puses.
Apriņķa valdes priekšsēdētājs vasarā izbrauc
uz apriņķim piederošu muižu, kur nodzīvo visu vasaru, tērēdams muižas produktus, un arī pēc tam
liek tos sev sūtīt uz Liepāju. Šo faktu var apliecināt
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Uģu muižas dārznieks. Es domāju, ka viņam būs
drosme uzstāties pret savu maizes devēju, kaut
gan viņa stāvoklis ir ļoti grūts.
Stāvoklis ir grūts arī tāpēc, ka revidenti, kas
nosūtīti apstākļu noskaidrošanai, rīkojas ļoti nekorrekti.
Uz manas runas pamata iekšlietu ministris izsūtīja revidentu, bet revidents, nopratinot
skolotāju, sacījis viņam tā: «Jūs liecināt, bet zināt,
ka es par Jūsu liecības pareizību pārliecināšos pie
apriņķa valdes priekšsēdētāja Līča kunga.» . Ja tā
notiek nopratināšana, tad varat iedomāties, kādas ir
.
liecības! —
.
.
Bez tam ir otrs spilgts piemērs. Kad revidents
lūdzis Līča kungu pa tālruni paziņot valdes loceklim,
Ivanovam, lai viņš steidzīgi ierodas apriņķa valdē
liecināt sakarā ar manu runu Saeimā, Līcis paziņojis
Ivanovam tikai to, ka viņam steidzīgi jāatnāk apriņķa valdē, neminēdams, kādā lietā. Kad Ivanovs
atnācis, viņam, pilnīgi negaidot, jautāts: «Ko Jūs
varat liecināt pret apriņķa valdes priekšsēdētāju?»
Šinī gadījumā Līcis, lai daudzmaz atvieglotu savu
stāvokli, rīkojies ļoti nekorrekti, neziņodams lieciniekam, kādā lietā viņam jāierodas.
Ko mēs redzam? Mēs redzam vienas iedzīvotāju daļas kūdīšanu pret otru, valdes nerēķināšanos
ar pagastu padomju lēmumiem, redzam, ka Līča
kungs uzmeties par diktatoru, kas nerēķinās ne ar
kādu likumu.
Visspilgtākais ir pēdējais notikums, kas noticis
pašā pēdējā laikā. Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs Līča kungs ziņojis apriņķa valdei, ka no
sēklas izsniegšanas operācijām palikuši pāri 740
latu un ka šo summu viņš liekot priekšā izdalīt uz
Ziemassvētkiem apriņķa
valdes darbiniekiem kā
gratifikāciju, ievērojot to, ka apriņķa valdes darbinieki bieži vien strādājuši 6 stundu vietā 2' reiz 6
stundas. Šim priekšlikumam piekrituši arī apriņķa
valdes locekļi, bet Līča kungs gribējis, lai viņam vienam pašam atļauj sadalīt minēto summu. Apriņķa valdes locekļi tam nav piekrituši un kategoriski pateikuši, ka summa jāsadala visai valdei. Beigās minētā summa arī sadalīta; sastādīts protokols, ko
parakstījuši abi apriņķa valdes locekļi un arī priekšsēdētājs. Lai lieta būtu saprotamāka, man deputātu
kungiem jāaizrāda, kā raksta apriņķa valdes protokolus. Ievērojot to, ka protokolu tūlīt nevar ierakstīt protokolu grāmatā, to papriekš uzraksta uz
atsevišķām lapām, nolasa priekšā, un pēc tam valdes locekļi un priekšsēdētājs to paraksta. Nākošā

dienā to ieraksta protokolu grāmatā un nākošā valdes sēdē vēlreiz nolasa, lai pārliecinātos, vai protokols pareizi ierakstīts. Bet Līcis jau nebūtu Līcis,
ja viņš to tā palaistu garām. Tad jau būtu noticis
brīnums, ja viņš pieļautu, ka apriņķa valdes locekļi
viņam var pretoties un viņš nevarētu izdabūt to, ko
vēlas. Tāpēc arī nākošā dienā Līča kungs griezies
pie apriņķa valdes darbveža, pieprasījis no viņa
minēto protokolu un to iznīcinājis. Man šķiet, ka
iekšlietu ministra kungs par šo lietu painteresēsies
un paziņos par to attiecīgai iestādei, jo tas jau ir
krimināls noziegums.
Bez tam iekšlietu ministra kungam jau ir zināms Līča kunga otrs kriminālais noziegums, kur viņš
bija saņēmis tā sauktās kommisijas naudas, ko latviešu valodā sauc par kukuļiem. Lai apdrošinātu
apriņķa nekustamos īpašumus sabiedrībā «Zeme»,
Līča kungs saņēmis kukuļus, vai tā Saukto kommisijas naudu, kā tur rakstīts, un tad arī apriņķa ēkas ir
apdrošinātas sabiedrībā «Zemē». Par to var pārliecināties sabiedrības grāmatās — es negribu ticēt,
ka no grāmatām to varētu izdzēst. Man šķiet, ka
arī Laimiņa kungam tas būs zināms, tāpēc es ceru,
ka Laimiņa kungs šo lietu nodos prokuroram, Aug-
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valdes

priekšsēdētājs, kāds ir Līcis, nav vietā, un pieņems
interpellācijas steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Pieprasījuma iesniedzēji apzīmējuši to par steidzamu, Par steidzamību vārds deputātam Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi,
man liekas, vēl _ atcerēsies debates, kas notika sakara ar pieprasījumu par notikumiem Valmieras apriņķa valde. Toreiz runājām arī par Liepājas apriņķa valdes priekšēdētāju Līci un cerējām, ka ar to
pietikska iekšlietu ministris darīs savu pienākumu.
Diemžēl, mes redzam, ka līdz šim iekšlietu ministris
savu pienākumu nav pildījis, un tāpēc arī ir iesniegts
šis pieprasījums.
Man liekas, ja kādai amata personai nav autoritātes, un ja viņa šo autoritāti grib nodibināt ar
varas līdzekļiem tad viņa vienmēr nokļūs uz kļūmīga ceļa. Tāda^ stāvoklī ir nokļuvis arī Liepājas
apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis.
Koalīcija ir
iecēlusi Liepājas apriņķī «ķeizariņu», kas citiem apriņķa valdes locekļiem diktē visu. Viņš nerēķinās
arī ar skolu valdes locekļiem, un no tiem faktiem,
ko Šterna kungs atreferēja, mēs redzam, ka visai
darbvedībai un visai viņa darbībai nav nekādas saskaņas ar to uzdevumu, kāds viņam kā apriņķa valdes priekšsēdētajām jāpilda. Bez šaubām, viņš iecelts ar zināmas koalīcijas partijas gribu, un tāpēc
arī viņš veic pirmā kārta savas partijas uzdevumus,
bet atliek visas tas lietas, kas attiecas tieši uz pašvaldību. Tas ir personīgas lietas. Mums nebūtu iebildumu pret to, ka viņš pieder pie kādas partijas,
bet darbu vajaga šķirt — nevar sajaukt partijas
pienākumus ar pienākumiem, ko uzliek valsts un
pašvaldība. Nevar darīt ta, ka vispirms pilda partijas uzdevumus, un tad, ja atliek laiks, nodarbojas
ar pašvaldības darbiem. Bet, kā jau teicu, Līča
kungs šos jēdzienus arvien sajauc. To, kungi, citādi nevar nosaukt, kā vienīgi par pašvaldības darba
dezorganizešanu. Sakait, kā citādi to var nosaukt,
ja ir zināms, ka Līča kungs pagasta valdes locekļiem dod rīkojumu neklausīt padomes lēmumiem,
ka citādi var nosaukt tādu rīcību, ja vienmēr un visur cenšas izcelt tikai un vienīgi savu partiju!
Tagad zemnieku savienībā ir liels uztraukums.
Tāds pat uztraukums bija arī tad, kad Kauliņa kungs
bija ierīkojis Jelgava^ zemnieku bankas nodaļā savas partijas biroju. Man šķiet, šis gadījums, kur
Līča kungs ir ierīkojis partijas biroju savā kancelejā,
ir_ tikpat svarīgs, _ un ta tad uztraukumam vajadzētu
but šinī gadījuma tādam pašam.
Šādi varas vīri uz vietas parasti vienmēr parada valsts varas vājumu, tādi rodas, kad valsts sāk
sabrukt. Man šķiet, ka mēs tik tālu vēl neesam,
un mes domājam, ka _ iekšlietu ministris ar šādiem
varas vīriem tiks gala. Tapec mēs arī šo pieprasījumu iesniedzam, pieprasām tam steidzamību un gaidīsim ministra atbildi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk
steidzamība. _ Ludzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Sākam apspriest
pieprasījuma būtību. Vārds deputātam Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti godātie deputātu kungi! Šodienmēs atkal atgriežamies atpakaļ pie jau iepriekšējas sēdēs pārrunātām
lietam, kuras Saeima pārrunājam parallēli par Cauča kungu iesniegtam jautājumam iekšlietu ministrim.
Jāsaka, ka, izņemot to, ko Šterna kungs pateica
jau iepriekšēja sēde, nekas jauns nav nācis klāt.
Es saprotu Šterna _ kungu: nav vairs tālu tas laiks,
kad atkal bus jāstājas augstā soģa — tautas priekšā
un jānodod norēķins, ko viņš ir darījis. Ievērojot
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vel to, ka pagājušo reizi Šterna kungu Kurzemē izbalsoja jo viņš, kaut gan kurzemnieks būdams, par^ ienāca ne no Kurzemes, bet Zemgales aplamenta
gabala, viņam tagad jārada kaut kādi apstākļi, lai
viņa darbība _ vilktu balsis. Un te nu viņš stiepj aiz
matiem, aizkajam, aiz visam vietām, kur vien var
kaut ko aizķert, Līci. Par laimi Šternakungam ir gadījies Līcis, un te nu nu viņš var pierādīt savas lielās
spējas, kādam nevajaga būt pašvaldības darbiniekam.
Ja pieejam tā_saturam, ko sacīja Šterna kungs,
tad te nu_ būtu jāatzīmē pirmais apgalvojums, ka
Līcis vispār nepildot likumus un traucējot pašvaldības darbu. Pirmais šterna kunga motīvs bija tāds,
ka Licis neesot pielaidis par jaunu kādā padomes
sēde locekli, kurš nav piedalījies iepriekšējās 3 sēdes. Man gribētos jautāt Šterna kungam kā pašvaldības kommisijas loceklim un vecam deputātam, kam
pašvaldības lietas labi pazīstamas, pēc cik sēžu neapmeklešanas viens pagasta padomes loceklis zaudē
tiesības piedalīties padomē. (/ Šterns no vietas:
«Vaicājat Senātam ne manļ»)
Jums jāzin likums,
^
jo Jus jau arī senatu
_ neatzīstat. Man ir bijis ļoti
daudz izdevības dzirdēt, ka Jūs par mūsu Senātu runājat tāpat ka par Līci. Tā tad nevar pārmest Līcim, ka viņš nepilda likumu, kad Jūs paši esat pateikuši, ka 3 iepriekšējas sēdēs šī persona nav bijusi. Te ļr pildīts likums. Tā tad Jūs paši ar saviem argumentiem, Šterna kungs, pierādāt, ka Līča
kungs pilda likumu. Bet Jūs gan ar likumīgiem līdzekļiem gribat pieradīt nelikumību. Un kā to
sauc? To mes esam paraduši saukt par korrupciju.
Jūs stāstāt par' vienu ļoti lielu Līča pārkāpumu
— par seklas iepirkšanu Bakuzes muižā. Es nezinu, vai Šterna kungam ir zināms, vai nē, ka šī
muiža ieskaitīta sēklu audzētāju saimniecībās. Un
vai Šterna kungam ir arī zināms, ka apriņķu pašvaldībām uzdots pirkt seklu vispirmām kārtām no
reģistrētam seklu audzētāju saimniecībām? Tā tad
Līča kungs ir izpildījis Zemkopības ministrijas priekšrakstu. _(M. Rozentāla starpsauciens.) Zināms, ir
^
cits jautājums, Rozentāla
kungs, ka sēkla ir bijusi
slikta.
Ja Šterna kungs illūstrēja, kā paraksta apriņķa
pašvaldības _ protokolus, tad man gribētos pastāstīt,
ka iepērk seklas labību. To dara tā. Iebrauc kāds
lauksaimnieks un piedāvā zināmas kondīcijas sēklas
labību. _ Bija zināms, ka šis lauksaimnieks ir no sēklu
audzētāju saimniecības un uz to var paļauties. Sēklu
pieņem un liek priekšā, ka sēklai jābūt, piemēram,
96% tīrai, jabut bez piemaisījumiem: «Vai jūs esat
ar mieru tādu seklu piegādāt? Tad parakstait līgumu!» Tādu līgumu ir noslēdzis arī Līča kungs,
un no otras pusesšo līgumu ir parakstījis kāds kungs
Lauris, kurš rente no valsts Bakuzes muižu.
Vēl pieraksta Līcim par lielu pārkāpumu, ka
viņš pats braucis seklu izdalīt. Apriņķa valde to
bija uzdevusi nelaiķim Birznieka kungam. Bet tam
gadījās taisni saslimt. Otrs apriņķa valdes loceklis
arī nav varējis ierasties, un tad nu Līcim bijusi tā
liela nelaime pašam braukt uz Laura saimniecību.
Tapec nu visu to vainu pieraksta Līcim.
Ja botu
aizbraucis valdes loceklis Birznieka kungs, tad, es
droši varu apgalvot, viņš būtu piedzīvojis to pašu,
kas tagad tiek pierakstīts Līcim. Viņš pats gāja uz
apskati un tiem četriem lauksaimniekiem, kuri bija
teikuši, ka viņi protestē pret šādas sēklas izdalīšanu,
atteicis, lai neņem, ja nepatīk. Tālāk mums ir zināms, ka ar to pašu kungu Lauri līgums ir lauzts
un vairāk ka 1000 latu ieturēti par līguma nepildīšanu. Apriņķa valde ir lauzusi šo līgumu tāpēc, ka
bijis vairāk nekārtību, un tagad visiem, kas nav
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saņēmuši augstvērtīgu sēklu un kam tādēļ cēlušies
zaudējumi, no Laura drošības naudas tiks samaksāts
zaudējums, kas celies sliktas sēklas dēļ. Te Līcim
pārmet pilnīgi nevieta, un jāsaka pat, ka visi apstākļi ir aiz matiem pievilkti. (J. Šterns atstāj sēžu
zaļi.) Jums, Šterna kungs, bez šaubām, nepatīk
klausīties, ja es atstāstu lietas otru pusi un atmaskoju Jūsu norādījumus.
Tālāk — Ezeres nespējnieku patversmes būve.
Katram cilvēkam un itsevišķi tiem, kam jāstrādā uz
laukiem, ir zināms, kādas cīņas notiek par to, lai
atrastu īsto vietu, kur būvēt patversmi vai skolu.
Iada pat nelaime ir Ezeres pagasta pašvaldības darbiniekiem. Ezeres pagasts ir garš, pat vairāk kā 10
kilometru garš. Viss pagasts pirms kara bija ļoti
liels. No šīpagasta ir atdalīti nost jauni pagasti, un
tagad viņa ir palicis tikai ap 5000 iedzīvotāju. Visas
pagasta skolas, pec pagasta sadalīšanas 3 pagastos,
ir palikušas viena stūrī. Tiem iedzīvotājiem, kas
dzīvo piejNīgrandes vai Pampāļu pagastu robežām,
bērni jasuta skola 10 kilometru tālu. Ja nu mēs
zinām, ka mušu likums par izglītības iestādēm pasaka, ka katram par trīs kilometriem tālāk dzīvojošam skolniekam jāpaliek skolā, tad jāierīko internāts, jagada par siltam brokastīm un pusdienām, jagada par guļas vietu. Tas spiež katru nopietnu pašvaldības darbinieku padomāt, vai nav
^
vajadzīgs skolas pārveidot
un pārvietot citā vietā,

vai skolas novietošanaattiecīgā vietā nevar atvietot internāta būvi, jo pēdējais apstāklis bieži maksā
vajrak neka skolas pārvietošana. Šo.soli ir spēruši daži Ezeres pagasta iedzīvotāji un pieprasījuši,
lai jaunceļamo patversmi pārvērš un izbūvē par
skolu, kas pieejama tiem bērniem, kuri no pašreizējam skolām dzīvo labi patālu, bet veco skolu lai
pārvērš par patversmi. Tie iedzīvotāji, kas ir tuvāk vecai skolai, saprotams, nepiekrīt šiem pagasta_ iedzīvotajiem, un te nu sākas pašu iedzīvotāju
strīdēšanas — ko īsti būvēt. Tanī pašā Ezeres
pagasta vienas un tas pašas zemnieku savienības
partijas ļaudis nu ir sastrīdējušies šinī lietā, negribēdami viens otram piekrist. Ko lai dara? Jautājums jāizšķir lietderīgi un objektīvi. Pagasta padome arī kāda jepriekšeja sēde nolēmusi patversmes vieta buvet skolu. Ja zināma būve prasa
diezgan lielus izdevumus un bez tam valsts pabalstus, tad ir loģiski un nepārprotami pareizi, ja
nopietni par to debatē. Šterna kungs to negrib atzīt. _ Viņš
neatzīst ka apriņķa valde arī grib pašo lietu
līdze^
nokārtot iespējami lietderīgāk un izlīdzināt iestājušos krizi vienas sabiedrības starpā,
kas bieži abām pusēm nak par labu. Es nesaku,
ka mums nevajadze _tu_ rūpēties par sociālām lietam, bet mums jārūpējas arī par mūsu jaunatni,
par skolu.

Viena vecāka skola var būt ļoti laba

patversme, bet vecu skolu pārtaisīt par labu skolu
ir jau ļoti grūti. Tapec Ezeres pagasta iedzīvotāji,
kas to saprot, sacīja, ka vajaga pārvērst vienu pastāvošo skolu par patversmi, bet skolu būvēt jaunu.

Si skola atrodas 1Y2 vai 2 kilometrus no Lietuvas
robežas. Turpretim jauno eku ceļ apmēram 3 kilometru attāluma no Pampāļu pagasta robežas, kas
atdalīts no agrāka Ezeres pagasta; pieejas vieta
daudz ertaka parveco. To ir atzinuši liela daļa vietējo
iedzīvotāju.
Velak pašvaldības darbinieki savā
starpa sastrīdējušies. Tagad pagasta padome nolēmusi citādi, atzīstot, ka iepriekšējais lēmums, ka
patversmes vieta jāceļ skola, grozāms. Apriņķa
yalde un an Iekšlietu ministrija tam nepiekrita.
Šterna kungs sacīja, ka te esot Līča kunga pirksts.
(Sauciens no vietas: «Vai tas pirksts ir tik liels?»)
' Ir cilvēki, kas visu redz ekscentriskā gaismā. Tas
ir tāds domāšanas veids, kas nepiemīt lielai daļai
iedzīvotāju, un tapec viņi arī nekad negrib tās lie-
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tassaprast ta, ka tas saprot mušu iedzīvotāju lielāka daļa.
jMedzes pagastā notika tādas pašas lietas. Revidēja darbvedību, kur esot bijušas dažas nepareizības. Vai likumā par pagastu pašvaldību ir paredzets,_ ka pagastu padomes ievēlēta kommisijā var
revidēt apriņķa valdi? _ Vai tas ir likumīgs akts, ka
pagasta padomes ievelēta kommisijā pārbauda apriņķa valdes darbību? _ Vai ir paredzēts likumā,
ka pagasta padome ievel speciālu revīzijas kommisiju, kas pārbauda apriņķa valdes un revīzijas kommisijas darbību?
Ja jau nu Medzes pagasts atzina, ka revīzija apšaubāma, tad taču viņiem bija
visu pagasta iedzīvotāju ievēlēta revīzijas kommisijā, kurai par to lietu varēja uzdot painteresēties.
Ta lieta ir bijusi strīdīga. Vieni sacījuši, ka revīzija bijusi stingra, otri teikuši, ka revīzija izdarīta
aiz politiska aprēķina. Man liekas, ka pēdējais pavisam, nesaskan ar lietas patiesiem apstākļiem, jo
pagasta skrīveris, rakstvedis ir zemnieku savienības biedrs, un apriņķa valdes priekšsēdētājs arī ir
zemnieku savienības biedrs. Mēs viņu labprāt pieņemam pie sevis, un katrs kārtīgs cilvēks tāds ir.
(Smiekli un starpsaucieni pa kreisi.) Te konstatēja,
ka iepriekš tur bijusi kara apriņķa pārvaldes revīzija, kas visu atzinusi par pareizu; bet tad atbraukusi apriņķa valdes revīzijas kommisijā un
pateikusi, ka viss nav pareizi. Nu — pielaidīsim,
ka tas ta ir bijis. Katra revīzijas kommisijā var citādi revidēt. Apriņķa valdes revīzijas kommisijā,

piemēram, var skatīties, lai viss būtu kārtīgi piešūts u. t. t., bet kara apriņķa pārvaldes revīzijas
kommisijā uz šo lietu skatās citādi. Viņu neinterese, katas piešūts, viņa tikai prasa, vai tas un

tas ir uzradīts; viņa skatās uz saturu un galveno
vērību piegriež tam, vai izpildītas kara iestādes

prasības.

Ja tuvāk pieejam tai lietai, tad jāsaka, ka visa, visuma lēmums nemaz nav bijis tik bargs. Ir

dots noradījums,_ka minētai pašvaldībai jāsaskaņo
darbība ar pārejām pašvaldībām un trūkumi jānovērš.

Tālāk_ Šterna kungs aizrādīja, ka Vērgalē rīkota skola aresta māja, kas atkal noticis uz Līča
rīkojumu. Es to negribu apstrīdēt — varbūt Šterna
kungam te ir taisnība; bet ja pazīstam pagastu pašvaldīb a līdzekļu jautājumu un viņu stāvokli vispār,
tad zinām, ka ļoti grūti izpildīt administratīvā departamenta prasības par aresta mājas ierīkošanu
katram dzimumam atsevišķi. Es domāju, ka Šterna
kungs te bus pārteicies. Cietuma vietā viņš būs
domājis aresta māju, kur cilvēkus tur tikai dažas stundas, lielākais — vienu dienu un pēc tam nosūta tālāk^ Aresta mājas līdz šim ir bijušas vecās pagasta
mājas, tikai sastāvošas no vienas istabas. Tagad
administratīvais departaments prasa, ka vienai aresta telpai jabut sievietēm un otrai aresta telpai — vīriešiem. Loti daudz pagastiem nav iespējams ierīkot šo jauno aresta telpu tāpēc, ka pagasta māja
ir ta ierīkota, ka tur nav iespējams otru telpu ierīkot. Man nav zināmi sīkumi, kādi ir bijuši Vērgalē
ar aresta telpu rīkošanu, bet _ es drošivaru teikt, ka
ne apriņķa valde, ne priekšsēdētājs nebūs šīs telpas
rīkojis par ļaunu vai kaitīgumu skolai. Pēc manam domam nebūtu ari nosaucams par kriminālnoziegumu tāds darbības veids, ja, netraucējot skolu,
plašajā skolas eka, ar vairāk izejām uz āru, pagasta pašvaldība līdzekļu trūkuma dēļ uz laiku ierīko
ne jau nu cietumu, bet aresta telpu, ko šad un tad
gadās izlietot pašu pagasta cilvēku ievietošanai, gadījumos, kad viņi par šādu vai tādu noziegumu administrācijai uz dažam stundām jāaiztur. Šādā aresta telpu ierīkošana grūti būs saskatīt kaut jel kādu
pārkāpumu no likuma vai ētikas viedokļa.
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Šterna kungs vēl piezīmēja: Vērgalē Līcis izrādījies par «švaku». Tā tad te mēs atkal redzam, ka tik liels briesmonis tas Līcis nemaz nav.
Ja cilvēki pierāda, ka viņiem ir taisnība, tad Līcis
ari piekāpjas un nekā nedara. Tas nav bijis Līča
«švakums», bet nav bijusi noskaidrota patiesība.
Mes redzam no paša Šterna kunga, ka tas Līcis
nemaz tik briesmīgs nav bijis, jo Vērgales pagastam viņš nekā nav varējis izdarīt, un ja Līcis
neka nav varējis izdarīt Vērgales pagastam, tad,
ticiet, deputātu kungi, ka viņš nevienam pagastam nedz skolotajam nekā nevarēs izdarīt, ja likums un taisnība būs šo cilvēku pusē. Liekas, ka
Līcis ir tikai izpelnījies Šterna kunga nelabvēlību.

Ja mēs_ gribētu noskaidrot, kāpēc viņam ir
šāda nelabvēlība pret Līci, tad es varētu lietas noskaidrošanai minēt šādus apstākļus. Šterna kungs,
kādreiz būdams apriņķa valdē, iznomājis Kurzemes
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apriņķa revīzijas kommisijas priekšsēdētājam ir
nacies uzrakstīt diezgan garus protokolus par to,
ka apriņķa
valde tanī laikā dažiem privātiem
ipašniekiem _ izdevusi par ļoti niecīgām un smieklīgam summām apriņķa īpašumus. Piemēram, Nices muižas aptiekas nams, kas daudz pagastos dod
400—500_ latu gadā, Šterna kunga laikā izdots kādai privātai personai par 80 latiem gadā. Tagad
uz revīzijas kommisijas spiedienu Līcis jau 2 gadus
meklē iemeslu, kā piespiest šo vīru maksāt pienākošos summu, bet tas nav iespējams, jo līgums noslēgts ar gudru ziņu un stingru saturu. Tā tad arī
Šterna_kunga valdīšanas laikā viss nav bijis tā, kā
vajadzētu. Ja nu Līcis būtu bijis šeit parlamentā
un Šterna kungs tur ārā, tad viņš varētu nākt ar
tādiem pat argumentiem un tiesāt pēc patikas Šterna kungu, kā Šterna kungs, izlietojot savu augsto
^
stāvokli,
nak te un tiesā vienu ierēdni, kam ņemta
tiesība no šīs katedras aizstāvēties un rehabilitēties.
Vēlreiz atkartoļu, ka tas nav godīgs paņēmiens, un
ar šādiem paņēmieniem mūsu ierēdņus gan nevajadzētu terrorizēt. Es domāju, ka ar mani solidarizēsies ari demokrātiskais centrs, kas sakās aizstāvam ierēdņu intereses; un tāpat ar Šterna
kunga darbību nevarēs solidarizēties arī sociāldemokrāti.
(J. Korņiljeva starpsauciens: «Vai demokrātiskam centram ir monopols uz ierēdņiem!?»^ Patentē gan neesot vēl izņemta!
Pēdējais, ko Šterna kungs pateica, ir tas, ka
bijusi izbraukusi Iekšlietu ministrijas revīzija pārbaudīt Līča darbību. Es arī runāju ar ministra
kungu tikai paris stundas atpakaļ un ieprasījos, kā
ta revīzija izdarīta. Ministra kungs pateica, ka
revīzija izdarīta pilnīgi pēc Šterna kunga stenogrammas, ka uzdots pa punktiem noskaidrot par
skolu valdi, par saimniecisko darbību u. t. t, un
revīzija atradusi, ka Līča kunga darbībā nekādu
pārkāpumu nav. Nu Šterna kungs ir saskatījis pār-

lauksaimniecības centrālai biedrībai, kurā viņš ilgus gadus ir bijis priekšnieks, par 10. latiem gadā
lielu pašvaldībai piederošu muižas centru. (Starpsaucieni: «Kā to muižu sauc?») Tā ir Ligutes
muiža. Līcis tad nu gribējis paskatīties, kā Šterna
kungs strādājis agrāk — varbūt, ka no viņa varētu
ko mācīties.
Izradās, ka Šterna kungs apriņķa
mantu dāvājis uz visām pusēm. (Saucieni no vietām: «Cik liela ir šī muiža?») Tā ir'ne visai liela,
ja nemaldos, 50 vai 60 hektāru. Tur ir arī liels
augtu dārzs un liela pils. Protams, nevarētu celt
nekādus iebildumus pret to, ka apriņķa valde ir izrentējusi šai organizācijai, proti — Kurzemes lauksaimniecības centrālai biedrībai muižu par 10 latiem gadā, jo, varbūt, biedrība ir ko darījusi lauksaimniecības labklājības veicināšanā un pacelšanā.
Tad tas bija jādara! Bet vienu gan varētu prasīt:
lai šī organizācija uzturētu šo muižu vismaz kārtība. Kad pagājušā vasarā es kā apriņķa revīzijas
kommisijas priekšsēdētājs izbraucu uz šo muižu, tad
tika konstatēts, ka šīs muižas ēkas, kulturālais kāpumu tanī apstāklī, ka Līča kungs uzaicinājis
apriņķa valdes locekli Ivanova kungu uz revizīju
centrs ir tādā stāvoklī, ka sliktākā tas ne pie viena
un nav pateicis, ka atnākusi Iekšlietu ministrijas
cita saimnieka nevarētu atrasties. Kad Līča kungs
revīzija.
Šterna kungs paskaidro, ka līdz ar to
pieprasīja ēkas savest kārtībā, tad, bez šaubām,
Ivanova kungs nav _ spējis sagatavoties uz liecināLicis ir slikts. Un citādi tas nemaz nevar būt. Kad
šanu. _Es nezinu, kā tā var teikt! Vai tad viņam
nu reize ar to vēl pasaka, ka Šterna kungs ir rīkojies nepareizi, atdodams šo muižu nomā par 10 vajadzēja izdomāt, ko teikt, vai viņam vajadzēja
latiem gada, kad par to varētu dabūt daudz vairāk, zināt visu to darbības veidu, kāds ir bijis pēdējā
laika, ko _ viņš, bez šaubām, atminēs kaut kurā
dažus tūkstošus ienākuma, ievērojot arī to, ka
laika. Ta tad Jūs gribējāt, lai Ivanova kungs pa
apriņķa stāvoklis ir grūts un ir liels līdzekļu trūceļam
kaut ko izgudro. Tādi ir Jūsu nolūki. Tas
kums, tad, protams, Šterna kungam tas nepatīk, ka
Jums godu nedara, ja Jus gribat, lai cilvēks, kam
irtāds vīrs, kas drīkst viņam pretim runāt un tājanak dot liecību augstākas varas priekšā, kaut ko
pēc tas jadabu prom. Vai tas ir sabiedrības inJa viņam būtu ko teikt, tad viņš to vaizdoma.
Augstā
tereses, vai tas ir
_ nama un valdības interētu
teikt
kaut vai no gultas cēlies un no debesīm
resēs? Cienījamie deputātu kungi, atļaujiet man
jo viņam taču vajadzēja_ runāt par Līča
nokritis,
but pavisam citādas domās.
darbību un tur nebija nekas klāt jāpiedomā.
Līcis ir ļoti labi apliecinājis par sevi, ka viņš
Tālāk nāk, ka, sēklas labības norēķinus noir rupīgakais_ un taupīgākais sabiedrības un valsts slēdzot, apriņķim radies
apmēram Ls 700.— liels
mantas sargātājs. Par to, ka cilvēkam nevarētu atlikums, ko apriņķa valde
savā sēdē nolēmusi izbut kļūdas viņa darba, te nav ko runāt. Ikvienam dalīt gratifikācijas saviem ierēdņiem.
Bet Līcis,
mums tas ir, un bus katram, kas mēs ko darīsim. neskatoties uz tādu lēmumu, neesot to ievedis proBet ja mēs strādāsim un mums aiz muguras stāvēs tokola,
un nušis atkal ir milzīgs kriminālnoziegums.
4 cilvēki, kas meklēs kļūdas, tad gan, laikam, katTe katra ziņa esot_ saskatāms krimināls noziegums,
ram tas varēs sameklēt arī parlamenta darbā vaijo tas esot atzīmēts, noprotokolēts un ierakstīts,
rāk, neka Šterna kungs ir varējis sameklēt Līcim kaut gan Šterna kungs sacīja,
ka apriņķu valdēs
pa viņa 3 gadu darbības laiku. Tas tomēr ir tāds protokolus nekad uz reizi nerakstot,
un ja nu tā
ierēdņu nozākāšanas veids jeb ierēdņu izsviešana tas lietas, tad man nav saprotams, kur te saskatāms
no vietas, kas tomēr nevienam parlamentārietim, tas smagais noziegums,
ja kāda no atzīmēm protosevišķi bijušam pašvaldības darbiniekam godu dakola nav ievesta — to taču bez lielām pūlēm var
rīt nevar.
ievest nākoša jeb papildu protokolā. Es, saņemot
Mums, varbūt, liktos, ka tanī laikā, kad apšodien no Lejiņa kunga ziņu par interpellāciju, inriņķa pašvaldība ir darbojies_ Šterna kungs, labformejos apriņķa valdē pa tālruni, kādi tur tie apvēlība ir bijusi tikai pret zināmām lauksaimnieku
stākļi ir. Man paziņoja, ka viņi par šo jautājumu
organizācijām, bet individuāli nevienai personai laesot gan runajušļ, bet nolēmuši to atlikt uz nākošo
buma nav bijis. Tas tomēr tā nav bijis. Man kā sēdi. Nu, iedomājieties,kāds šeliels noziegums noti-
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Deputāti V. Sanders, E. Rimbenieks u. c. iesnieguši satversmes grozīšanas projektu, ko lūdzu
nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«A. g.
Saeimas prezidijam.

Atsaucoties uz satversmes
ruļļa 80. p.,

76. p.

un Saeimas kārtības

lūdzam Saeimai celt priekšā

grozīšanasprojektu:
«Latvijas republikas

šādu satversmes

satversmes 10. pantu izteikt šādi:

10. Saeimu izvēlē uz četriem gadiem.»
V. Sanders,

E. Rimbenieks,
E. Laimiņš
S. Ivbulis,
J. Viļpiševskis.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds pie šī lideputātam Sanderam. (Saucieni pa
kreisi: «Ziemassvētku dāvana!»)
V. Sanders
(nacionālais bloks):
Augstais
nams! Mes esam pieņēmuši likumu par pilsētu

kumprojekta

pašvaldību ievēlēšanu uz 4 gadiem. Pašreiz dienas kartība ir arī likuma grozījums, kas paredz
pilnvaru pagarināšanu lauku pašvaldībām. Tas
pats attiecināms arī uz Saeimu, jo to prasa tālākā
konsekvence. Protams, satversmes grozīšanu var
panākt, ja par to izteicas 2/3 klātesošo deputātu.
Ka viens šī ierosinājuma parakstītājs es gribu
uzsvērt, ka_ mušu priekšlikums neienes satversmē
neka radikala _ (starpsaucieni pa kreisi) un nerunā
arī pretim demokrātiskai iekārtai. Kā zinām, citas valstīs parlamentus vēlē pat uz vairāk nekā 3
un 4 gadiem. (Starpsauciens pa kreisi: «Kāpēc
Jus tik maz prasāt?») Es lieku priekšā 4 gadus, bet
Saeima varjpati par to izšķirties. Līdzšinējie piedzīvojumi rada, ka pirmā darbības gadā Saeima
ir nodarbinata_ galvenam kārtām ar konstruēšanos
un noorganizēšanos, otrā gadā sāk strādāt, un
^
trešajā
— jau jāgatavojas uz jaunām vēlēšanām.
Ta tad tieši darbam paliek tikai viens gads, kas,
protams, ir par maz. (Starpsaucieni pa kreisi.)
Pagarinot Saeimas pilnvaru laiku, būs iespējams
ievadīt Saeimas darbību daudz mierīgākā gultnē,
jo velēšanas notiks daudz retāk. Līdz ar to Saeimas darbinieki unarī tauta neatradīsies vienmēr
velēšanu atmosfairā. (Starpsaucieni pa kreisi.) Es,
kungi, runāju nopietni, bet jūs negribat nopietni uzklausīties. Atļaujat taču man motivēt iesniegto likumprojektu. Es ņemu šo jautājumu nopietni un
gribu toan nopietni motivēt.
Aizrādu arī uz to, ka deputāti bieži saka, ka aizstāvot parlamentārismu. Ja viņi tiešām to aizstāv, tad ar Saeimas pilnvaru pagarināšanu to var
tikai veicināt un stiprināt mūsu zemē.
Bez tam es paskaidroju, ka šis likumprojekts
attiecas nevis uz tagadējo, bet nākošo Saeimu. Ar
to es gribu novērst pārpratumus, kas dažreiz dzirdēti sakara ar šā likumprojekta sagatavošanu.
Aiz visiem šiem motīviem izsaku cerību, ka
deputātu vairākums izteiksies par šo likumprojektu
un nobalsos par to.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam

Cielenam.

F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Vēl nav pagājuši pilni 10 gadi,
kopš mušu satversme ir stājusies spēkā. Tā stājas speķa tikai 1922. gada novembra mēnesī, un tā
tad šogad ir pagājuši_ tikai 8 gadi, kopš mūsu satversme funkcionē mušu valstī. Šad un tad presē
mes esam dzirdējuši uzbrukumus, mūsu Satversmes
kritiku un pat tās noķengājumus un nozākājumus,
bet līdz šim vismaz netika ierosināts likumprojekts,
kadu tagad iesniedz mūsu likumdevējā iestādē kāda

grupa.

sesijas
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-Nevis tāpēc, ka pirmais parakstītājs būtu sevišķi nopietni ņemams, nevis arī tāpēc, ka viņa
motīvi būtu sevišķi nopietni ņemami, bet gan tāpēc, ka tas ir pirmais gadījums, kamēr mūsu satversme funkcionē, kad mēģina to grozīt, es savas frakcijas vārdā gribu pieiet šim jautājumam
nopietni.

Deputātu kungi! Ja mēs tagad jautājam, vai
šo konkrēto priekšlikumu grozīt satversmi ir izsaukusi dzīves vajadzība — vai nu pie mums Latvijā,
vai teorētiski satversmes uzbūves principi vispārīgi,
tad gan jāsaka, ka mēs no iepriekšējā runātāja it

nekādus nopietnus argumentus

nedzirdējām.

Nu

kādi tad ir viņa argumenti? Viņš, laikam, ir noklausījies Rīgas latviešu biedrības politiskā «akadēmijā» kādas lekcijas, izkonspektējis tās ar 50%
atgremojumu un nu nāk ar argumentiem: pirmais
ir konstituēšanās gads, otrs — ražīgais un trešais

— runāšanas gads.
Cienījamie deputātu kungi! Šo konstituēšanos esam piedzīvojuši jau 3 reizes un drīz piedzīvosim ceturto reizi. Ar to konstituēšanos mēs jau
esam pazīstami, tai daudz laika nav jāpatērē, lai
atrastu kommisiju atslēgu un konstituē-tos.
To
mes _ izdarām vienas nedēļas laikā, lielākais — 2
nedēļas. Tad — savstarpējā iepazīšanās; tas aizņem laiku, bet ne veselu gadu. Tā tad šī argumentācija atkrīt.
Otrs — deputātiem vajagot pierast strādāt,
uzstāties u. t. t. — ta Sandera kungs teica.
Es
jums pateikšu — tas, kas ir iegājis Augstajā namā
nesagatavojies, var nosēdēt tur 4 un

14 gadus,

un ja viņš par savu dzīves mērķi būs izraudzījies
mācītajā amatu, tad_ no viņa nekāds deputāts neiznāks. Ja viņš bus nodevies ārpasaules lietām,
tad šis zemes lietu kārtotājs viņš nekad nebūs. Tur
nelidzes_ viena gada «konstituēšanās», divu gadu
konstituēšanās, četru _ gadu konstituēšanās un četrpadsmitgadu konstituēšanās. Vai pa visiem šiem gadiem musu_3 vai 4 mācītāji ir kādu nopietnu likumprojektu izstrādājuši? Vai ir uzstājušies ar kādu referātu no juridiskās vai citas kādas kommisijas? To
mes neesam redzējuši. Mēs _ neredzam nekā cita, kā
tikai to, ka viņi _ reprezentējas ar tādiem nobalsojumiem, kas kaite viņu vēlētājiem, kuriem viņi solījuši kristīgu taisnību. Tāpēc velti pagarināt Saeimas ievēlēšanas laiku uz 4 gadiem.
Pēc šīs atbildes ad persona atļaujiet piegriezties šim jautājumam teorētiski.
No zināma teorētiskā viedokļa varētu, varbūt,
teikt, ka stabilitāte ir vajadzīga, kā likumdošanā,
ta valdība. Bet,_ cienītie deputātu kungi, ja jūs paskatāties uz pedejo gadu praksi, pēdējā gadu

desmiti Vakareiropa, tad — ko jūs redzat! Vairāk valstīs, kas skaitās par demokrātiskām un ko
arī no mana viedokļa var uzskatīt par demokrātiskam, _ s_atversme nosaka parlamentam 4 vai 5
gadu velēšanu termiņu. Bet ko mēs redzam pēdējos 10 gados Eiropa? Redzam kaut ko pretēju
šim 4—5 gadu termiņam. Pa šiem pēdējiem 10 gadiem daudz valstis parlamenti nav nodarbojušies
savus garos termiņus. Vācijā piemēram: tur vēlēšanas notika 1928. gadā, un šogad atkal notika
jaunas velēšanas. Paskataities tāpat citās valstīs
pēdējos gados. Rēc divi vai trīs gadiem parlamenti tiek pārvēlēti. To redzam tepat mūsu kai- '
minos, piemēram Somijā. Parlamenta vēlēšanas
tur notika šogad, parlamenta vēlēšanas tur notika
pērngad. Polija — tas pats. No šiem faktiem mēs
gan drīzāk redzam, ka dzīve nebūt nav tā stabilizējusies un ka viena politiska novirziena stabilitāte
nemaz nevar dažreiz palikt visu satversmē paredzēto laiku — 4 vai 5 gadus. Stabilitāte nevar palikt ilgāku laiku tāpēc, ka notiek iekšējas politiskas
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cis! (Starpsaucieni.) Nekaunība, Šterna kungs, šoreiz
ir no Jūsu puses te mēģināt atrast kriminālu noziegumu un _ nekaunība augstākā mērā tāpēc, ka
Jus nepasakāt, kas šeit īsti domāts. Jūs nemaz nevarat ņemt ļauna, ja tos vārdus atdod Jums atpakaļ. Vismaz ir ārkārtīgi naīvi nosaukt par kriminālnoziegumu to, ka viens lēmums nav ierakstīts
protokola.
Pieņemsim pat tādu gadījumu, kad
sekretārs to aizmirst ierakstīt. Saeimas kommisijas notiek tapat .kad sekretāri neprotokolē tūliņ.
Ja nu viens sekretārs nebūtu ierakstījis vienas kommisijas atsevišķu lēmumu, vai tad Jūs sekretāru
vai priekšsēdētaju sauksit pie kriminālas atbildības? Ne, mes vienkārši nākošo reizi, protokolu nolasot, liekam to ievest iekša. Ja nu Jūs tagad steidzaties to lietu iepriekš _ paziņot, pirms otrs protokols nav pieņemts, mēģināt šinī gadījumā runāt
par kādiem kriminālas dabas pārkāpumiem, tad
tas tikai pierada, ka te kriminālnozieguma absolūti
nekāda nav.
Viens diezgan svarīgs apstāklis — un te es
gribētu piekrist šterna kungam — ir tā prēmijas
ņemšana no apdrošināšanas sabiedrības. Es te neņemšos apgalvot, vai Līcis ir saņēmis prēmiju par
to, ka apriņķa ēkas apdrošinātas zināmā biedrībā,
bet man ir zināms, ka šo apdrošināšanas biedrību
«Zemi» ir dibinājusi apriņķa pašvaldība. Aģentu
kommisijas ir saņēmušas visas apriņķu valdes. Varbūt, ka to ir saņēmis ari Licis. Apdrošināšanas sabiedrības saviem cilvēkiem par ēku uzmērīšanu un
pieteikuma izgatavošanu, par apdrošināmo objektu
piegādāšanu parasti izsniedz zināmu atalgojumu.
Varbut Līča kungs, _ es varu iedomāties, taisni ir
uzķeries uz izmestas makšķeres.
Viņam, varbūt
kompromitešanai ir sagatavots šis veids un tagad to
pārmet. Es varu droši apgalvot: ja Līča kungs
butu_ pieņēmis tādu prēmiju, vai daļu no tās, tad
katra ziņa to ir _ ņēmuši an iepriekšējie valdes locekļi un priekšsēdētāji. Tas, man liekas, ir vairāk
ka skaidrs.
Varbut tā apdrošināšanas biedrība
vienkārši piesūta cilvēkam naudu mājās. Te nu
butu_ jājautā, cik liels tad nu ir šis ļaunums un
vispār, vai apriņķa valdes priekšsēdētājam atļauts
nodarboties ar _ apdrošinājumu vākšanu kādai biedrībai, bet ievērojot, ka šī biedrība ir dibināta ar
pienākumu obligatoriski apdrošināt lauku īpašumus jāatzīst, ka nekāds liels ļaunums še nodarīts
^ nebūs vismaz tāds, kam būtu krimināls raknebūs,
sturs;
tas ir vienkārši formālas dabas pārkā-

pums.

Ja nu Šterna kungs sūdzas, ka vienā otrā gadījuma apriņķa pašvaldība stingri uzraugot pagastu
pašvaldību darbību, tad tāda uzraudzība ir paredzēta likuma. Likuma par apriņķu pašvaldību nosacīts, ka apriņķa valdei jārevidē visi pagastu padomju lēmumi, jāizskata pec būtības un likuma.
Ja viena otra gadījuma apriņķa valde — pat pret
savu gribu — spiesta iejaukties, tad nav vainojama
apriņķa valde, bet likums. Ja negrib, lai apriņķa
valde iejaucas pagasta padomes un valdes darbībā,
tad jāgroza likums tāda veidā, ka visas lietas pagasti izšķir patstāvīgi. Vainot pašvaldības darbinieku, šinī gadījuma Līča kungu, ir nepamatoti.
Man jāizsakās pret šo interpellāciju, jo viņa
neka nesatur. Ta ir vienkārša izrēķināšanās ar
nepatīkamiem darbiniekiem.
Protams, ka Līča
kungs nav _ labvēlīgs Šterna kungam, jo Šterna
kungs jau sakot ar 1928. gadu vietā un nevietā Līča
kungu ir nonicinājis ohi_ nozākājis. Līča kungs taču
ir tikai cilvēks un tapec cenšas sevi aizstāvēt. Ja
Šterna kungs negrib, lai Līča kungs Izturas pret
viņu tik neiecietīgi, tad Šterna kungam jāgroza
sava izturēšanas pret Līča kungu. Ja Šterna kungs

s e s i i a s 16. sēde 1930. gad a 12. decembri.

694

bus lojāls un iecietīgs, tad viņš varēs prasīt, lai ari
Līča kungs ir lojāls un iecietīgs kā pret viņu, tā
visjem citiem. Tapec interpellacija kā neko neizteicoša un neviena pārkāpuma nenorādoša un neatklājoša noraidāma pašā sākumā, nenogaidot iekšlietu ministra atbildi.
_ Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārds deputātam Sternam.
J. Šterns (progresīvā
apvienība): Augstais
nams! Mani
neinterese, ko deputāts Birznieks
teica par mani ka par deputātu; to es atstāju deputātam Birzniekam pašam uz viņa goda prāta. Es
tikai gribu konstatēt, ka deputāts Birznieks, kas ir
nostrādājis Saeima 2 gadus, neatzīst Senāta lēmumus. Šinī lieta, kur Jus mani saucat par nemākuli, Senāts ir_ nostājies uz Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētaja viedokļa un atcēlis apriņķavaldes nepareizo lēmumu.
Tad — par Bakuzes muižas sēklu. Šī muiža
ir rentes, ne valsts
muiža. U- Birznieka starpsauek
ciens^) Birzn i a kungs, Jūs domājat, ka, ja vienā
muiža ir seklas audzēšanas saimniecība, tur viss
jau ir kārtība. Nelaiķis Birznieka kungs, kas dzīvoja turpat kaimiņos, pateica, ka muižā nolaidīgi
saimnieko, ka sekla sapuvusi un nederīga. Tad ieradās Līča kungs un_ kategoriski pateica, ka zemkopjiem jāņem minēta sekla. Ja Jūs to neticat, tad
, pavaicājiet Ezeres pagasta iedzīvotājiem, kādu
traci sacēla šis Līča kunga kategoriskais
rīkojums. (./. Birznieka starpsauciens.) Vēlāk Ezeres
pagcasts sasauca pagasta padomes sēdi un nolēma,
ka _ šinī jautājuma jāgriežas pie Zemkopības ministrijas. Kad Līča kungam vajadzēja šo lēmumu
apstiprināt, viņš to nedarīja, lai šie cilvēki nedabūtu taisnību. (J. Birznieka starpsauciens.) Ko tad
Zemkopības ministrija atzina? Viņa atzina, ka no
seklas dīgst tikai 48%. Jums, kas saucaties par
lauksaimnieku pārstāvi, tas viss ir labi un kārtīgi.
{J. Birznieka starpsauciens.)
Talak — Ligutes muižas lieta.
Jūs teicāt, ka
es kā Liepājas apriņķa valdes loceklis esot izrentējis Liguti zināmai sabiedrībai par 10 latiem. (/.
Birzmeka starpsauciens.) Birznieka kungs,
tā ir
nepatiesība! (J. Birznieks no vietas:
«tā ir patiesība!») Birznieka kungs, Jūs esat apriņķa valdes revīzjjas kommisijas loceklis, Jums to vajadzētu zināt. Ta ir nepatiesība, ko Jūs te paužat!
Nekad_ e_s nevienu muižu neesmu izrentējis.
Talak! Es gribu domāt, ka Jūs, Birznieka
kungs, šodien esat pārdomājuši un domājat to
māju, ko zemnieku savienība ir izrentējusi
savam
biedrim par vienu latu.
(J- Birznieka starpsauciens.ļ Pavaicājiet Jūsu biedriem!
Jus sakāt ka nav pārkāpums, ja apriņķa valdes priekšsēdētājs paņem protokolu, ko visi kopīgi
parakstījuši, un to iznīcina.
Jūs atzīstat, ka tas
nav pārkāpums. (/. Birznieks no vietas:
«Kur
tas izdarīts?») Birznieka kungs, man jāsaka, ka ir
ļoti zel, ja Liepājas apriņķa valdes revīzijas kommisijai ir tāds loceklis kā _ Birznieka kungs.
Es neatrodu par iespējamu šeit tālāk ar Birznieka kungu debatēt, jo cilvēks, kas neatzīst mūsu
tiesas, kas neatzīst mušu Senāta lēmumus, nav sava
vārda cienīgs. Es gan griezīšos pie iekšlietu ministra un lūgšu viņu visas lietas noskaidrot; un
es uzņemos atbildību, ka neviens manis teiktais
vārds nav samelotsJa iekšlietu ministris to nedarīsL tad mums vel ir prokurors — es griezīšos
pie ta, un viņš to darīs. Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
pieprasījuma pieņemšana.
Lūdzu pacelties tos,
kas ir par šī steidzama pieprasījuma pieņemšanu.
Acīmredzot vairākums. Pieprasījums pieņemts, un
to virzīs talak saskaņa ar kārtības rulli.
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cīņas, sociālie un oikonomiskie apstākļi nav stabili, politiska dzīvē notiek pārgrupēšanās. Un tāpēc ari dabīgi, ka parlamenti nenodzīvo savu satversmē noteikto periodu, ja tas ir garš. Šos apstākļus cienījamais iepriekšējais runātājs nemaz
neievēroja, jo tāda problēma viņu neinteresē un
Vakareiropu viņš nepazīst.
Pakavēsimies pie mūsu satversmes uzbūves tuvāk. Tā paredz Saeimas darbībai 3 gadus,
bet praktiski neparedz iespēju izbeigt to ātrāk par
šo laiku. Ja Vakareiropas parlamentiem, kā jūs
zināt, lēgislātūras periods ir 3—4 un pat 5 gadus,

tad tur satversmēs ir paredzēta iespēja parlamenta
darbību izbeigt arī ātrāk, ja iekšējas nesaskaņas un
sadursmes padarījušas to darba nespējīgu. Tur
formāli paredzēta valsts prezidentam, vai karalim,
vai faktiski ministru prezidentam — karalis tikai
paraksta — tiesība atlaist parlamentu ātrāk nekā
izbeidzas lēgislātūras periods. Anglijā 5 gadu parlamenta lēgislātūras laiks ir korriģējams ar ministru prezidenta tiesībām atlaist parlamentu ātrāk. Turpretim mūsu satversme neparedz praktisku iespēju izbeigt parlamenta darbību ātrāk par
3 gadiem. Mūsu satversmē Valsts prezidentam
gan ir paredzēta tiesība ierosināt tautas nobalsošanu par parlamenta lēgislātūras perioda izbeigšanu, bet tam pretim ir otra klauzula, kas paredz
ka tad, ja tautas nobalsošanā Valsts prezidenta ierosinājums nedabū balsu vairākumu, līdz ar to
Valsts prezidents pats ir atlaists. Šī iemesla dēļ
Valsts prezidentam panākt mūsu parlamenta lēgislātūras perioda priekšlaicīgu izbeigšanos faktiski
nav iespējams.
Cienītie deputātu kungi! Ja mums nav iespējams Saeimas darbību izbeigt ātrāk par kārtējo
lēgislātūras laiku, tad pagarināt Saeimas darbību
uz 4 vai 5 gadiem ir pilnīgi nevajadzīgi, pat kaitīgi. Valsts dzīvē politisko partiju attiecībās var
rasties tādas sadursmes, ka parlamentam nav iespējams darboties aktīvi un produktīvi; piemēram, ja balsis dalās uz pusēm — tad, noliekot lēgislātūras laiku uz 4 gadiem, mēs gūtu nevēlamas
sekas. Bez tam, ja grib, lai parlaments atspoguļo
vēlētāju gribu, vēlētāju masu politisko noskaņu,
nav vajadzīgs pagarināt lēgislātūras periodu. Garš
lēgislātūras periods atrauj deputātu arī no atbildības saviem vēlētājiem.
Ievērojot, deputātu kungi, šos nopietnos argumentus par mūsu satversmes uzbūvi un konstitucionālo praksi Vakareiropā un par mūsu polītiskiem piedzīvojumiem, es domāju, mums vajadzētu Sandera kunga pārlabojumu noraidīt.
Tālāk, deputātu kungi, es gribētu griezties pie
tiem deputātu kungiem, kas šādu vai tādu iemeslu
dēļ, šādas vai tādas teorijas vai konstrukcijas dēļ
domātu, ka vajadzētu ievest 4 gadu ilgu lēgislātūru
3 gadu vietā. Es šiem deputātu kungiem gribētu
pieiet ar vienu citu argumentu un uzaicinātu viņus
tomēr balsot pret Sandera kunga priekšlikumu.
Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam maza valsts, jauna
valsts, mūsu valsts pastāv neilgu laika periodu un
mūsu satversme darbojas tikai 8 gadus. Uzsākt
tricināt viņas galvenos pamatus nozīmē satricināt
visas valsts stabilitāti. Tas nozīmē ņemt _ laukā
no valsts ēkas pamatiem akmeņus, kas vēl nav
nosirmojuši. Tāpēc es uzaicinu deputātu kungus
balsot pret Sandera kunga priekšlikumu, lai nesatricinātu mūsu jauno satversmi, lai rādītu Latvijas tautai un arī uz ārieni, ka vēl nav pienācis īstais
laiks grozīt svarīgāko valsts pamatu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Es nevarēju nesmaidīt, klausoties deputāta San-
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dera kunga motivējumu. Taisni šos motīvus
es dzirdēju pirms 34 gadiem, kad es kā students
strādāju Berlīnē un kad par to rakstīja avīzes.
Tur bija uz mata tie paši motīvi, ko Sandera
kungs te minēja, ka pirmā gadā deputāti esot kā
mazi bērni, kā pirmziemnieki, kuriem jāmācoties,
kas parlamentā notiek un kas tur jādara, otrā gadā
viņi jau esot mazliet apsviluši, sākot ieiet lietas
kursā, trešā gadā viņi jau labāk strādājot un ceturtā gadā jau pavisam labi ejot. Tāpēc ar 4 gadiem vien nepieliekot, vajagot 5—6 un 7 gadus.
Un atkal tie paši motīvi, uz cik ilgu laiku grib noteikt parlamenta pilnvaru laiku. Kungi, bija tāds
posms 17. gadu simtenī, kad Anglijā valdīja tā
sauktais garais parlaments — pirms Kromveļa un
pēc Kromveļa; pavisam iznāca kādi 20 gadi ar
tiem pašiem vēlētiem kungiem. Var iznākt, ka
arī mēs gribam visu mūžu valdīt.
Vislielākā bīstamība šai projektā ir tā, ka, ja
reiz ievedām 4 gadu termiņu, var proponetto attiecināt jau uz tagadējo Saeimu, lai gan vēlētājiem
ir sacīts, ka tā vēlēta 3 gadiem. Sanderakungs
atsaucās uz pilsētu domēm. Ar pilsētu domēm jau
ir iznācis tā, ka likumīgais pilsoņu termiņš jau ir
pārkāpts par 6 nedēļām. Ja mums būtu jārēķinās
ar Vakareiropas senātiem, tad viņi visus šī starplaika spriedumus atzītu par nelikumīgiem, tapec
ka likumīgais solījums tautai, apņemšanas tautas
priekšā ir pārkāpta. Berga kungs grib atlikt pilkas
sētu vēlēšanu termiņu vēl 5 nedēļas vēlāk
^ atvar zināt, varbūt, pēc kāda mēneša, kad mēs
kal būsim sapulcējušies, šo termiņu vajadzēs atkal
atlikt.
Tā tad faktiski pilsētu vēlētiem_ priekšstāvjiem ir dota tiesība nelikumīgi valdīt tālāk.
Iepriekšējais runātājs aizrādīja, ka mūsu satversme ir tik smaga, ka neparedz Saeimas atlaišanu. Tiešām tas ir viens no svarīgākiem argumentiem. Mūsu smagā satversme paredz, ka
tautas nobalsošanā Saeimu gan var atlaist, bet tikai tad, ja par atlaišanu balso 50% balsstiesīgo.
Tā kā parasti Saeimas vēlēšanās piedalās tikai
75% vēlētāju, tad, saprotams, nekad tāda nobalsošana nav iespējama, it īpaši tāpēc, ka pietiek tikai
atturēties no balsošanas, lai priekšlikumu izgāztu
cauri. Es varētu piekrist 4 gadu termiņam, ja ar
to savienotu noteikumu, kāds pastāv citas valstis,
kur ir 4 gadu vēlēšanu termiņš, atvieglojot atlaišanas iespēju, ka tautai ir tiesība atlaist Saeimu.
Kā bija Vācijā? Vācija 1928. gadā vēlēja divus reichstagus. Daudz netrūka — ja sociāldemokrāti pagājušā nedēļā nebūtu balsojuši pret savu
pašu programmu par Brininga kabinetu, tad tagad
reichstags jau būtu bijis atkal atlaists. Nav arī
garantijas, ka nenāk kādreiz tāds laiks, kad tas
būs jāatlaiž. Bet jāievēro, ka Vācijā valsts prezidentam ir tiesība atlaist reichstagu, bet mūsu Valsts
prezidents var tikai ierosināt Saeimas atlaišanu;
bet ja nu tauta nenobalso vairākumā par to, tad
iznāk, ka Valsts Prezidents pats ir atlaists. Es
gribu zināt, vai rāsies tāds Valsts Prezidents, kas
riskēs ar savu prezidenta troni, lai ierosinātu Saeimas atlaišanu! Tas tomēr grūti ticams. Tauta
arī nevar atlaist Saeimu, jo nobalsošanā vajadzīgs
vairāk par pusi visu balsstiesīgu pilsoņu. Bet tas
nu gan reti kad izdodas. — Tas ir viens.
Otrkārt, ir taču skaidrs, ka grūti atsaukties uz
citiem parlamentiem. Ja atsaucas uz to, tad arī jāzin, kā iet citos parlamentos, un arī jāzin, ka taisni
nopietnākie tautsaimnieki un zinātnieki aizrāda, ka
tur, kur tautas vietnieki jūtas drošāki, ir arī vislielākā korrupcija. Tas ir tādā gadījumā, ja parlaments tiek ievēlēts uz ilgāku laiku. Amerikā
parlamentu nevar atlaist. Tur valda arvien divas
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lielas kliķes:
viena ir fabrikantu apvienojums,
otra — pa daļai tirgotāju un pa daļai lauksaimnieku apvienojums.
Tā tad tur ir divas partijas.
Un mēs zinām, cik stipri Amerikā zeļ korrupcija.
To zina katrs, kas daudzmaz ir iepazinies ar zinātniskiem rakstiem par Amerikas tautsaimniecība Taisni no šī viedokļa, ievērojot to, ka mūsu
zemē korrupcija ir sākusi zelt un ziedēt, ir sevišķi
svarīgi, lai posms, kādu valda tautas vietnieki,
būtu iespējami īsāks. Nekādā ziņā nevar būt runa
par pilnvaru laiku pagarināšanu — gluži otrādi, var
but runa tikai par pilnvaru laika saīsināšanu.
Varētu atsaukties uz vēsturi, jautājot, kā bija
sirma senatne? Kamēr Roma bija republika, kamēr ta uzstājās par lielvalsti, tikmēr Romā tautas pārstāvjus — tribūnus vēlēja ikgadus. Šiem
tribūniem bija tikai tiesības apturēt senāta lēmumus, bet, ja viņi prata šīs tiesības izlietot, tad tādi
enerģiski cilvēki kā Tiberijs un Kajs Grakchi faktiski varēja izdot pirmo slaveno agrāro likumu,
uz kura pamata Romas tuvumā zemes lielspekulantiem atņemto zemi sadalīja 30 romiešu jugeru
gabalos sīksaimniekiem. Kā zināt, Tiberiju Grakchu
nonāvēja. 10 gadu vēlāk viņa pēdās stājās Kajs
Grakchs; arī viņš krita par upuri.
Vēlāk, kad
romiešu bagātnieki bija ieguvuši tik lielu varu, ka
katram tribūnam bija jābaidās par savu dzīvību,
galu galā vēlēšanas palika par farsu, un Roma
praktiski izvērtās par monarchiju.
Pēc Cezara
nāca Viņa pēcnācēji, no kuriem vispirms Augusts
piesavinājās sev tribūna, tad diktatora un beidzot
augstākā priestera tiesības. Nu viņš bija kā tribūns un tautas vietnieks neaizskarams, kā diktators
visvarens un kā augstais priesteris — svēts. Nepagāja ilgs laiks, kad ķeizars Domicians savus
dekrētus izdeva ar tādu ievadu: «Dominus et
Deus voster hoc fieri jubet» t. i. «kā jūsu Dievs
un kungs pavēl». Acīmredzot, jūs, labās puses
kungi, stūrējat uz šādu pašu nozīmi.
Redziet, romieši savus augstākos ierēdņus, zināmā mērā ministrus — konsulus vēlēja ilk gadus,
Protams, tas bija
sanākot kopā tautas sapulcē.
iespējams tik ilgi, kamēr Romas tauta rekrutējās
galvenā kārtā no Romas apkārtnes. Reprezentācijas likuma toreiz vēl nebija. Bet arī atēniešiem
bija tāds likums, ka ik gadus tika vēlēti 10 tā saucamie archonti, t. i. valdnieki, kurus var salīdzināt
ar mūsu ministriem. Tā tad ik gadus viņus vēlēja

no jauna. Bet bez tam bija vēl tautas sapulces,
kuras katrā laikā varēja korriģēt archontu rīkojumus.
Es domāju, ja, runājot par Saeimas darbības
garuma posmu, mēs gribam tautai iestāstīt, ka pirmajā gadā ir tikai jāapostās, jāiepazīstas ar to, kas

darāms, tad tautai nebūs iepriecinoši, ka

tautas

vietnieki sevi nostāda par bērniem. Tauta domā,
ka viņa vēlē nopietnus cilvēkus, nopietnus vīrus,
kas ir dzīvē pārbaudīti, kas zina, ko paši grib,
nevis bērnus. Pēc Sandera kunga motivācijas iznāk, ka tautas pārstāvji nezin, kas viņiem darāms, kā valsts valdāma.
Mēs redzam arī no piemēriem Grieķijā, ka
vēlēšanas uz vienu gadu ir bijušas tikai par svētību. Mēs redzējām, ka lielo Periklu ievēlēja par
archontu 16 gadus no vietas. Viņš uzbūvēja Akropoli un darīja priekš mākslas tik daudz, ka Atēnas mākslas ziņā ir kļuvušas par nesasniegtu, kur
nu vēl pārspētu paraugu un priekšzīmi.
Tikai
tad sāka iet uz leju, kad vēlēšanas pārvērtās par
farsu.
Tā tad, ja mēs gribam uzturēt tādu kārtību,
lai tautai ir iespaids, lai tauta varētu kontrolēt un
korriģēt tautas vietnieku darbību, mēs nedrīkstam
šo laiku pagarināt, mums drīzāk jādomā par tā sa-
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īsināšanu. Es domāju, ka būtu labāk un korrupcijai nebūtu vietas, ja Saeimu _ vēlētu uz 1 vai 2 gadiem. 3 gadi ir jau nelaimīgs termiņš. Varu atzīmēt, ka Grieķijā pirms kara pastāvēja 2 gadu
termiņš. Garāks termiņš ir bīstamāks, īpaši tad,
kad nav nekādas korrektūras iespējamības, kad
nav _ iespējams parlamentu pirms vēlēšanu laika
beigām atlaist. Tā tad man kategoriski jāizsakās
pret šo priekšlikumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Paberzām.
J. Pabērzs (progresīvā tautas apvienība): Godātie deputātu kungi! Šis likumprojekts, bez šaubām, ir pirmais solis, kas ir sperts uz mūsu satversmes grozīšanu. Satversme ir mūsu pamatlikums,
kam ir sava autoritāte, tādēļ satversmes grozīšanai
jāpieiet ar vislielāko nopietnību un apdomu, lir gadījumi, kad valsts satversme jāgroza, bet tie ir tik
^
svarīgi, ka tiešam citādas izejas nav, kā satversmi
grozīt.
Tagad_ rodas jautājums, vai tiešām Latvijā ir
radušies tādi apstākļi, ka mums jāķeras pie mūsu
pamatlikuma grozīšanas. Ko min kā motīvu šai
grozīšanai? Vienīgais, _ ko dzirdējām, ir tas, ka
mušu Saeima tiekot velēta uz 3 gadiem. Pirmā
sava darbības gadā Saeima neesot darba spējīga
tadeļ, ka deputātiem jaiepazīstoties ar savu darbu,
otrais gads esot ražīgs, bet trešais tāds, kas padots velēšanu iespaidam. Tā tad paliek it kā viens
ražīga_ darba gads.
Pār
jāsaka,
šo motīvu
ka _ mušu Saeimas sastāvs ļoti maz grozās. Visi
mes zinām, ka gandrīz vecais Saeimas sastāvs paliek no gada uz gadu. Ja grozās, tad, varbūt, nāk
jauni 6—10 deputāti, bet šie 10 deputāti nekādā
ziņa nevar iespaidot Saeimas darbību pirmajā gadā.
(Starpsaucieni.)
Lai arī būtu 1ļjaunu deputātu,
tomēr šie 33 deputāti nevar būt noteicēji par mūsu
Saeimas darbību pirmajā gadā. Tā tad tas atkrīt.
Paliek pēdējajs motīvs, proti, ka pēdējā gadā
Saeima pad_ota velēšanu iespaidam un ka tās darbibaesot tāda, ka mazāk parādoties lietišķība, bet
vairāk politiska aģitācija.
Arī vēlot Saeimu uz
4 gadiem, tas pats ļaunums darbībā paliks. Tā
tad, pieejot ļesniegtam likumprojektam no šī viedokļa, nekāda ziņā to nevar attaisnot.
Bez tamnav jāaizmirst, ka mūsu valsts politiska ziņa vel nav stabilizējusies. Mēs nevaram
garantēt, ka nākošās Saeimas sastāvs būs labāks
vai kreisāks.
Mes nevaram zināt, kas būs pēc 3,
vai pec 6 gadiem. Tapec ir ļoti bīstami šodien pasacīt, ka Saeimai jādarbojas 4 vai 5 gadus, neievērojot to. ka pa to laiku tautas politiskais noskaņojums var grozīties.
Var gadīties, ka tautas vairākums neatbalsta Saeimu un tā kļūst darba nespējīga.
Citās valstīs tādā gadījumā parlamentu
var atlaist.
Pilnīgi pareizi aizrādīja Cielēna kungs, ka
mušu satversme neparedz Saeimas atlaišanu, t. i.
faktiski mušu Valsts Prezidentam pēc satversmes
ir tiesība to darīt, bet viņš ir nostādīts tādā stāvokli, ka nekad to neuzdrošināsies darīt.
Tādā
kārtā mūsu Saeima ir neatlaižama. Tāpēc ir nepareizi, ja neatlaižamai Saeimai noliekam garāku
termiņu nekā 3 gadus.
Es loti labi atceros, ka Satversmes Sapulcē,
pieņemot satversmi, debatēja arī par Saeimas darbības laiku.
Bija vairāk projektu, starp citu —
4 un 5 gadi. Tomēr Satversmes Sapulce, ievērojot sacīto, atzina par lietderīgu pieņemt 3 gadu
laiku. Jāprasa, kas ir mainījies kopš tā laika,
kad satversme ir pieņemta. Nekas! Nav nekādu
sevišķu politisko apstākļu, kas mušu valsts polī-

_

701

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

tiskā dzīvē radītu sarežģījumus.

Ja tas tā, kamdēļ grozīt satversmi! Tam nav attaisnojuma. Tas
tikai satricinātu mūsu satversmes, mūsu pamatlikuma autoritāti, atsaucoties ļoti ļauni uz mūsu
valsts dzīvi.
Latgales progresisti atzīst, ka šis likumprojekts nav vajadzīgs, tāpēc mana frakcija balsos
pret to.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Skujeniekam.
M. Skujenieks (progresīvā apvienība): Godātie
deputātu kungi! Sandera kungs pilnīgi pareizi
teica, ka nerunā pretim demokrātiskās valsts pamatprincipiem, ja likumdevējas iestādes pilnvaras
pagarina uz 4, vai pat 5 gadiem. Tas ir pareizi,
bet pareizi tikai ar to korriģējumu, ko izteica iepriekšējie runātāji, proti, ka pilnvaras var pagarināt tikai tai gadījumā, ja likumdevēju iestādi var
atlaist. Lai pie mums radītu tādu iespēju, tad papriekš mūsu satversme būtu jārevidē, nepietiktu
ar iesniegto ierosinājumu vien. Mums vēl vajadzētu runāt par Valsts Prezidenta pilnvarām u. t. t,
bet tas nekādā ziņā nav vēlams.
Mūsu satversme ir spēkā tikai 8 gadus. Šis
laiks ir par īsu, lai pārliecinātos, kas mūsu satversmē ir nederīgs un kas būtu labojams. Te
vajadzīgs ilgāks laiks. Pie satversmes grozīšanas,
ja tas būtu vajadzīgs, mēs varēsim ķerties vēlāk;
pašlaik nav īstais brīdis to darīt. Tagad satversmi
būtībā nekritizē. Kritizē to neapmierināti politiķi,
aizrādīdami uz ļaunumiem, kas nav tikdaudz izauguši no mūsu satversmes, kā no tās nemākulīgās un bieži vien ļaunprātīgās piemērošanas.
Par Sandera kunga priekšlikumu nevar balsot
arī aiz cita iemesla. Lai gan Sandera kungs teica,
ka šī ierosinājuma nolūks nav pagarināt tagadējas
Saeimas pilnvaras, bet, ja tas atrastu Saeima vai-

rākumu, nebūtu izslēgts, ka ar vienkāršu balsu
vairākumu pagarinātu arī tagadējās Saeimas pilnvaras. Es negribu teikt, ka tas notiks, bet ir personas, kas to vēlas panākt. Pieņemot_ ar kvalificētu balsu vairākumu, ka Saeimu ievēl uz 4 gadiem, Saeima frakciju padomē šo konstitūcijas
punktu var interpretēt tā, ka tas attiecas arī uz
tagadējo Saeimu. Vismaz dažiem tādas domas ir.
Ja tādas domas ir, tad es kategoriski gribu izteikr
ties pret to, ka tagadējā Saeima savas pilnvaras
pagarina; un ne tikai tagadējā Saeima, bet arUkura
katra Saeima var darboties tikai to laiku, kādam
pilsoņi, nododami savas balsis, to ir ievēlējuši. Šī
iemesla dēļ mēs balsosim pret šo iesniegumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lazersonam.
(Ceire-Cion): Augsti godātie
M. Lazersons
deputātu kungi! Šis ierosinājums, kas attiecas uz
satversmes grozīšanu, nāk Saeimai pavisam negaidot. Ja es runāju tagad par organisko gaidīšanu,
tad tas ir tā: ja satversme ir grozāma, tad, laikam, par to būtu atklāti jārunā_ attiecīgās parlamenta kommisijas, plašās aprindās u. t. _t., bet ne
kuluāros, kur ir runa, starp citu, par zināmām sle-

penām kombinācijām u. t. t.
Es domāju, ka raksturs, kāds ir iesniegtajam
priekšlikumam, liecina, ka še nav runa par nopietnu konstitūcijas pārskatīšanu un grozīšanu. Šeit
ir runa, laikam, par kādu provizorisku uzdevumu
— pagarināt Saeimas pilnvaru laiku, un proti, jau
pastāvošās Saeimas pilnvaru periodu.
Ja mēģinām analizēt pierādījumus, ko šeit minēja augsti godājamais kollēga Sandera kungs, tad
man jāuzsver, ka viņam bija tikai viens aizrādījums,_ proti tas, ka pilsētu domēm tagad arī ir pagarināts pilnvaru laiks un ka pilsētu domēm tagad
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jāsēž 4 gadi. Man jāsaka, ka tam nav nekāda sakara ar šo jautājumu, jo pilsētu pašvaldības un pil-

sētu pašvaldību orgāni nekādā ziņā nav salīdzināmi ar likumdošanas iestādi. Mēs zinām, ka citās
valstīs, teiksim — Beļģijā, ir pat noteikts, ka Beļģija pastāv proporcionālā sistēma, bet attiecībā uz
municipālām iestādēm, pilsētu un lauku vēlēšanās ir
ievestas grozāmās listes, tāpēc ka pilsētu vēlēšanas ievēro ne tikai politisko noskaņotību, bet arī
attiecīgo personu derīgumu. Turpretim parlamenta vēlēšanās pastāv negrozāmās listes. Tā tad jūs
redzat, ka vienu un to pašu nevar attiecināt uz pilsētu pašvaldību vēlēšanām un uz parlamenta vēlē- .
šanām.
Tas pats jāsaka arī par 4 un 3 gadu termiņu.
Ja pat varētu piekrist, ka pilsētu pašvaldībām vajadzīgs ilgāks pilnvaru laiks un 4 gadu ilgs laiks te
būtu attaisnojams, tad tomēr ne uz kādiem analoģijas pamatiem to pašu nevar piemērot mūsu parlamentam. Parlamentā norit politiskā dzīve, turpretim pašvaldības gādā par labierīcībām un citiem tamlīdzīgiem jautājumiem, kas patiesībā nav
tik svarīgi; tāpēc par to, vai pilsētas parlamentam
resp. pilsētas domei jāpastāv 3, vai 4 gadi, varētu
vel strīdēties, bet nekādā ziņā nevar visu to, kas
attaisnojams attiecībā uz pilsētu pašvaldībām, attiecināt arī uz parlamentu. Ja ir iesniegts ierosinājums par Saeimas pilnvaru laika pagarināšanu,
tad tas tikai pierāda, ka pašiem ierosinātājiem politiskā sajūta nav pareiza, nav vajadzīgās izpratnes, ka Saeima vispirms ir augstākā valsts iestāde
un ari vissvarīgākā likumdošanas iestāde, ka šai
likumdošanas iestādei pastāvīgi jābūt ciešā kon^
taktaar velētājiem,
ar iedzīvotājiem. Vismaz pa- garinašanai nav jāiziet no Saeimas.
_ Ja pirmais satversmes pants runā par suverenitāti, par to, ka mūsu valsts ir demokrātiska repub'lika,_ ka tautai jādod iespēja izteikt savu gribu
attiecībā uz likumdošanas gaitu iespējami īsākos
termiņos, tad šāds ierosinājums ir galīgi nesaprotams. Ir zināms, ka 19. gadsimteņa pirmā pusē pastāvēja parlamenti — ņemsim, piemēram, Anglijas un Beļģijas
parlamentus —, kuru pilnvaru
laiks bija 10 un 12 gadi. Visa vēsturiskā gaita liecina, ka parlamentu _ likumdošanas laiks, periods
tiek arvienu samazināts. Es tāpēc nesaprotu, kāpēc mūsu valstī parlamenta pilnvaru laiku vaja-

dzīgs pagarināt uz 4 gadiem.
No valsts tiesību viedokļa es gribētu uzsvērt

vel sekojošo.
Pēc -mūsu satversmes Saeimas pilnvaru laiks
loģiski ir saistīts ar jautājumu par Valsts Prezidenta pilnvarām. Valsts Prezidenta pilnvaras ari ir
noteiktas uz 3 gadieim Šeit ir klāt arī Satversmes
Sapulces konstitucionālas kommisijas locekļi, kuri
varēs apstiprināt, ka tas ir pareizi. Arī Latvijas
satversmes garu vispārīgi ņemot, ir redzams, ka
Valsts Prezidentam ir derivātīvs raksturs, t. i. viņš
savu varu atvasina no Saeimas. Ja nu Saeimai paredzēja trīsgadīgu periodu, tad loģiski arī Valsts
Prezidentam bija jādod 3 gadu pilvaras. Bet ja
mes tagad nostādīsim šo jautājumu citādi, ja grozīsim pašu pamatu un Saeimas pilnvaru periodu noteiksim uz 4 gadiem, tad, runājot no Latvijas konstitūcijas viedokļa, iznāk, ka līdz ar to vajadzētu
ierosināt ari jautājumu par Valsts Prezidenta pilnvaru laika pagarināšanu. Tas, varbūt, arī nāks. Ja
tie kungi gribēs būt konsekventi, viņiem būs jāpaceļ ari jautājums par Valsts Prezidenta pilnvaru
laika pagarināšanu uz 4 gadiem.
Iepriekšējie runātāji jau uzsvēra, ka Latvijas
Saeimu_ nevar atlaist. Tas ir uzsvērts speciālā li-

teratūra un laikrakstu rakstos.

Juridiski to gan var,

703

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

bet faktiski Saeimas labā satversmē ir konstruēta
tāda kontrgarantija, ka Valsts Prezidents nekad

neizmantos un neizlietos savu tiesību atlaist parlamentu. Mūsu Latvijas politiskā dzīvē parlaments
līdz šim ir funkcionējis samērā daudz kāriigak un

daudz mierīgāk nekā lielākās valstīs. Tāpēc mums

nebūtu jāņem piemēri no tām valstīm, kurjau pirmajos gados ir mēģināts konstitūcijas grozīt.
Es domāju, ka arī no valsts viedokļa būtu
daudz labāk, ja mēs paliktu pie trim gadiem, kas
noteikti satversmē.
Nekādi nopietni argumenti te netika minēti.
Tamdēļ, lai nedotu iespēju vienā jaukā bridi negaidīti nākt ar jaunu priekšlikumu, kad likums bus
mūsu priekšā, attiecināt šo priekšlikumu uzreiz no
zila gaisa arī uz tagad pastāvošo Saeimu, mums
jābalso pret mūsu likumdošanas iestādes pilnvaru
laika pagarināšanu. Es saku, ka nevajaga ievest
Augsto namu tādā kārdināšanas stāvoklī, ka viņš
to varētu sākt gribēt. Tas būtu draudoši. Es teikšu pat, ka ļoti neērti ir pašam parlamentam sev
noteikt pilnvaru laiku, jo satversmē ir sacīts, ka
Saeimu izvēl trim gadiem; bez tam mes esam ievēlēti 3 gadiem. Tautas griba ir noteikta arī ar
laiku, ne tikai ar pašām vēlēšanām. Un ja mes pec
tam gribētu pagarināt savu pilnvaras periodu, es
domāju, tas būtu polītiski-morāliski absolūti neiespējams. Tāpēc arī es izsakos pret priekšlikumu pagarināt Saeimas pilnvaru periodu uz 4 gadiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds strādnieku
un zemnieku frakcijas deputātam Balodim.
J. Balodis (strādnieku un zemnieku frakcija):
Būtu ļoti naivi domāt un ticēt tam, ko šeit teica
Sandera kungs, ierosinādams šo satversmes_ grozījumu resp. Saeimas pilnvaru laiku pagarināšanu
uz 4 gadiem. Mēs šo jautājumu tā nesaprotam, un
arī strādniecība šo jautājumu tā nesaprot un nesapratīs. Mēs redzam šinī jautājumā ļoti noteiktu,
ļoti atklātu gājienu uz vēlēšanu tiesību atņemšanu

visplašākām strādnieku masām.

Mums ir vesela

rinda faktu, uz kuru pamata mēs tā varam domāt.
Šeit jau pašā motivācijā Sandera kungs teica,
ka, lūk. Saeimas pilnvaru laiku vajagot pagarināt
tāpēc, ka arī pašvaldības vēlēšot 4 gadiem. Ta
tad, lūk, šeit neesot nekā ārkārtēja. Bez šaubām,
jāsaka, ka arī šī pašvaldību pilnvaru laika pagarināšana bija jau noteikts gājiens uz to, lai attiecīgos jautājumos nevarētu izpausties strādnieku griba. Šai lietā jāatzīmē, par ko te šovakar pat runāja arī Cielēns, teikdams, ka tā ir satversmes
graušana, vispār parlamentārisma graušana, ja
^
vienā un tanī pašā sesijā, tikai pēc dažām dienām,
pie likuma, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu, iesniedz pārgrozījumus, kas radikāli groza
šī likuma saturu. Tomēr šādu lietu mēs redzam
šeit ar pašvaldības likuma grozīšanu.
Kas slēpjas aiz šiem grozījumiem? Pirmkārt
— pagastu pašvaldību vēlēšanas noliktas februāra
mēnesī. Mēs zinām, ka tādā kārtā viena daļa sezonas strādnieku, kuri pa vasaru izbrauc uz laukiem, nevarēs piedalīties pagastu pašvaldību vēlēšanās, jo lauku pašvaldību vēlēšanu laikā viņu tur
nebūs. Tas ir darīts ar ļoti gudru ziņu, lai šinīs
pašvaldībās vienmēr nodrošinātu vairākumu mantīgai pilsonībai.
Šīs pašas Saeimas grupas nākošais iesniegtais grozījums bija — pilsētu pašvaldību vēlēšanas nolikt nevis martā, bet maijā, kad atkal visi
sezonas strādnieki būs aizgājuši uz laukiem. Tad
viņi vairs nevarēs piedalīties arī pilsētu pašvaldību vēlēšanās. .Tādā kārtā neuzkrītošā kārtā ne
mazāk par 100.000 Latvijas strādniekiem būs laupītas vēlēšanu tiesības.
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Šis nākošais gājiens — satversmes grozījums
atkal grib sasniegt to pašu, lai strādniecība varētu
izteikties iespējami mazāk, lai iespējami vairāk
varētu nodibināt valdošo diktatūras varu pār visplašākām strādnieku masām. Šinī gadījumā mēs
ļoti labi saprotam, ko koalīcija domā, jo pašreiz
Latvijā valda gandrīz līdzīga diktatūra kā Polijā.
V. Sanders no vietas: «Cielēns jau Poliju slavē!»
A.(Eglītis no vietas: «Viņš jau runā tā, kā viņam
prātā ienāk!»)
Mūsu frakcija nosvinēja 18. novembrī.divu gadu jubileju. Divu gadu laikā mēs neesam varējuši
sasaukt nevienu sapulci, jo iekšlietu ministris visas
ir noliedzis. Vai šeit ir liela starpība starp Poliju
un Latviju? Es domāju, tādas starpības nav. Valdošā koalicija labi apzinās, ka viņa šādu stāvokli
nevarēs ilgi uzturēt, ka pastāvīgā saimnieciskā
krizē mūžīgi nevarēs turpināt strādnieku apspiešanu tādos apmēros. Tāpēc tagadējā koalicija, vēr-

šot diktatūru pret visplašākām strādnieku masām,
domā, ka tuvākās vēlēšanās viņa vēl dabūs parlamentā vairākumu un varēs strādnieku žņaugšanas

likumus pieņemt parlamentā. Aiz šī iemesla viņa
steidzas grozīt satversmi. Nevienam nav arī noslēpums, ka reakcionārā buržuāzija visnoteiktāki
propagandē par Valsts Prezidenta pilnvaru paplašināšanu. Tā tad te ir noteikts, gājiens uz diktatūru, lai galīgi likvidētu vēl pastāvošos demokrātisma kankarus. (Starpsaucieni. Priekšsēdētājs P
Kalniņš zvanī.)
Mēs šo stāvokli ļoti labi saprotam un tāpēc
organizēsim visnoteiktāko cīņu pret šiem projektiem. Strādnieki cīnīsies pret šiem buržuāzijas gājieniem, jo tie katram skaidri saprotami. Mēs zinām, ka buržuāzija sašaurina sociālos likumus, tāpat arī pārējos, kas līdz šim bija strādniekiem labvēlīgāki. Buržuāzija grib nostāties pret strādnieku masām un valdīt par viņām ar neaprobežotas
diktatūras palīdzību. Lai labāk varētu valdīt, jāpagarina Saeimas pilnvaru laiks. Tad strādniecība nevarēs tik bieži novērtēt buržuāzijas polītiku
pret strādnieku šķiru. (Sauciens labā pusē: «Brauc
uz Maskavu!»)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
Prezidijs liek priekšā nodot šo satversmes grozīšanas projektu publisko tiesību kommisijai. Pie
balsošanas kārtības iesniegti 2 priekšlikumi. Vispirms deputāti V. Bastjānis, F. Cielēns, K. Lorencs.
A. Veckalns u. c. liek priekšā —
par satversmes
jai nobalsot, izsaucot

grozīšanas projekta nodošanu kommisideputātus pa vārdiem.

Tālāk deputāti V. Sanders, L. Ausējs, J. Kullītis, E. Grantskalns, A. Briedis, G. Reinhards u. c.
liek priekšā —
par satversmes groz'šanas projekta
jai nobalsot aizklāti.

nodošanu

kommisi-

(Saucieni pa kreisi:
«Kauns!») Saskaņā ar
kārtības ruļļa 125. pantu priekšroka dodama aizklātai balsošanai, tāpēc nobalsošana par satversmes grozīšanas projekta nodošanu publisko tiesību
kommisijai notiks aizklāti. Lūdzu izdalīt zīmītes.
Balsošanas kārtība būs šāda: tie, kas balso par
prezidija priekšlikumu — nodot šo satversmes grozīšanas projektu publisko tiesību kommisijai — lai
raksta uz zīmītēm «par», kas balso pret prezidija
priekšlikumu, lai raksta «pret», kas atturas, lai
raksta «atturas»; baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām. — Vai visi ir saņēmuši zīmītes? — Vai
visi ir izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes!
— Vai visi ir nodevuši zīmītes? No jauna zīmītes
neviens nepieprasa. Iebildumus neviens neceļ?
Lūdzu saskaitīt zīmītes! — Balsošanas rezultāts:
par satversmes grozīšanas projekta nodošanu publisko tiesību kommisijai nodotas 48 balsis, pret to
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nodotas 43 balsis; satversmes grozīšanas projekts
nodots publisko tiesību kommisijai. — Līdz ar to
pirmais dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz otro dienas kārtības punktu — satiksmes ministra atbildi uz deputāta J. Višņas u. c.
iesniegto jautājumu — par partejisku rīcību pastatelegrafa departamentā. Vārds atbildei satiksmes
ministrim Fr. Ozoliņam.
Satiksmes _ ministris F. Ozoliņš: Godājamie
Saeimas deputātu kungi! Saeimas deputāta J. Višņas _š. g._ 5. decembra Saeimas plenārsēdē iesniegtā
jautājuma pagodinos sniegt šādu paskaidrojumu.
Pirmkārt, sakot ar š. g. septembri līdz decembrim pasta un telegrāfa departamentā atlaisti ap
1000 strādnieku, kas bija nodarbināti telegrāfa un
telefona rajonos un telefona tīklā, līniju remonta
un jaunbūvju darbos. Šī parādība atkārtojās katru
gadu, jo, izbeidzoties vasaras sezonas darbiem, jāatlaiž zināms skaits strādnieku. Šogad, izbeidzoties līniju remonta darbiem un krēdita trūkuma dēļ
bija jāpārtrauc arī jaunbūvju,darbi, kādēļ pasta-tēlegrafa departamentam bija jāatlaiž gandrīz visi līniju remonta Un jaunbūvju strādnieki uz laukiem,
bet pilsētās darbinieku skaits jāsamazina. Attiecī-

bā uz strādnieku skaita samazināšanu Rīgas telefona tīklā, par ko iesniegtā jautājumā sevišķi minēts, paskaidrojams sekojošais.
Sākot ar

1919. gadu līdz 1923. gadam Rīgas

telefona tīklā pastiprinātā veidā izdarīja telefona
līniju un vadu sakārtošanas darbus, savedot kārtībā kara laika bojājumus un postījumus, bet sākot
ar 1924. gadu, sakarā ar automātiskās sistēmas ievešanu, bija jāpārbūvē viss tīkls.
šiem darbiem vajadzēja lielāku strādnieku
skaitu, un tos bija iespējams nodarbināt cauru gadu. Šinī gadā, turpretim, līniju un vadu pārbūves
un kārtošanas darbi pabeigti, atliek vienīgi jau ieguldīto apakšzemes kabeļu izstrādāšana un jaunu
abonentu pievienošana. Nekvalificētie strādnieki,
kas līdz šim bija nodarbināti, daži pat 5—10 gadus,
tikai līniju darbos, tagadējiem ziemas darbiem —
kabeļu izstrādāšanai un abonentu pievienošanai
nav noderīgi. No visiem 237 dienas strādniekiem
atlaisti laikā no š. g. 18. Oktobra līdz 5. decembrim
65, starp tiem 10, kas nostrādājusi no 2 līdz 10 ga-

diem.

Paturēti darbā daži jaunāki strādnieki, bet

vienīgi sava aroda lietpratēji, kurus atlaistie nevar

atvietot.
Ka kāds no atbildīgajiem darba vadītājiem būtu uzaicinājis strādniekus iestāties kādās organizācijās un nepaklausīgiem piedraudējis ar atlaišanu
no darba — nav konstatēts.
Otrkārt, iecelšana amatos, tāpat arī paaugstināšana notiek saskaņā ar noteikumiem par civildienestu, dodot priekšroku tiem kandidātiem, kas
vislabāk piemēroti amatam ar savām darba spējām, teorētisko izglītību un praktisko sagatavošanos; nekāda šķirošana pēc polītiskās pārliecības,
piederības pie vienas vai otras politiskas partijas
vai darbinieku organizācijas nenotiek. Lai pārliecinātos, vai darbinieks piemērotsattiecīgajam amatam, vai viņš pelnījis paaugstināšanu — departaments pieprasa atsauksmi darbinieka tiešai priekšniecībai, kura atbild par attiecīgās iestādes darbību. Iebildumi par iecelšanām un paaugstināšanām,
kas dažu reizi arī iesniegti, vienmēr izrādījušies
par nedibinātiem. Ar iecelšanām neapmierinātie
vadās vairāk no personīgā viedokļa. Tas sakāms
ne tik vien par atsevišķiem darbiniekiem, bet ari
par darbinieku organizācijām, jo tām jāaizstāv savi biedri. Izrēķināšanās ar darbiniekiem viņu piederības dēļ pie kādas aroda organizācijas vai politiskas partijas nav notikusi un nenotiek.
Treškārt, ja kāds darbinieks apvainots par
Krājumā
birojs
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disciplīnas vai citiem pārkāpumiem, tad vienmēr izdara izmeklēšanu un uzklausa arī apvainotā darbinieka paskaidrojumus. Nekādi personīgas dabas
motīvi, kā piederība pie vienas vai otras darbinieku organizācijas vai polītiskās partijas, netiek ievēroti.

Ceturtkārt, lietā par Jelgavas telefona pārziņa
rīcību, it kā tas būtu mēģinājis iespaidot dažas tam
padotas darbinieces iestāties kādā darbinieku aroda biedrībā un tām darbiniecēm, kuras neesot paklausījušas, it kā pagarinājis darba laiku — izdarīta izmeklēšana un konstatēts sekojošais.
1) Jelgavas telefona kantora priekšnieka vietas izpildītājs nevienu telefonisti nav uzaicinājis iestāties pasta, telegrāfa un telefona darbinieku
biedrībā, kā arī nevienai nav piedraudējis pagarināt darba laiku, ja neiestāšoties minētā biedrībā,
ko apliecina visas telefonistes, kurām darba laiks

pagarināts.
2) Darba laika pagarināšanai dažām darbiniecēm ir dibināts iemesls: saskaņā ar darba laika li-

kumu pasta un telegrāfa departamentā un darba
apstākļiem Jelgavas kantorī darba laiks bija jāpārkārto. Tādēļ radās nepieciešamība pagarināt darba stundas tām tēlefonistēm, kurām likums to pielaiž, t. i. tēlefonistēm, kūpu darbs nav saistīts atnākts dežūrām. No š. g. 1. decembra darba laiks
pagarināts no 6 uz 7 stundām dienā pavisam 8 tēlefonistēm: 4 vecākām tēlefonistēm, 2 tālsarunu pieņemšanas galdā un 2 vietējā sarunu punktā pie ka-

ses un sarunu pieņemšanas.
Četras vecākās telefonistes, kuras ir pasta telegrāfa darbinieku arodbiedrības biedres, nebūdamas vēl skaidrībā par izdoto rīkojumu darba laika pagarināšanas lietā, iesniegušas protesta rakstu arodbiedrības centrālai valdei. Iesnieguma ini-

ciators bijusi telefoniste K r i šs o n s, bet pārējās 3 — Eichmanis, Rēķis un Grots tikai parakstījušas to līdz, pēdējā pat neizlasījusi, ko paraksta.
Tagad viņas no protesta atteikušās, jo atrod to
par nedibinātu.

Uzrādīto grupu tēlefonistēm 7 stundu _darba
laiks pastāv jau sen Rīgas telefona centrālē, kur
darba intensīvitāte nav mazāka kā Jelgavas centrālē. Tādēļ atstāt Jelgavas telefona darbiniecēm
saīsinātu (6 stundu) darba laiku un pavairot tādā
gadījumā personālu nav pamatojuma.
Nav saskatāma arī nepareiza rīcība tēlefonistu pārgrupēšanā — darbinieces novietotas viņu
spējām vairāk piemērotā darbā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Iesniegts priekšlikums — pēc ministra atbildes atklāt debates. Saskaņā ar kārtības rulli šis priekšlikums jānobalso.
Vai kāds vēlas vārdu pie šī priekšlikuma? Vārdu
neviens nevēlas. Lūdzu pacelties tos, 'kas ir par
deputāta Višņas u. c. priekšlikumu atklāt debates.
Acīmredzot vairākums. Debates atklātas. Vārds

deputātam Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts):

Godājamie deputātu kungi! Klausoties satiksmes ministra kunga atbildi, man radās tāds iespaids, ka ministris ir
patērējis daudz laika, lai slēptu patiesību. Atbildot
uz mūsu jautājumu, viņš vienkārši nolasīja atbildi,
neminot faktus, ka visi mūsu jautājumi izrādījušies
nedibināti.
Vispirms bija jautājums par atlaistiem strādniekiem. Nevar izskaidrot 1500 strādnieku atlaišanu
ar telefona tīkla pārbūvi, jo tā bija pabeigta jau
daudz agrāk. Mēs savā jautājumā prasījām par
tiem strādniekiem, kas strādā kā Rīgas pilsētā, tā
arī provincē, kas pa visu Latviju ierīko telefonus
uz laukiem. Uz to ministris neatbildēja. Mēs nedabūjām atbildi, kamdēļ šīs masu' atlaišanas notikušas. Acīmredzot, te nav nekāda sakara ar au-

stenograflskā
Saeimas laukumā

Saeimas
Rigā,
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tematiskās telefona centrāles ierīkošanu, bet tam
ir sakars ar kļūdām, ko ministris pielaidis sava
resora saimniecībā. Jūs izvairījāties no atbildes,
jo, acīmredzot, nebija, ko teikt.
Jautājumā par to, vai pie atlaišanām pret
strādniekiem nav lietotas represijas un draudi, ministra kungs pateica, ka tas neesot noticis; vismaz
administrācijai tas neesot zināms. Es nolasīšu pagaidām tikai 2 paziņojumus, ko parakstījuši tie,
kam draudi lietoti. Pirmais skan: «Es, apakša^ parakstījies, apliecinu, ka šogad pavasarī Rīgas telefona tīkla ierēdnis Celms, mans tiešais priekšnieks
uzaicināja mani iestāties jaundibinātā pasta-tēlefona-tēlegrafa darbinieku biedrībā, bet kad es atteicos, tad draudēja mani rudenī atlaist no darba. Tagad tas ir izdarīts, kaut gan esmu nokalpojis 4 gadus un esmu Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks.»
Seko paraksts un adrese. — Šis fakts Jums padotam direktoram ir darīts zināms un Jūsu prombūtnes laikā arī Jūsu vietniekam. Jūs sakāt, ka Jūs
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mies priekšā saviem amata biedriem, daudz spējīgākiem cilvēkiem. Šillers savam amatam nav piemērots. To rāda sekojošais fakts. Viņam uzdots
revidēt Zilupes pasta iestādi, par kuru zināms, ka
tas .priekšieks izšķiedis Ls 13.000. —? valsts naudas. Minētais revidents aizbraucis, revidējis un atzinis, ka viņš tur nekā neatrod. Tā Zilupes pasta
iestādes priekšniekam radās iespēja piesavināties
vel 9000 latu. Kad revīziju izdarīja otru reizi, šis
ierēdnis aizlaidās lapās, nodarīdams valstij lielus
zaudējumus. Ko nu dara departaments, lai no šī
stāvokļa izkļūtu? Satiksmes ministrija mēģina novelt vainu uz kādu pavisam nevainīgu ierēdni —
cittautībnieku Kudravcevu. Vienkārši pasaka, ka
viņš bijis priekšnieka palīgs un ka tāpēc viņam vajadzējis nelikumību redzēt un zināt. Tagad bijušo
priekšnieka palīgu par sodu atlaiž. Kad nu šis
Kudravcevs nāk un grib pastāstīt lietas patiesos
apstākļus, ka nauda izšķērdēta revidenta Šillera
vainas dēļ, tad departamentā viņam vienkārši panekā nezinot. Bet cik vienam atlaistam strādniesaka, lai viņš turot muti, lai atsaucot savu sūdzību,
kam jāpieliek enerģijas, lai viņa sūdzība nonāktu
ka lietu nokārtošot. Kudravcevam solīts pārcelt
līdz ministrim? Tas tikai liecina, kādu Ķīnas mūri viņu citā vietā, piedraudot, ka tad, ja viņš nekluJūs ap sevi esat uzcēluši, lai nedzirdētu cietušo sēs, darbu nedabūs. Saprotams, minētais cilvēks
strādnieku sūdzības.
spiests ciest klusu, jo citādi paliks bez darba.
Lūk, kādas panamas rodas, ja atbildīgos amaTepat man ir otra sūdzība, un arī tanī atlaistais
tos ieceļ nespējīgus darbiniekus tik tāpēc vien, ka
ar savu parakstu apliecina burtiski to pašu, ko ieviņi ir demcentra biedri. Lūk, kamdēļ, pat jāslēpj
priekšējais, ka tas pats ierēdnis draudējis viņu atlaist, ja viņš neiestāšoties demokrātiskā centra skandāls, lai tas nenāktu dienas gaismā un nebūtu
jādegradē nespējīgs revidents.
biedrībā. . Tagad šie draudi izpildīti, un darbinieks
Otrs gadījums noticis Salaspilī, kur par priekšatlaists, jo atteicies iestāties demokrātiskā centra
nieku iecelts kāds Reguts. Man stāsta, ka viņš iebiedrībā.
Ministra kungs pavisam neatbildēja uz otro celts uz paša satiksmes ministra rekomandāciju.
Pēc īsa laika šis Reguts apvainots naudas dokujautājumu par paaugstinājumiem. Tikai ar pāris
vārdiem ministra kungs vārīgi pagāja garām šim menta viltošanā. Departaments, lai glābtu šī cilvēka un paša ministra prestižu, pielicis visas pūles,
jautājumam, jo patiešām šī ir vissvarīgākā vieta
viņa resorā. Grūti noliegt patiesību, noliegt tās lai lietu noklusētu. Protams, ja šī nelaime būtu notikusi ar kādu mazāku ierēdnīti, tad viņu bez žēpārestības, kādas nodarītas viņam padotā pasta-tēlegrafa departamenta darbiniekiem paaugstināšanas lastības pazudinātu. Kādu ierēdni no Latgales pārlietās. Tur ir tāda kārtība, ka darbinieks dabū pacel uz citu vietu tikai par to vien, ka viņa darba
augstinājumu tūlīt pēc tam, kad viņš iestājies detelpās atrada tukšu degvīna pudeli. Šim cilvēkam
mokrātiskam centram tuvu stāvošā arodbiedrībā. bija jācieš tikai aizdomu dēļ, turpretim cilvēku par
smagu noziegumu departaments visvisādi sedz, jo
Bet otru paugstinājumu viņam dod pēc tam, kad
viņš iestājas demokrātiskā centra partijā. Šādi lī- to prasa partijas intereses. Ministra kungs te sadēji viena gada laikā ir dabūjuši 2 paaugstinājumus, cīja, ka viņa resorā neesot partējiskuma, viss ejot
normālā gaitā. Katrs saņemot paaugstinājumu pēc
turpretim citi 6 un 7 gadu laikā tikai vienu. Brīnišķīgi sakrīt, ka paaugstinājumus ir dabūjuši tikai
saviem nopelniem.
Ja paaugstina, par tādiem «notie, kas ir ministra kunga partijas vai viņam tuvu pelniem», kādi ir Šillera kungam, tad tas nodod
sliktu liecību par Jūsu darbību.
stāvošu organizāciju biedri. Turpretim gadiem gaida avansē'umu darbinieki, kas nemīl pielīst, kas
Te deputāts Kalniņš starpsaucienā minēja Rīcer, ka valsts darbinieki dabūs paaugstinājumu ar
gas radiofonu. Tās atkal ir skandaliozs notikums.
centīgu darbu.
Arī šo augstākā mērā skandaliozo gadījumu miMinistrim iesniegts arī rakstveida protests, kunistrijas augstākie ierēdņi, pieliekot visas pūles,
ra minēti visu to personu vārdi, kas paaugstinājucentas noklusēt. Tika ziņots, ka Rīgas radiofona
mu dabūjuši nepelnīti; bet darbinieki, kas kalpodarbinieki esot sarīkojuši radiofona telpās orģiju.
juši 10 — 12 gadus, 5 — 6 gadu laikā nav saņēFirma, kas būvēja centrāli, sarīkojusi augstākiem
muši neviena paaugstinājuma. Brīnišķīgi sakrīt, ierēdņiem iedzeršanu. Tie savukārt pieaicinājuši
ka, piemēram, ierēdņi Kalacis, Šillers, Eglītis, Gusev padotās sievietes un citus darbiniekus. Viss
lens un citi visi ir demokrātiskā centra biedri, sēd
ta.s beidzies ar instrumentu salaušanu un telpu pieministra kunga partijā un visi ir saņēmuši paaugamšanu. Kad darbinieki par to ziņoja direktoram
stinajumus, bet vecāki darbinieki noraidīti. Citi un lūdza lietu izmeklēt, viņiem atbildēja:
«Tanī
darbinieki to jūt un saprot, tikai ministra kungs
datumā, par ko jūs ziņojat, tur nekas nav noticis.»
rada tādu se.iu, it ka viņš nekā nezinātu. Šāda — Izrādās, ka darbinieki, kas par to ziņoja, ir
vietu nobruņošana ministra kunga partijas cilvēdrusku kļūdījušies datumā. Departamenta direkkiem ir padarījusi neiespējamu darbiniekiem satoram, ministrim viss ir zināms, bet viņi tik ilgi
ņemt paaugstinājumu par godīgu darbu. Izviesuatrakstījās šā formālā iemesla dēļ, ka tikai tad bija
sies korrupcija, jo paaugstinājumus dabū tādi cilspiesti lietu izmeklēt, kad viņus tieši pievilka aiz
vēki, kam nav spēju un vajadzīgo zināšanu savam
deguna un parādīja notikušo. Bet _ sūdzētājam taamatam, bet kas prot pielīst.
gad jāstājas tiesas priekšā, jo uzrādītāji ir godīgi
Man ir dati par kādu kungu — ja nemaldos, ierēdņi un nepieder pie demcentra kliķes. Miniviņa vārds ir Šillers, — kas ieņem lielu amatu destrija un departaments visu to atkal slēpa, lai izmokrātiska centra partijā un ir iecelts par revivairītos no nepatikšanām vai, kā saka vienkārši,
dentu pasta departamentā. Viņš īsā laikā ir saņēno blamāžas. Tamdēļ tādas parādības turpinās un
mis vairāk kategoriju paaugstinājumu, aizsteigdanav nekādu pazīmju, ka ministris censtos kaut ko
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Viņš arī nav_ spējīgs kaut ko labot, jo viņš
visapkārt sev ir sasēdinājis tik daudz krustdēlu, ka

labot.

patiesi valdnieks_ sava _resora ir ne ministris, bet
viss viņam apkārt sasēdinātais kategoriju ģēģeru
bars. Vietu izandelēšana savas partijas cilvēkiem
ir tik atklāta, ka Satiksmes ministrijas vietā gluži
smuki varētu šim resoram likt virsrakstu «Demokrātiska centra vietu apgādāšanas birojs».
Ministra kungs teica, ka nekādas iespaidošasanas jeb neiecietības attiecībā uz tēlefonistēm, par
kuram es ziņoju, neesot. Bet šī iespaidošana ir
augstāka mēra uzkrītoša. Rīgas telefonā iecelts
kadssevišķs ierēdnis, kuru saucot par kontrolieri,
var'da Kalacs. Un patiešām nevar bez ironijas lasīt tās atsauksmes un atestācijas, kādas šis kungs
dod par darbiniecēm. No tām var skaidri spriest,
kura ir ievilkta demokrātiskā centra tīklos un kura nav padevusies draudiem un iebiedēšanām.
Es te nolasīšu dažas atestācijas, lai deputātu
kungi paši varētu par tām spriest.
Par kādu telefonisti Kalacs raksta: «Apkalpo
loti neiecietīgi. Patmīlība liekas sasprindzināta
līdz beidzamam.» — Turpretim par otru raksta tā:
«Dzīves priecīga, kustīga, strauja, apiešanās laba. » — Par kādu citu telefonisti oficiālā atestācicijā rakstīts tā: «Balss tonis ass, izaicinošs, nepielaidošs iebildumus, iedomīgs.» — Turpretim par
kadu citu atkal raksta tā: «Skaists izņēmums
starp daudzajām. Balss valdzinoša, maiga un viļņojoša. Ar abonentiem apietas laipni.» — Par kādu citu telefonisti atkal raksta tā: «Nervoza. Se-

vī iedomīga.

Pašlepnums

rada

konfliktus.

Ar

abonentiem neiecietīga.» — Tad atkal par kādu citu rakstīts tā: «Darbu veic ar jautrību un mīlestību; sarunās ar abonentiem spīd cauri veselīgs humors. » — Vēl par kādu telefonisti šis kontrolieris
raksta tā: «Biežie konflikti — balss sekas. Acīs

krīt garīgais nogurums. Vispār, trūkst labas
dzināšanas pazīmes.»
Deputātu kungi! Var tiešām iedomāties,
tas viss izrakstīts no Dr. Orientācija feļetona.
tas izrakstīts no oficiāliem dokumentiem, kādus

auka

Nē,

jūs
varat atrast pasta-tēlegrafa departamentā! Par
šām smieklīgajām atestācijām ministra kungam ir
zināms, bet tomēr tas «komisārs» vēl sēž Rīgas telefonā un vēl arvienu turpina rakstīt šādas atestācijas, par kurām Jums te bija gardi jāpasmejas.
Es domāju, ka smiekli, kas te atskanēja, bija veltīti tam ministrim un viņa partijai, kas šādu smieklīgu iekārtu radījuši Satiksmes ministrijā.
Mēs savā jautājumā uzstādījām vienu prasību
— izmeklēt Jelgavas darbinieču iespaidošanu. Ministra kungs pateica īsi un ātri: «Tur lieta ir normāla, tur neviens nav iespaidots! Es lietu esmu
izmeklējis, un darbinieces savu sūdzību atsauc.» —
Vēl šodien man viena darbiniece zvanīja pa telefonu un sacīja: «Vai nevarētu manu parakstu no sūdzības noņemt?» iNo viņas balss es sapratu, ka^
darbiniece ir tik daudz cietusi šinīs nedaudz dienās,
viņa ir tā iespaidota, ka nav citas izejas, kā atsaukt parakstu, lai nebūtu jāpiedzīvo tās nepatikšanas, kas .viņām, acīmredzot, bijušas. Es domāju, ministra kungs, ka daudz labāk būtu bijis, ja
Jūs nebūtu teikuši to faktu, ka jums 3 spēcīgiem
vīriem-ministrim, direktoram un inspektoram vajadzēja 7 dienas, lai iespaidotu vienu sev padotu
sievieti atsaukt savu sūdzību. Tas nav nekāds va-

12. decembri.
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roņa darbs un Jums godu nedara. Tas tikai_ liecina, ka Jūs ar visiem paņēmieniem uzdrošināties
lietot represijas un draudus pat tad, kad Jums jāvāc materiāli, lai attaisnotu savu rīcību Saeimā.
Jautājumā par to, kāpēc Jelgavas darbiniecēm

pagarināts darba laiks, ministra kungs apstiprināja,

ka šis darba laiks ir pagarināts «darbu pārkārtošanas dēļ». Bet sakait, kā tas varēja gadīties, ka
vajadzība darba «techniskās iekārtas» dēļ pagarināt darba laiku 4 Jelgavas telefona darbiniecēm
iekrita taisni tad, kad Jūsu komandētais pārzinis
uzaicināja viņas iestāties Jūsu organizācijā! Pirms
tam šīs vajadzības nebija vairāk gadu no vietas,
un tā radās tikai tagad. Vai Jūs gan domājat ar
šādu atbildi kādu pārliecināt?
Manā rīcībā ir viena vēstule, sakarā ar šo mūsu iesniegumu, kur viens darbinieks, rakstot par
priekšniecības iespaidošanām iestāties demcentra
biedrībā, raksta sekojošo: «Es citādi nevaru ?—
tie velni par daudz man sienās Māt ar dažādām
piezīmēm darbā. Tagad, es ceru, liks mani mierā.»
— Vai tā nav vēl viena spilgta liecība, kādiem lī-

dzekļiem darbiniekus spiež rīkoties pret viņu pār-

liecību? Pret to terroru, ko tagad lieto pret proggresīviem darbiniekiem Satiksmes ministrijā, ne

katrs darbinieks spēj uzstāties, sevišķi, ja viņš ir
ģimenes cilvēks.
Satiksmes ministra un viņam padoto ierēdņu
rīcība vērsta uz to, lai visus darbiniekus ar varu
iespiestu viņu organizācijās. NeVar prasīt, lai visi
darbinieki būtu vienas ministrijā valdošās politiskās partijas piekritēji. Lai vervē sev piekritējas
ar labiem darbiem, bet ja ministris un viņa partija
nav spējuši iegūt darbinieku simpātijas ar savu
praktisko darbu, tad lai nemēģina to atvietot ar
varmācībām. Ceļš, kādu jūs tagad ejat, jums absolūti nekā nedos. Jūs domājat, ka varēsit simpātijas, kuru jums nav, iegūt ar represijām, ar
terroru un iebiedēšanām. Ko šādi paņēmieni dod,
to jūs nupat piedzīvojāt slimo kasu vēlēšanās. Jūs
ar likuma grozīšanu gribējāt iegūt noteikšanu slimo kasē; un, centra kungi, vai jūs neesat saņēmuši
smagu pērienu? Tur, kur jums līdz šim, līdz likuma grozīšanai vēl bija kaut kāds iespaids, kur
vel bija jūtama demokrātiskā centra smaka, tagad
ir tukša vieta! Un taisni tanī kasē, uz kuru jūs
likāt lielas cerības, par jūsu sarakstu nodots smieklīgi maz balsu. Drusciņ vairāk par 70 ir sarakstu
parakstījuši, bet pats saraksts ir savācis tikai 41
balsi.
Ja jūs turpināsit tagadējo polītiku pret valsts
darbiniekiem, tad, esat pārliecināti, sekas būs jums
visu ļaunākās. Tai vietā, kur tagad sēd šī terrora
garīgie tēvi — demokrātiskā centra frakcija, varēsim iespraust stabiņu ar uzrakstu: «Še bija demokrātiskais centrs.» (J Breikšs no vietas: «To Jūs
sen- gribat, bet tas jums nekad neizdodas!»)
Satiksmes ministra atbildi mēs nevaram uzskatīt par apmierinošu, tāpēc mēs iesniedzam priekšlikumu — izteikt satiksmes ministrim Ozoliņam neuzticību.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie vārda
pieteikušies vel vairāk runātāju. Vēla laika dēļ
prezidijs liek priekša šīs dienas sēdi slēgt. Iebildumu nav? Priekšlikums pieņemts.
Nākošā .sēde būs otrdien, 16. decembrī, pīkst. 5
pec pusdienas.

Šīs dienas sēde slēgta,

(Slēgta pīkst. 9.30 vakarā.)
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Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais
priekšlikums par
neuzticibas izteikšanu satiksmes ministrim F. Ozoliņam:

piešķiršana Saeimas deputātam

P. Zeibolts (sociāldemokrāts) . . .
A. Rudevics, (sociāldemokrāts)
J. Breikšs (demokrātiskais

713, 732
. 716
718, 734

centrs)

A. Lukins ( . nacionālais bloks)
N. Kalniņš (Sociāldemokrāts)

724, 742
.

F. Ozoliņš, satiksmes ministris
J. Višņa (sociāldemokrāts)

728
731
736

G. Reinhards (nacionālais bloks) ......
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
M. Dubins (Agudas Jisroel )

740, 744
742

745

P. Juraševskis (demokrātiskais centrs)

4.

746
Pārejas ioimulas pie likuma par bezdarba apkarošanu :
R. Dukurs, reierents
747, 760, 761
K. Balodis (darba savienība)
749
M. Lazersons (Ceire-Cion)
753
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts)
7o4

5.

J. Šterns (progresīvā apvienība)
756
N. Maizelis (Bunds ) .
757
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs)
758
Likums par_ nolīgumu par Latvijas-lgaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtība un atsavināto joslu, kā arī to
joslu lietošanu, uz kufām īpašuma tiesības aprobežotas
(pieņem steidzamības kārtībā) :

6.

A. Bergs, referents .
Likums par konvenciju par noziedznieku savstarpēju izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp Lat-

762

8.

9.

10.

763

A. Bergs, īeferents
Likums par tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Ru-

768

noliegšanu kājā (pieņem steidzamības kārtībā :
Br. Kalniņš, referents
Likums par konvenciju par ieroču, municijas un kafa materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudzību (pieņem

steidzami as kārtībā):
- Br. Kalniņš, referents
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Ā. Bergs, referents
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V. Sanders, referents
J. Breikšs, referents
F- Cielēns ( Sociāldemokrāts)
14. Nākošā sēde
'

Priekšsēdētājs

P. Kalniņš:

Latviju

un

līgšanas un šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un
Ungāriju, likumu par tirdzniecības nolīgumu starp
Latviju un Rumāniju, likumu par protokolu attiecība uz smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu karā, likumu par konvenciju par ieroču, munīcijas un kara
materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudzību,
likumu par 1927. g. 25. novembrī Vašingtonā parakstīto starptautisko radiotēlegrafa konvenciju un
šai konvencijai pievienotovispārīgo un papildu reglamentu, likumu par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Lietuvu un likumu par tirdzniecības vienošanos starp Latviju un Lietuvu. — Pie dienas kārtības ārlietu kommisijas uzdevumā ārlietu kommisijas priekšsēdētājs deputāts F. Cielēns iesniedzis
priekšlikumu:
«Grozīt šis sēdes dienas kārtību, liekot visas starptautiskās konvencijas (dienas kārtības
40., 41., 42., 43., 44.,
45., 46., 47. un 48. punktus) pēc otrā dienas kārtības
punkta.»

Deputāts A. Jukšinskis -liek priekšā:

iesniedzis priekšli-

kumu:

«papildinājumu likumā

Koljidēdivi priekšlikumi: ārlietu kommisijas
priekšsēdētaja deputāta F. Cielēna un deputāta A.
Jukšinska priekšlikumi. Ārlietu kommisijā liek

priekša apspriest pēc 2. dienās kārtības punkta
konvencijas,, deputāts A. Jukšinskis liek priekšā
tūliņ pec pārejas formulām, t. i. 2. dienas kārtības
punkta apspriest 38. dienas kārtības punktu. Vispirms liekuuz balsošanu ārlietu kommisijas priekšlikumu. Ludzu pacelties tos, kas ir pret ārlietu
kommisijas priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas?
An nav. Ārlietu kommisijas priekšlikums
pieņemts. Pec 2. dienas kartības punkta apspriedīsim konvencijas. — Tāpat kollidē deputāta A. Jukšinska un deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumi;
viņi abi veļas apspriest tūliņ pec konvencijām 37.
resp. 38. dienas kārtības punktus. Likšu abus šos
priekšlikumus uz balsošanu iesniegšanas kārtībā.
Vispirms nobalsošanā nāk deputāta A. Jukšinska
iesniegtais priekšlikums —
dienas kārtības 38. punktu

apspriest

tūliņ pēc konven-

cijām.
781
782
782

. '.

un viņu ģimenes locekļu nodrošināšanu slimības gadījumos, 3. lasījums; likums par valsts krēditiem
un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai, 3. lasījums; pārgrozījums un papildinājums tiesu iekārtas likumos, 3. lasījums; pēc tam turpināsies jau
agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar likumu par zemes ceļu satiksmi, papildinājumu likuma par darba laiku, pārgrozījumiem likumā par ievedlēsēm, likumu par pilsētu naudas zīmēm, likumu par nolīgumu par Lat .vijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, kā
ari to joslu lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības
aprobežotas,_ likumu par konvenciju par noziedznieku savstarpēju izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp Latviju un Dāniju, likumu par iz-

«Dienas kārtības 37. vietai nolikto

775

papildu
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par darba laiku» apspriest tūliņ pēc konvencijām.»

11. Likums par 19ž7. gada 25. novembrī Vašingtonā parakstīto s arptautisko radiotēlegrafa konvenciju un šai konvencijai pievienoto vispārīgo un
(pieņem steidzamības kārtībā):

1930. gada 16. decetnbr'i.

Deputāts Nikolajs Kalniņš

A. Bergs, reierents
Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Ungāriju (pieņem steidzamības kārtībā) :

māniju (pieņem steidzamības .kārtībā):
V. Sanders, referents
K. Ulmanis, referents
Likums par protokolu attiecībā uz smacējošo, indīgo un
tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas

17. sēde

«38. dienas kārtības punktu likt kā 3.»

viju un Dāniju (pieņem steidzamības kārtībā):
7.

sesijas

788

Saeimas sēde at-

klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; pārejas formulas pie likuma par bezdarba apkarošanu; pārgrozījumi un papildinājumi likumā par apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos, 3. lasījums; papildinājumi likuma par lauku iedzīvotāju

Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Jukpriekšlikuma pieņemšanu. Acīm
redzams vairākums. Deputāta Jukšinska priekšlikums pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk deputāta
Nikolaja Kalniņa iesniegtais priekšlikums. —

šinska iesniegtā

37. vieta nolikto «papildinājumu

apspriest

likumā par darba laiku»

tūliņ pēc konvencijām.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par deputāta Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Acīm redzams vairākums. Deputāta
Nikolaja Kalniņa 'priekšlikums pieņemts. — Citu nekādu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas
kārtība pieņemta.
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Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem. — Strādnieku un zemnieku frakcijas deputāts Jānis Balodis lūdz piešķirt
viņam atvaļinājumu ārzemju ceļojumam no š. g.
23. decembra līdz 1931. gada 14. janvārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam
ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Atvaļinājums
piešķirts.
Deputāti V. Bastjānis, A. Rudevics, F. Cielēns
u.c. iesnieguši priekšlikumu, kas jau izdalīts Augsta nama deputātiem un-skan tā:
«Saeima nolemj:
ņam neuzticību.»

izteikt satiksmes ministrim Fr. Ozoli-

Vārds pie šī priekšlikuma

boltam.
P. Zeibolts

deputātam

Zei-

(sociāldemokrāts): Godājamie deMana frakcija ir iesniegusi priekšlikumu, ar kuru satiksmes ministrim tiek izteikta
neuzticība. Lai šo priekšlikumu motivētu, jāmin
neskaitāmi fakti, kas raksturos satiksmes ministra
darbību.
Vispirms jāaizrāda, ka tagadējais satiksmes
ministris ir rīkojies _ pilnīgi pretī pastāvošiem likumiem, jo 1927. gada ir izdots likums par civildienestu, kurā paredzēts, kādas tiesības ir ministrim,
direktoriem un pārejai priekšniecībai, bet pēc savas stāšanas pie Satiksmes ministrijas stūres
satiksmes ministris Ozoliņa kungs šo civildienesta
likumu nav ievērojis. Satiksmes ministra kungs
ir rīkojies pilnīgi patvarīgi, pretēji visām dzelzceļa ierašām un visiem dzelzceļa noteikumiem. Šī
rīcība izskaidrojama tā, ka _ tagadējais satiksmes
ministris ir rīkojies nevis ka objektīvs satiksmes
ministriskurš grib savu resoru pacelt pienācīgā
augstuma, bet ir rīkojies šaurās partējības robežas. Šīs šaurās partējības robežas apstiprina sekojošie fakti.
Vispirms jāaizrāda, ka savā laikā ar jaunievedumiem dzelzceļu ūdens pumpētavās šo pumpētavu darbinieki, t. i. stacionāro staciju mašīnisti palika bez darba, tamdēļ ka attiecīgās pumpētavās tika ierīkoti motori, kurus tagad varēja apkalpot
sargi. šie darbinieki, kas ir veci kalpotāji — daži
nokalpojuši 10 un 20 _ gadus no vietas — ir palikuši
bez darba, vai arī ka rezerves darbinieki tika mētāti pa visiem Latvijas dzelzceļiem, lai vienā otra pumpetava, kur vel nepieciešams stacionāras
stacijas_ mašīnists, aizvietotu saslimušos vai atvaļinājuma
esošos._ Uz Liepājas-Glūdas dzelzceļa
uzbūvēja 2 pumpētavās ar _ dīzeļa motoriem. Šīs
pumpētavās apkalpo specialisti-stacionārās stacijas mašīnisti. Bet kas notiek? Notiek tas, ka
pumpja māja neieceļ, ne norīko vis brīvos stacionāras stacijas mašīnistus, bet ieceļ tādu cilvēku,
kas šai darbā neka nesaprot, kas Liepājas dzelzcela_ darbnīcas bijis dzelzsgriezejs. Bet viņam ir
demokrātiska centra kartiņa kabatā. Pateicoties
šai demokrātiska centra kartiņai, ministra rezolūcija skan: _ «Iecelt Saldus pumpja mājā par mašīnistu Liepājas dzelzceļu darbnīcas dzelzsgriezēju
Brūveri.» Pumpja māja vēl nav kārtībā. Pašlaik
uzstāda mašīnas, un tikmēr,, lai ministra iecelto
centra cilvēku apmācītu minētā darbā, viņu piekomande apmācības nolūka attiecīgam montierim,
kurtas nodzīvo vairāk ka divus mēnešus bezdarbība. (Sauciens no vietasj «No kādas nodaļas tas
ir?») —• No demokrātiska centra _ partijas. — Tā
tad silta vietiņa ieceļ demokrātiskā centra cilvēku,
pilnīgu nemākuli attiecīga darbā un par bezdarbību maksa algu. — _ Tas ir viens gadījums.
Bet, augsti godātie deputātu kungi, tādu gadījumu ir nesaskaitāms vairums. Pēdējā laikā notiek pat šadas _ lietas. Ceļu meistaru darbos, techniska direkcija pieņem noteiktus speciālistus, kas
putātu kungi!
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vairāk gadu kalpojuši dzelzceļa dienestā, sākot no
vienkārša dienas strādnieka, pārejot uz remontstrādnieku, tad —? par priekšstrādnieku un tikai
beidzot par ceļa meistaru. Pēdējā laikā to vairs
neievēro. Atkal ar ministra kunga rezolūciju tiek
iecelti cilvēki, par kuriem pat dzelzceļu virsvaldes
direktori
neuzņemas atbildību. Šāds gadījums,
piemēram, ir noticis Grīvā, kur ceļa meistars tika
atcelts sakara ar notikušo katastrofu. Dzelzceļa
administrācija _ gribēja izraudzīt atstādinātā ceļa

meistara vieta vecu darbinieku-speciālistu. Bet
atkal ministra kungs ar savu rezolūciju iecēla demokrātiska centra cilvēku, par kuru, kā jau aizrādīju, pat dzelzceļu virsvaldes direktori neuzņemas
atbildību.
Tālāk minēsim vēl satiksmes ministra kunga
pretlikumīgo rīcību. _ Šī pretlikumīgā rīcība ir izpaudusies pat oficiāla rīkojumā dzelzceļu virsvaldes direktoriem. Š. g. 13. oktobrī satiksmes ministra kungs, kurš ir reizē arī demokrātiskā centra centrālkomitejas loceklis, izdevis rīkojumu ar
Nr. 738, ka Latgale neviena direkcija nedrīkst iecelt nevienu pašu amatnieku vai darbinieku, par
kura iecelšanu nebūtu notikusi vienošanās ar ministra biedri. Šis rīkojums runā pretim civildienesta otrai daļai par darbinieku iecelšanu, proti —
5. _ panta 2., 3. un 4. punktam. Tagad tiešām izrādās, ka dzelzceļu virsvaldes atbildīgās personas
un arī atbildīgas personas uz līnijas nedrīkst vairs
iecelt amata pat sētniekus, bet ar sētnieku iecelšanu nodarbojas satiksmes ministris Ozoliņa kungs
ar savu palīgu Kempa kungu. Lūk, cik tālu tagad
ir nonākusi satiksmes ministra partejiskā rīcība, ka
ministru kungiem jānodarbojas pat ar sētnieku iecelšanu amatos. Tamdēļ nav nekāds brīnums, ka
tagad uz dzelzceļiem notiek vesela rinda brēcošu
nelikumību un nepareizību, kas zem demokrātiskā
centra iespaida tiek noslēptas, vai izbeigtas.
Pagājuša sēdē satiksmes ministra kungs uz
jautājumu atbildēja, ka par katru nelikumību tiekot iecelta izmeklēšanas kommisijā, kura lietu objektīvi izmeklējot. Nu es gribētu te atkal tikai ar
dažiem piemēriem, kadu ir neskaitāms daudzums
Satiksmes ministrijas resora, parādīt šo objektīvo

izmeklēšanu.

Septembra vidū Krustpils
Grebžes kungs, ? braukdams
Krustpili, jautra gara stāvoklī
Ausēja starpsauciens) — pie

stacijas priekšnieks
no Daugavpils
uz
ieradies stacijā {L

tēlefonistēm, kurām

rupjakarta uzbrucis un kuras pat ar rokām neķītri

aizskāris. Kad par šo notikumu ziņoja dzelzceļu
virsvaldei, lai turpmāk
tādas lietas novērstu,
Grebži gan izsauca uz virsvaldi, kur viņš saņēma
attiecīgu aizrādījumu. Stacijas priekšnieks, lai
glabtu_ savu adu, atbraucis atpakaļ stacijā, 'griezās
pie tēlefonistēm un pieprasīja paskaidrojumu ar
rakstu: vai kāds .stacijas darbinieks viņas aizskāris iereibuša_ stāvoklī, traucējis darbā un aizskāris
neķītrā kārta? — Vainīgais pats meklē vainīgo!
Saprotams, stacijas tēlefonistēm cits nekas neatlika, ka rakstīt paskaidrojuma, ka neviens no stacijas darbiniekiem nav bijis iereibis, nav traucējis
viņas darba un nav viņas aizskāris neķītriem darbiem, jo neviena no tēlefonistēm neies rakstīt, ka
tas bijis viņas tiešais priekšnieks. Šie paskaidrojumi nosūtīti dzelzceļu virsvaldei, un ar to lieta
izbeigta.
Bet_ notiek vēl labākas lietas. Boilderājas koku zāģētava daži brāķeri — administratīvas personas — sarīko parejo strādnieku un strādnieču
acu priekša orģijas. Strādnieki un strādnieces atkal nevar šo neķītrību ciest un ziņo satiksmes ministrim. Bet kas notiek? _ Lietu izmeklē un pierāda, ka neķītrības ar strādniecēm Bolderājas koku

715

Latvijas

Republikas

III

S a ei m a s

VII - s es i j a s 17. s e d e

zāģētavā notikušas visu strādnieku un strādnieču
acu priekša. Bet kāds ir sods? Sods ir tāds, ka
atkal demokrātiskajam centram tuvu stāvoša persona pārcelta mežu darbos ar divu kategoriju paaugstinājumu.
Tālāk — Siguldas autobusu izmeklēšanas lieta, kas jums jau visiem labi zināma. Kas tad šinī
gadījumā noticis? Atkal noticis, ka izmeklēšanas
kommisijā iecelta, fakts it kā pierādīts, bet līdz šai
dienai rezultātu

nav.

Notiek

gluži kas

pretējs,

proti — Siguldas stacijas darbinieki un kalpotāji,
kuri apliecinājuši šo faktu un atklāti devuši liecības, tiek vajāti. Attiecīgās demokrātiskajam
centram tuvu stāvošās personas meklē iemeslus,
vai nevar kur darbā piesieties, lai pēc tam ar viņiem izrēķinātos. _ Ir jau aizrādīts, ka tiem, kas
liecinājuši šai lietā patiesību, Siguldas stacijā vai-

'

rāk nebūs vietas.
Tāda ir tā objektīvā izmeklēšana visos brēcošos faktos, kas īsā laikā notikuši Satiksmes ministrija. (Sauciens pa kreisi: «Tas tikai Latvijā var
notikt!»)
Tālāk redzam, ka satiksmes ministris izceļ tādas personas, kas sodītaspar veselu virkni noziegumu, izceļ viņas tikai tāpēc, ka tās ir demokrātiska centra pa_rtijas _ locekļi un iestājas demokrātiska centra pārziņā esošos dzelzceļa aizsargos.
Satiksmes ministrijā mēnesi atpakaļ pa
visiem
dzelzceļiem ievāca ziņas, kādi darbinieki sodīti ar
cietuma sodu par dažādiem nodarījumiem. Atrada
veselu virkni zemāko darbinieku - kalpotāju, kam,
saprotams
nebija kabatā demokrātiskā centra
^
kartiņu. Sos
darbiniekus atlaida. Starp tiem bija
kāds kara invalids Zichmanis, kurš Talsu stacijā
kalpoja ka sargs. Viņam 1922. gadā gadījās paņemt dažus akmeņogļu gabalus, ielikt kurvītī,
^ krāsni. Ceļā viņu nolai aiznestu māja izkurināt
ķēra un sastādīja protokolu. Pār to viņš dabūja
5 dienas cietuma, bet sodu nosacīti atlaida. Neskatoties uz to, Ziichmani no darba atlaida. —
1921. gada kāds remonta strādnieks, kad viņš vēl
bijis nepilngadīgs, apvainots par piesavināšanos.
Viņš sodīts ar divi mēnešiem cietuma, bet sods
nosacīti atlaists. Arī šo cilvēku atlaida no darba.
— Tādu piemēru ir vesela rinda, bet mans uzdevums nav tos visus šeit minēt. Turpretim tie, kam
^
Ir demokrātiska
centra kartiņa kabatā, kas ir
dzelzceļa aizsargos, netiek atlaisti, bet pat iecelti
par aizsargu komandējoša sastāva locekļiem. Daži no viņiem ir sodīti pat divi reizes ar augstu sodu par kukuļu izspiešanu un piesavināšanos. Viņus neatlaiž, jo viņi esot derīgi. (Sauciens no vietas: «Kas tie ir?») Piemēram — konduktors Paķers. —
Satiksmes ministrijā, kā jau aizrādīju, ir ieviesusies pilnīga onkuļu būšana. Pastāv likums,
kura noteikts, ka kooperatīvam iestādēm var izdot dažus darbus bez drošības naudas. Šādus darba kooperatīvus ir nodibinājuši paši strādnieki, gribēdami saņemt vienu otru Satiksmes ministrijas
darbu, piemēram šoseju_ labošanu un citus darbus.
Kad nodibinatie _ kooperatīvi griezās pie Satiksmes
ministrijas un lūdza izdot viņiem minētos darbus,
tad viņiem
atbildēts, ka uz viņiem nevarot paļaujo
viņiem taču neesot nekādas drošības, un
ti^,
tapec ari kooperatīviem darbi nav izdoti. Darbi
izdoti demokrātiskajam centram tuvu stāvošām
personām. Šie.kungi savukārt izdevuši darbus tālāk eitiem starpniekiem — uzņēmējiem, lai tādā
kārta izsūktu strādniekus.
Ja_ ieskatāmies pēdējā dzelzceļu bufešu iznomāšana, tad redzam pilnīgi nepielaižamas lietas.
Dzelzceļu bufetes nosolītas par daudz augstākām

1930. g a d a 16. decembrī.
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summām
nekā iepriekšējā gadā, bet
ministra
kungs visu bufešu izsolīšanas lietu vienā momentā
ar sarkano zīmuli likvidējis. Viņš nozīmējis veselu rindu savu protežēto bufešu nomātāju, kam
gribējis izīdot dzelzceļu bufetes un pie tam par
daudz zemāku nomu. Ta, piemēram, Rīgas stacijas bufete bij nosolīta par 61.000 rubļu, bet ministra
kungs izsoli neapstiprināja un gribēja bufeti izdot
par 50.000 rubļu, ka jau laikrakstos minēts, kādai
sev tuvu _stavošai_ personai,_kādam aktierim. Kad
šī lieta nāca atklātība, minēto bufeti aktierim neiznomāja. (J- Breikša starpsauciens.) Ja Breikša
kungs te _ prasa, kam to gribēts iznomāt, tad lai
viņš labāk paprasa savam ministrim, kādas sarunas ministrim bijušas viņa kabinetā ar līdzšinējo
bufetes turētāju par atsacīšanos no bufetes turpmākas nomāšanas. —Siguldas bufete iznomāta par
7500 latiem, bet ministra kungs gribējis to izdot par
6000 latiem. Jelgavas bufete nosolīta par 9000 latiem, ministra kungs gribējis izdot par 7200 latiem.
Gandrīz katras bufetes nosolījumu, kas ir bijusi
solīšana, ministra kungs nav apstiprinājis.
'Šī rīcība rāda, _ ka Satiksmes ministrijā nav
nekādas objektivitātes, ka Satiksmes
ministrijā
valda tikai vienas partijas gars un ka Satiksmes
ministrijas politika tagad ir tikai , demokrātiskā
centra politika. Ar visam iecelšanām, ar nespeciālistu iecelšanu satiksmes ministris iet pat tik
tālu, ka izdara noziedzības pret dzelzceļu drošību. — Katram skaidrs, ka dzelzceļi prasa iestrādājušos darbiniekus,, un ja paskatāmies, kāda izlase,
pieņemot dzelzceļu darbiniekus, notiek citās valstīs, tad redzam, ka tur neviens dzelzceļnieks no
ielas netiek pieņemts. Papriekšu dzelzceļniekus

sagatavo sevišķos dzelzceļnieku kursos, un tikai
pec pārbaudes — arī pec psīchotechniskas pārbaudes — viņus uzņem dzelzceļu dienestā. Pie
mums, diemžēl, dzelzceļu dienestā pēdējā laikā pieņem kuru _ katru un par pārmijniekiem ieceļ pat izbijušus tējnīcas turētājus. Saprotams, ka tādos
apstākļos dzelzceļu kustība ir apdraudēta.
Tālāk! Ja pagājušā sēdē bija jādzird, ka Satiksmes ministrija kļuvusi par demokrātiskā centra
darba apgādi, tad man jāsaka, ka Satiksmes ministrija tiešam ir kļuvusi ne tikai par darba apgādi, bet pilnīgi par demokrātiskā centra bodīti, jo
satiksmes ministra rīcībā esošais auto, lūk, izvadā
jūsu līderus, jūsu partijas biedrus pa visām tautas sapulcēm. To_ jus atkal varat noskaidrot tanīs .kilometru norēķinos, kas ir jūsu ministra rī-

cība.
Tā tad_ Satiksmes ministrija ir kļuvusi ne tik
vien par demokrātiska centra darba apgādi, bet ir
kļuvusi pilnīgi par demcentra bodīti, kas rīkojas
pilnīgi brīvi pec savas patikas ar visiem Satiksmes ministrijas līdzekļiem. Aiz šiem iemesliem
mes satiksmes ministrim uzticību dāvāt nevaram,
un es domāju, ka Augstais nams šo uzticību viņam
arī nedāvās.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts):
Deputātu
kungi! Tie daudzie fakti, kurus te minēja sociāldemokrātu _ frakcijas runātājs, pietiekoši raksturo
stāvokli, kāds tagad valda satiksmes resorā. Kas
tur notiek? Notiek tas, ka demokrātiskā centra
ministris Ozoliņa kungs, izmantodams to, ka viņš
atrodas lielāka resora priekšgalā, kur viņam padoti ap 18.000 dzelzceļu darbinieku un strādnieku,
pilnīgi nepielaižamā_ kārtā dzen šos ierēdņus un
stradniekus_ sava demokrātiskā centra partijā —
arī tos strādniekus, kuri tur patiesībā nemaz negrib iestaties. Tapec lieto visādus neatļautus 11-
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dzekļus — nelikumīgus līdzekļus, terroru un dažādus korrupcijas paņēmienus, lai tikai šos ierēdņus iedzītu minētā partijā. Nevienam nebūtu neka, ko iebilst, ja Ozoliņa kungs mēģinātu rast atzinību ierēdņos un tautā vispārīgi ar godīgu polītiku,
lai demokrātiskā centra partijai
būtu vislielākā
piekrišana, bet tie līdzekļi, par kuriem runājām pagājuša sēde un arī šodien, nepieder pie godīgiem

līdzekļiem.

Protama lieta, mēs nedomājam, ka tagadējā
koalicija vienīgais un lielākais grēka āzis ir tikai
demokrātiskā centra satiksmes ministris Ozoliņš.
Šinī ziņā mums ir bijuši piedzīvojumi, ka šinī koalicija ir bijušas arī vēl lielākas līdakas, un starp
tām godam jāmin Alberinga kunga vārds, pret kuru koalīcijas aprindās gan nesacēlās tāda vētra,
kāda tagad ir sacēlusies pret Ozoliņu, bet Alberinga kunga nozīme nebūt nebija mazāka. Tagadējās koalīcijas aprindās un atbalstītājos, kā mēs zinām, vārda visplašākā nozīmē, ir vēl daudz lielākas līdakas nekā Ozoliņš. Vispār jāsaka, ka tagadējā koalicija līdz šim nav radies neviens spēks,
kas nopietni būtu uzstājies ar savas koalīcijas un
valdības līdzekļiem noteikti pret šādu korrupciju,
terroru u. t. t.
Šoreiz laimīgā vai nelaimīgā kārtā mūsu uzstāšanās ar jautājumu Ozoliņa kungam ir sakritusi
arī ar labā spārna uzstāšanos pret satiksmes ministri Ozoliņa kungu. Tāpēc dažos vārdos gribu
pakavēties pie varbūtībām un apstākļiem, kādos

tas ir noticis.
Mēs lasījām «Latvī» par dažādām panamām,
kas valda satiksmes resorā. Mēs lasījām arī par
to terroru, kādu satiksmes ministris vērš pret ierēdņiem. Tā kā arī mūsu rokās ir fakti par šo terroru, tad, protama lieta, mums nav iemesla šaubīties arī par tiem datiem, kas nodrukāti «Latvī».
Ja nu tagad paceltos jautājums, kādā veidā
šīs nebūšanas satiksmes resorā varētu izskaust,
tad atkal mēs nelolojam pārāk lielas cerības. Ne
jau ar Ozoliņa aiziešanu izzudīs šīs nebūšanas.

Arī pat ne ar kāda nacionālā bloka locekļa iecelšanu šinī resorā lieta ietu citādi. Mums nav iemesla to domāt, jo arī piedzīvojumi kara resorā
ar nacionālā bloka kara ministriem rāda taisni to
pašu. šinī ziņā mums illūziju nav. Mēs ari nedomājam, ka, kopā ar vienu vai otru grupu izsakot Ozoliņa kungam neuzticību — ja tas tiešām
notiks, par ko vēl var šaubīties —, mēs jau būsim
veikuši lielu korrupcijas apkarošanas darbu ' šinī
koalicija. Es domāju, ka tas nebūs; bet tomēr jāsaka, ka . kārta šoreiz ir pienākusi demokrātiskā
centra ministrim Ozoliņam — ja arī ne korrupcijas
izravēšanai visumā tagadējā koalicija. Tāpēc varētu tikai apsveikt visus tos spēkus, kas šinī koalīcijā
vismaz šoreiz ir nostājušies pret šo atklāto terroru un nelikumībām.
Bet te mēs redzam arī diezgan savādas un,
varbūt, nemaz ne nejaušas parādības. Arveds
Bergs sākumā gan atklāti savā laikrakstā paziņoja, ka viņi noteikti balsošot pret uzticību satiksmes
ministrim, bet savādā kārtā tagad lasām arī «Latvī», ka tomēr šodien balsošana nevarot notikt —
to vajagot atlikt uz vēlāku laiku. Ir pilnīgi nesaprotams, kāpēc tad vienu ļaunu parādību necensties izravēt iespējami ātrāk, kāpēc to atlikt
kaut uz dažām dienām! Man liekas, ka Šodien tiek
gatavots viens priekšlikums, ar ko grib aizkavēt
šo nobalsošanu, lai pa to laiku varētu atrast kādu
citu izeju. Un kad šī, no pirmā acu uzmetiena
diezgan atklātā un noteiktā uzstāšanās pret terroru Satiksmes ministrijā izpaudās uz ārieni ari
labajā spārnā, tad visi pārējie koalīcijas ? aizstāvji
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rādīja ar pirkstu: redziet, jūsu politika var izsaukt
valdības krizi; ar to bija jau daudz kas teikts, jo,
redziet — kaut gan nekur nerakstīts, bet taču tas
ir faktiski saprotams norādījums visiem tiem, kas
grib pacelt pirkstu pret tādu valdības ministra
korrupciju un terroru. Vai tad jūs, ieiedami šai

koalicija, neredzējāt, ka uz durvīm rakstīts: «Šeit
ieiedami, atstājiet jebkuru cerību par cīņu pret
korrupciju un panamām!» '(Starpsaucieni pa kreisi: «Pareizi!») Un to, man liekas, musu_ sabiedrība, mūsu pilsoņi pa labi ir ievērojuši; tapec sagaidāms, ka krizes nebūs. Ar citiem vārdiem —
viņi ir nobijušies no savas politikas sekām un reizē ar to ir uzsvēruši, ka tādā ceļā, kas varētu šai
koalīcijai kaut cik kaitēt,_ izeja nav meklējama.
Citiem vārdiem tas nozīmē, kā šim koalicija nav
iespējams cīnīties pret korrupciju, pret terroru,
pret visplašāko ierēdņu masu pārliecības izvarošanu un viņu apvainošanu. Liekas, ka visa šī lieta
beigsies tā, ka vēlreiz pierādīsies nevis tas,' ka šinī
koalicija ir radušies spēki, kas atbalstīs nopietnu
opozīcijas priekšlikumu, bet gan lieku reizi pierādīsies, ka šinī koalicija tie spēki nav meklējami;
un es nu gribētu redzēt, vai tie tiešām būs vai nu
centrā, vai pa labi no tā, vai kur citur.
Var notikt, Ika mūsu priekšlikuma nobalsošanu
atliek uz nākošo sēdi, kamēr būs noslēgta kāda andelīte starp demokrātisko centru no vienas puses
un nacionālo bloku no otras puses — nevis uz viņu
rēķina, bet gan uz strādnieku tiesību rēķina. Tāpēc
mūsu frakcijai, protams, nav lielu cerību, ka šis Ozoliņa jautājums šoreiz varētu lielā mērā veicināt korrupcijas apkarošanu tagadējā koalicija, kura pati organiski uz to nav spējīga; bet no daudz _ jautājumiem un daudz soļiem un cīņām, ko mēs esam
vērsuši pret šīs koalīcijas polītiku šinī ziņā, acumirklī kārta ir pienākusi satiksmes ministrim Ozoliņa kungam. Mēs no savas puses esam darījuši
un darīsim visu, lai jautājums tiktu izšķirts tā, kā

mēs to esam likuši priekšā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Breikšam.
J. Breikšs

Vārds deputātam

(demokrātiskais centrs):

Augstais

nams! Bruno Kalniņš sacīja, ka vajadzēšot zaļo
ziepju, bet es domāju, ka pietiks ar vienu spaini
stipra sārma, ko uzliet uz to runātāju galvām, kas
te runāja iepriekš manis. (Troksnis. Priekšsēdētājs zvanī.)
Višņas kungs savā pēdējā runā sacīja, ka viņš

demokrātisko centru iznīcināšot, jo tas sēžot uz
astēm. Cik reižu neesam dzirdējuši šo pamācību
no Saeimas lielākās frakcijas. Visi tie, ko Višņas
kungs ar savu muti ir centies glābt, ir iezārkoti —?
viņu nav Augstajā namā; tāpēc Višņas kunga pamācība mums nav vajadzīga. Mēs, pilsoņi, ejot
pretim savai iznīcībai. — Ja mēs klausīsim jūs —
tad nekad nenoturēsimies savās pozīcijās.
Pirmais, ko deputāts Višņa sacīja savā runā
pēc ministra atbildes, bija tas, ka ministris neesot
absolūti nekā atbildējis uz viņa faktiem. Es ar nolūku paņēmu deputāta Višņas runas stenogrammu,
izlasīju, kur viņš motivē iesniegto jautājumu, lai
redzētu vai tur ir minēts kāds fakts, uz ko minist^
ris varētu
tuvāk atbildēt. — Absolūti neviena tāda
fakta tur nav. Ministris varēja ņemt tikai vispārējās frāzes, ko deputāts Višņa sacīja, izlietot tās
un censties atminēt mīklu, ko deputāts Višņa ir
uzdevis. Tāpēc ministra atbilde nevarēja būt citāda, kāda ta bija. Šī atbilde saskanēja ar to, ko
deputāts Višņa savā runā un jautājumā bija sacījis. Turpretim tagad, kad deputāts Višņa ir
runājis otrreiz, es ar labu pārliecību varu nākt un
pakavēties pie interesantajiem
materiāliem, kurus viņš ir devis.
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nistris pilnīgi pareizi aizrādīja, ka viņi atlaisti tāpēc, ka nebijis naudas.
Par atlaižamo izvēli — man ir noteikti fakti,
ka vislielākā mērā ir cietuši pilsoniskās arodbiedrības biedri. Sevišķi Jūs, Višņas kungs, labi zinājāt lietas patiesos apstākļus. Paskataities 11. un
5. rajonā, tad Jūs redzēsit, ka 11. un 5. rajonā visvairāk atlaists pilsoniskās arodbiedrības darbinieku. Taisnība, ka atlaisti arī daži vecāka gada gājuma strādnieki, bet man jāaizrāda, ka viņiem bijuši stipri konkurenti. Un kādi konkurenti? Tādi,
kas apmeklē pilsētas technikumu. (/. Vi nas starpsauciens.) Beztam ar minētiem strādniekiem konkurējuši arī tādi, kas studē, kas apmeklē valsts
technikumu, vardu _ sakot, kas sagatavojas speciālam darbam. Tāpēc jāteic, ka satiksmes ministris
un techniska vadība ir piegājusi šai lietai ļoti pareizi, nerēķinoties ar to, vai kāds ir vienas vai otras arodbiedrības _ biedrs — atlaisti ir nekvalificētie strādnieki. Ka jau teicu, atlaisti gan jūsu arobiedrības biedri, gan arī pilsoniskās arodbiedrības
biedrL Esmu iedziļinājies šinī lietā un varu jums
paradīt dokumentus un sarakstus, ja jūs man neticat. Tapec teikt, ka, strādniekus atlaižot, nodarīta
kāda pārestība vai pielaista partejiska rīcība, ir
nepareizi, un tas kategoriski jānoraida.
Otrā daļā ir runa par paaugstinājumiem. Te
teikts, ka paaugstinājumi doti demokrātiskā centra
biedriem, bet pārējiem ne. Tas ir absolūti nepareizi. Apskatot šo lietu, pirmām kārtām jāmin sekojošais. Višņas kungs teica, ka Celms paaugstināts 2 reizes. Šis aizrādījums nesaskan ar patiesību. Celms paaugstinājumu dabūjis kreisās valdības laika, tanī laika, kad viņš vēl bija jūsu arodbiedrības biedrs. Pec tam viņš nav dabūjis nekāda paugstinajuma. Man šķiet, ja te runā no šīs
augstas vietas un rīkojas ar faktiem, tad gan iepriekš vajaga apsvērt, vai tas tā ir, vai nē.
Tālāk jūs sakāt, lai apskatoties, kas atlaists no
jūsu arodbiedrības biedriem. Rudevics savā diezgan negara runa reizes desmit minēja vārdu «terrors» un atkal «terrors». Tagad nu pakavēsimies
drusku pie šīs lietas.
Jr bijuši gadījumi, kad pret arodbiedrības biedriem ir nācies uzstāties, bet šī uzstāšanās tad arī
ir bijusi vieta. Šie kungi būtu sekojošie. Droši
vien, Višņas kungs pazīst un zina kādu Voivoda
kungu — viņš ir kreisas arodbiedrības Jelgavas
nodaļas priekšnieks. Tiešam departamentam ir nāci es_ uzstāties pret šo kungu. Un kamdēļ? Viņš
sava laika (man te ir materiāli, oficiāla izziņa) bijis Ventspils pasta-telegrafa priekšnieks. Tur nu
šim Voivoda kungam bijuši jāsagatavo telefona
stabi. Viņam doti koki. No katra koka paliek
pari _ galotne. Ko šis kungs dara ar šīm koku galotnēm? Viņš pārdod tas savam darbiniekam par
^ ne mazāk ka 10 latiem. Par to viņš
ne_ vairāk
sastāda attiecīgu aktu. (Starpsauciens.) Nē, viņš
sastāda aktu par to, ka šīs galotnes atdotas par
meža iztīrīšanu. Kur šie 10 lati palikuši, to resors
nav varējis noskaidrot. — Tālāk, Višņas kungs,
Jus zmat — apstrīdiet man šo faktu, ja Jūs varat —, ka šis kungs tika pārcelts uz Jelgavu. (Sauciens no vietas: _ «Paaugstināts!») Nē, viņam kategorija pazemināta. Jelgavā viņš rada pilnīgi apzinīgi konfliktu. Priekšniecība devusi rīkojumu,
priekšrakstu. Šo priekšrakstu vajaga izpildīt, bet
viņš strīdas: «Es ta priekšraksta nesaprotu!» Kad
paskatamies,_ kapec viņš ta nesaprot, izrādās, ka
šis kungs pedejo galu priekšrakstam nogriezis un
tad nu prasa, lai priekšnieks to paskaidro. Višņas
kungs, vai tas ir pareizi darīts? Tie ir oficiāli do-

s e s i j a s 17. s e d e 1930. gada

kumenti.

16. d c c e m b r i.

720

Saprotams, viņš tagad atkal ir sodīts un

pārcelts; es domāju, ka te satiksmes ministra kungs
ir rīkojies ļoti mīksti, pārceldams minēto kungu uz
Rīgu — uz centrāli.
Minēšu vēl otru faktu, Višņas kungam ļoti zināmu. Tas ir noticis ar Daugavpils dzelzceļa pasta kantora priekšnieku Amontovu, kuram gājis
diezgan plāni. Un kādēļ? — Višņas kungs te runāja par piedzeršanos, Zeibolta kungs runāja par
jautru gara stāvokli. Sevišķi Zeibolta kungam es
personīgi ieteiktu paskatīties spogulī, varbūt tad
viņš ieraudzīs, kur ir tas jautrais gara stāvoklis.
Es sevišķi ieteiktu paskatīties arī pie saviem kai?
miņiem. (P- Uīpe no vietas: «Sekojiet Zeibolta
piemēram!») Es, Ulpes kungs, kategoriski atsakos
sekot Zeibolta kunga piemēram — tādam piemēram es absolūti nevaru sekot. —
Tagad parunāsim par šo Amontova kungu. —
Ja jus uzstājaties pret_ dzeršanu, ja jūs uzstājāties
pret gadījumu, kas kādreiz noticis radiofona studija, tad jums vajadzēja būt konsekventiem un tāpat rīkoties arī Amontova lietā. Amontovs savā
dienesta laika piedzēries, savedis dzelzceļa pastatelegrafa kantorī meitas. Vēl vairāk! Šis pats
kungs palicis guļot uz trotuāra, tā ka stacijas dežurantam bijis jādod rīkojums dzelzceļa strādniekiem pievākt šo kungu, jo citādi viņš diskreditē visus dzelzceļa darbiniekus. Tagad, sakait, kungi,
vai saldam cilvēkam ir palikšana dienestā, vai nav!
Protams, ministra kungs viņu degradē un pārceļ
uz citu vietu. Man jāsaka, ka ministra kungs ir
vel par daudz mīksti rīkojies. Viņu vajadzēja ne
tikai

degradēt, bet vispār

pret šādiem kungiem

vajadzēja rīkoties ar visstingrāko bardzību.
Višņas kungs, ., tādi ir jūsu biedrības nodaļu valdītāji. (A. l'etrevica
starpsauciens.) —
Petrevica kungs, tas lapsu medības taču neattaisno
šo gadījumu! —
Vēl tālāk! Jums kreisā arodbiedrībā ir priekšsēdētājs Zandberga kungs.
Ja nu reiz esam sākuši runāt par «lustīgu» gara stāvokli, tad nu atļaujiet man šo tematu izsmelt līdz galam. Man ir
dokuments, ka šis pats Zandberga kungs saka, ka
viņš ir tas, no ka var ņemt piemēru; paskatīsimies,
kādus piemērus šis kungs dod. Zandberga kungs
ne velak ne agrāk ka taisni šī paša gada Kārļos, t.
i. janvāra mēnesī, veļa nakts stundā aizgājis darba
telpas, kur strādā telefonistes. Viņš paņēmis līdz
kadu lelli — puči, traucējis telefonistes, uzsēdies uz
galda; salicis kājas . krustiski u. t. t. {Br. Kalniņš
no vietas: «Ko jus teiksit! Un taisni krustiski!»)
Ja, te ir dokuments par to.
Sakait, _ Višņas kungs, vai jūsu arodbiedrība
saldos apstākļos var, vai nevar plaukt? Bez tam,
cienījamie

deputatu_ kungi, neaizmirstiet, ka

šinī

jautājuma vissvarīgākais un izšķirošais ir tas, vai
but pilsoniskai arodnieciskai kustībai, vai nē, jo
šeit nav tik vienas partijas virziena cilvēki vien,
bet no visam pilsoniskam partijām. Es domāju,
Višņas kungs, ja jus cenšaties šovakar ar šo jautājumu panākt neuzticības izteikšanu satiksmes ministrim, tad jus cenšaties tikai_ savu lietu stutēt.
Betjus maldāties, jus to nepanāksit, tāpēc ka jūsu
puse nav morāliska speķa. Jūsu biedru skaits ir
sašļucis no kādreiz liela skaita uz 700. Ja tagad
pilsoniska organizācija, kur nav tikai demokrātiskā centra piekritēji vien, bet no visiem virzieniem,
ir pāri par 2000 biedru, tad, Višņas kungs, nemeklējiet vainas pilsonības arodnieciskā kustībā, bet
gan paši pie saviem ļaudīm. Ja jūs gribat stiprināt savu lietu, tald gādājiet kārtīgākus darbiniekus
savam nodaļām un lieciet tos savas organizācijas
priekšgala.
;
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Jūs šeit minējāt, ka ministris lietojot terroru
u. i. t. Vai Jūs to vēl tagad varat teikt, un vai Jūs
vel tagad uz šādiem faktiem balstāt savu neuzticības pieprasījumu? Es domāju, deputātu kungi, jūs
visi, un tāpat arī visa sabiedrība labi pazīstat Ozoliņa kungu. Kas tas par terroristu? Ozoliņa
kungs!? Jau pēc savas dabas vien šāds jautājums
nevar pacelties. Ja sociāldemokrātu frakcija gribēja uzstaties_ ar vienu traģikomisku spēli, tad tiešam cita nekā nevarēja izdomāt, kā teikt, ka Ozoliņa kungs, kuru pazīst visa sabiedrība un visa
Rīga, ir terrorists. Vai tald jūs paši ticat tam, ko
jus runājat? Rudevica kungs, es no Jūsu izskata
redzu, ka Jūs tam neticat!
Tālāk vēl uzbrūk dažiem darbiniekiem, par kuriem man šeit jāuzstājas no šīs vietas tāpēc, ka
Višņas kungs minēja viņus vārdā. Te minēja kādu

Šilleru.

Šillers ir vecs pasta darbinieks, un es

teikšu, ka Šillers ir tāds censonis, kas, būdams jau
vecāks gados, tomēr ir nolicis vidusskolas eksāmenus un tagad savā nozarē studē Latvijas universitātē. Tā tad viņš strādā, pieliek pūles savam

darbam un ir speciālists savā nozarē — elektro-

technikā. Šillers esot paaugstināts. Bet vai Jūs
zināt, Višņas kungs, cik reižu viņš ir dabūjis paaugstinājumu 10 gadu laikā? Viņš ir dabūjis to

tikai vienu vienīgu reizi. Vai tā ir partijas protežēšana, vai kas cits? Es domāju, tas ir tikai viena
kārtīga produktīva darbinieka novērtējums. Kur
agrāk viņam nav dots tas viens paaugstinājums,
tur tagad viņš to ir dabūjis. Vai tā ir kāda «onkuļu būšana», kā viens labā spārna laikraksts to
apzīmēja? Es domāju, tā nav nekāda «onkuļu būšana», ja valsts darbinieks 10 gadu laikā dabū vie-

nu paaugstinājumu.
Bet tai pašā laikā, Višņas kungs, vai Jūs nezināt kādu Zvejnieku? Loti cienījams darbinieks,
kas pieder jūsu partijai — un viņš ir dabūjis divus paaugstinājumus un vēl Triju zvaigžņu ordeni.
Redziet, cik pareizi un objektīvi vērtē! Neskatās
uz polītiku, bet skatās, vai ir kārtīgs darbinieks
savā vietā.
Vēl Jūs apgalvojāt, ka ir kāds atlaists u. t. t,
bet faktus nevarējāt nosaukt.
Vēl Višņas kungs pagājušā sēdē nolasīja kādu
sava žurnāla feļetonu, ar kuru centās Augsto namu
. smīdināt. Tagad es gribu konstatēt, ko Augstais
nams smieklos ir sodījis — vai Višņas kunga stāstīto, vai Višņas kungu personīgi. Sakarā ar to
tika minēts darbinieka Kalaca vārds. Kalacs ir
visiem darbiniekiem pazīstams, viņš strādā jau 29
gadu. {J- Višņa no vietas: «Bet tas, ko es lasīju?») — Pie tā es arī drīz nonākšu! — Kalaca
darbs ir stipri nepateicīgs. Viņam jāpieņem visas
plašā tīkla sūdzības pa visu Latviju, viņam jāaizrāda tēlefonistēm, viņam jāpārzin speciālā literatūra. Kad mēs runājam pa telefonu, tad arī mēs
paši vienā otrā gadījumā novērojam kļūdas. Telefonistes savā darbā bieži ir nogurušas, par daudz
piepūlē savu balsi un plaušas. 30% no tēlefonistēm
slimo ar diloni. Tas ir tamdēļ, ka viņas savu rīcību darbā, savu balsi nostāda nepareizi. Sekodams jaunākai literatūrai, Kalacs ir ļoti nodevies
savam darbam un ir mēģinājis daudz ko labot. Viņš
ir guvis jau tādus panākumus, ka pie mums jau
sāk meklēt padomu Lietuva un arī Igaunija pēdējā
laikā ir sākusi ievērot mūsu darbu.
Ja man tagad jautā, vai ir pareizi, ko Višņam
teicu, tad man jāaizrāda sekojošais. Par to bija
drukāts arī «Pēdējā Brīdī.»
Uz šī ziņojuma pamata Valsts kontroles pārstāvis inženieris Vanaga
kungs lietu izmeklējis. Vairākkārt nopratināti šai
lietā ieinteresētie darbinieki, nopratinātās telefo-

sesijas
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nistes, vārdu sakot, nopratinātas vairāk kā 30 personas.
Jūs, Višņas kungs, pats varējāt paprasīt
Ivanova kungam vai kādam citam Valsts kontro-

le, kāds ir bijis Valsts kontroles atzinums. Es do-

māju, tas ir Jums zināms. Valsts kontrole it nekā
pārspīlēta, vai nepareiza nav atradusi. Absolūti
nekā tamlīdzīga, ko Jūs sakāt! Bet tika gan kon-

statēts, ka Kalaca kungs ir nodevies savam darbam ar vislielāko sirsnību, lai pareizi nostādītu tēlefonistu darbu, un lai pareizi atestētu viņas turpmākam darbam.
Višņas kungs pārmet Kalaca kungam, ka viņš
stutējot pilsoniskās biedrības kandidātus. Par laimi man ir ļoti ievērojams fakts šinī ziņā, ko nevļens nevar atspēkot, jo ir zināmi vārdi. To var
pārbaudīt jūsu arodbiedrība. Tas ir sekojošais.
Kad pagājušā gada budžetā atvēlēja 12 vecākām tēlefonistēm paaugstināt kategorijas — cik uz
šīm 12 vakancēm no jūsu arodbiedrības rekomandēja Kalaca kungs, nerēķinādamies, vai viņas ir
no vienas, vai otras biedrības?
Jums ka arodbiedrības pārstāvim tas jāzina. Kalaca kungs nešķiroja pēc partijām. Viņš lika priekšā paaugstināšanai 8 vecākās darbinieces, kas ir jūsu arodbiedrībā, bet labi strādā. Pilsoniskās arodbiedrības locekle bija tikai viena, bet 3 pārējās — bezpartejiskas. Višņas kungs, vai tas ir terrors un ne objektivitāte, vai tā ir darbinieku tiesību mīdīšana
kājām? Es domāju, ja Jūs šos faktus būtu pārbaudījuši, tad Jūs centīgus un objektīvus darbiniekus

šinī namā nenostādītu smieklīgā stāvoklī. Es domāju, ja Augstais nams šai gadījumā ir smējies, tad
nepar to, ko Višņas kungs stāstīja, bet tāpēc, ka to
stāstīja Višņas kungs.
Minēja brēcošu faktu par iedzeršanu' radiofona. Šo lietu es ar Nikolaja Kalniņa kungu ļoti pamatīgi noskaidroju divās tiesu instancēs. Kas izrādījās? — Taisnība, ka radiofonā vienreiz notikusi
nepielaižama iedzeršana. (Sauciens no vietas:
«Vairāk reižu, vairāk!») Nē, tikai vienu reizi, proti — 1929. gada 16. martā. Tālāk — vai departa.ments šogadljumu izmeklēja? Jā, izmeklēja un attiecīgo pārzini degradēja. Višņas kungs sacīja, ka
tas darbinieks, kas par šo gadījumu ziņojis, esot
atlaists. Vai tā ir? Absolūti nav! Neviens nav
atlaists! (Sauciens no vietas: «Tiesai nodots!»)
Kas nodeva tiesai? Nevis departaments, bet darbinieks Grinhofs. Tas notika tāpēc, lai arodbiedrība izsistu sev uz priekšu vienu kategoriju, jo blakus Grinhofam, kā tas tiesā noskaidrojās, ir strādājjs kāds darbinieks Ozols. Grinhofs ir pilsoniskas arodbiedrības biedrs, bet Ozols ir jūsu cilvēks.
(Saucieni pa kreisi.) Bija paredzēts, ka viens dabūs augstāku kategoriju, un tā kā abi bija līdzīgā
stāvokli, tad vispirms_ Grinhofu vajadzēja «sašmucet», lai augstāko kategoriju saņemtu Ozols. (Saucieni pa kreisi.) Cita nekā jūs nevarat atbildēt. Tā
bija visa lietas būtība.
Te minēts vēl viens ļoti «satriecošs» gadījums
par Jelgavu. Kādi bija šīs lietas patiesie apstākļi?
Es teikšu, ka Jelgavas lieta ir atkal pierādījums,
ka pilsoniskā arodbiedrība neaizstāv savus biedrus,
ja viņā ir iekļuvušas necienīgas personas, un tāpat nerēķinās arī ar to, ka viņi ir demokrātiskā
centra biedri. Jlgavā pasta-tēlegrafa priekšnieks bija
kāds Štalers. Sis _ Štālers bija nostādījis dažas telefonistes privileģētā stāvoklī, atļaujot tām aiz savādiem iemesliem strādāt mazāk nekā likums prasa. Štāleru, ka.s ir pilsoniskās arodbiedrības un
arī demokrātiskā centra biedrs, pasta un telegrāfa
direktors un satiksmes ministris aizrādot, ka viņš
neder sava vieta, degradēja. Viņa vietā nāca
jauns priekšnieks. Tas nu redzēja izdarīto ne-
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taisnību, nelikumību un lika minētām tēlefonistēm
strādāt likumīgo laiku. Aiz šī iemesla minētās telefonistes, domādamas, ka viņām nodara netaisnību, iesniedza savu iesniegumu arodbiedrībai. Beigu beigās tomēr izrādījās, ka visu laiku šis 4 vai
5 darbinieces bijušas privileģētā stāvokli. Viņas
ir strādājušas mazāk, nekā pārējie 65 darbinieki,
kas kurnējuši, un ministris tikai restaurējis likumīgo stāvokli. Deputātu kungi, spriediet paši, vai
tas ir objektīvi, vai nav objektīvi, vai ta_ nav pilnīgi lietderīga lietas nostādīšana un vairāk nekas!
Zeibolta kungs, man Jums jāliek uz zoba viens
pipars. Jūs ārkārtīgi cīnāties pret terroru, sevišķi
pret to terroru, kas it kā nākot no demokrātiska
centra vai pārējo pilsoņu puses. Zeibolta kungs,
man ir fakti un man ir dati: man ir_ zināms daudz
vārdu {P. Zeibolts no vietas: «Lūdzu, lūdzu!»),
kur Jūs, būdams sociāldemokrāts, kādā valsts iestādē teikuši: lūk, tos un tos — pievelkot pie zināmiem vārdiem strīpiņu — vajaga dabūt ara.
(Starpsauciens pa kreisi.) Vai Jūs nezināt, kur tas
noticis? Tas ir noticis Satiksmes ministrijā. Tur
Zeibolta kungs ir teicis: lūk, tie ir mani pretinieki,
un tos vajaga dabūt ārā. Vai tas ir terrors, vai
nav? Es domāju, ka tas ir terrors, un pilsoņu frakcijas pret to cīnīsies uz viskategoriskāko; arī mušu ministris nav devis šai provokācijai vaļu. (Sauciens pa kreisi: «Kur tas bijis?») Tas ir bijis dzelzceļa darbnīcās. Jūs esat minējuši darbinieku Zālīti un citus. Tie ir oficiāli dati, kurus var dabūt
katrs. Tādiem piemēriem mēs absolūti_ nesekosim,
vienalga, vai tie nāk no labās, vai kreisās puses. —
Zeibolta kungs runāja par bufetēm. Viņš jau
loti labi tās lietas pārzina. Tik brīnums, kā to Zeibolta kungs var zināt — vai viņam ir kādas sevišķas īpašības lasīt domas. Zeibolta kungs vairāk reižu minēja, ka ministris gribējis vienu bufeti
izdot lētāk, gribējis otru bufeti izdot lētāk ?— un
tomēr tas nav noticis. Te minēja stacijas Rīgas I
bufeti, uz kuru savā laikā vērsa savu uzmanību arī
deputāts Bastjānis. Es šo lietu noskaidroju. Arī
paši ieinteresētie ieradās pie manis. Lieta ir šāda.
Reiz Augstajā namā šis jautājums nu ir pacelts, lai
tad nu arī Visi dzird.
Par Rīgas I bufeti notiek sacensība. Galvenie
konkurenti ir Ligute, līdzšinējā bufetes turētāja, kas
piesolīja par bufeti 34.000 latu. Par to pašu bufeti
Rodrigo Kalniņš solīja 36.000 latu un kāds Ozoliņš
— ne tas ir satiksmes ministra radinieks, ne arī
kāds demokrātiskā centra biedrs — solīja par Rīgas I bufeti 61.000 latu. Noskaidrojot tuvāk, kas
šis Ozoliņš ir, izrādījās, ka tas ir tirgotāju savienības Baltā nama bufetes turētājs. (Sauciens pa labi: «Un tas solījis 61.000 latu?») Jā, šis Ozoliņš
solījis 61.000 latu. Tagad ir kāds augstāks dzelzceļu ierēdnis — ministra kungs to arī zina —, kurš
rūpējas, lai bufeti nodotu līdzšinējai bufetes turētājai Ligutei. Viņa tagad solot 50.000 naudā un vēl
5000 latu_ remontiem. Ja līdzšinējā bufetes turētāja sacensībā solīja tikai 34.000 latu, bet vēlāk 50.000
latuun bez tam vel klāt 5000 latu remontiem, kas
kopair 55.000 latu, sakait, kungi, vai šī bufetes

turētajā bija pareizi rīkojusies!

Tāpēc arī minist-

ra kungs ir pareizi darījis, atdodams bufeti Ozoliņam, jo to prasīja ari valsts intereses. (Saucieni
pa kreisi: «Un likums?») Kungi, tās nav izsoles,
bet sacensība. {Br. Kalniņš no vietas: «Ģimenes kārtība!») Vai tad, ja bufeti izdod tam, kas
sola visaugstāk, ir ģimenes kārtība?
Man ir ziņots, ka arī labā puse esot nemierā
ar mušu ministra rīcību. Es domāju, ka visus pārmetumus, kas tika izteikti mūsu ministrim, esmu
visos sīkumos pilnīgi atspēkojis, nekas vairs nav
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pāri palicis. Šeit mētājās ar vārdu: terrors, terrors un terrors. Kur te ir tas terrors? Kā jau teicu, man ir zināms — es gan nezinu iemesla, kādēļ —, arī labā puse ir nemierā ar mūsu ministra
rīcību.

Es negribu aizsteigties priekšā; es labāk

atbildēšu otrreiz. Bet šeit man slēdzienā jāsaka
sekojošais. Šīs dienas sociāldemokrātu arodbiedrības paskaidrojums ir nagla visā šai lietā. Lieta
ir nostādīta tā, ka te nemaz nav cīņa starp divām

arodbiedrībām, no kurām vienai priekšgalā ir ļoti
teicami darbin'cki, bet otrai, turpretim, ļoti slikti.
Visu to cenšas nogludināt šīs dienas «Sociāldemokrāta» paskaidrojums. Visi, kas to ir lasījuši, sapratīs, ka tas ir absolūti nepareizi. Tā ir maskošanās. Tas ir mākslīgs šmiņķis vai pūderis, kam
vienmēr redz cauri. Tas ir sliktāks aizklājs nekā
flora zeķes.

Tālāk šinī slēdzienā, cienījamie deputātu kungi, ir likts uz kārts sekošais: vai mums šinī darbā būs stiprināt pilsonisko arodniecisko kustību,
jeb viņai kā tādai nogriezt ceļu. Es domāju, ka
mēs, būdami pilsoņi, atbalstīsim pilsonisko arodniecisko kustību, kam ir neapšaubāmi solīdi pamati.
Mes negribēsim ar aplamiem faktiem, ar nepareizu personu un lietu nostādīšanu stāties šim darbam ceļa, bet gan pieliksim visas pūles un spēkus, lai to veicinātu. Ja tomēr būtu kāds pilsonis,
kas gribētu likt šķēršļus ceļā šai pilsoniskai arodnieciskai kustībai, tad es domāju, ka tas nav ne
nacionālista, ne pilsoņa nosaukuma cienīgs.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lukinam. (Sauciens pa kreisi: «Briesmonis!»)
A. Lukins (nacionālais bloks): Var redzēt, ka
tas vārds «briesmonis» jums ļoti patīk. Es vēl nu.pat šodien izgriezu no «Sociāldemokrāta» vienu
mazu rakstiņu, kur _ «Sociāldemokrāts» māca citiem
takta sajūtu, rakstīdams tā: «Protams, takta sajuta un sevišķi politiskā takta sajūta nav katram
piemītoša īpašība. Tāpat katrs nav spējīgs ieturēt
kaut minimālo taktu iepretim savam politiskam
pretiniekam.» To rakstiņu jūs esat nodrukājuši sakara ar to, ka tiesas priekšsēdētāja biedrs Vite
pateicis kommūnistiem, ka pilsoniskā tiesa nejoko.
Te nu mes redzam, kāda ir jūsu takta sajūta, ja
jus,_ ieraugot savu politisko pretinieku, nevarat atturēties no lamāšanas. Arī suns kādreiz aptur riešanu, ja viņam nav pamata, bet jūs to nevarat iz-

darīt.

Bet nu ķersimies pie lietas.

Sakarā ar nacio-

nāla bloka paziņojumu, ka viņš balsos par neuzticību satiksmes ministrim Ozoliņam, presē, sabiedrībā un arī deputātu starpā klīst visdažādākās
baumas, it ka mes gribētu tikt vaļā paši no saviem
ministriem, it ka gribētu atriebties par to, ka demokrātiskais centrs_ palīdzēja gāzt nacionālā centra

ministri Ozolu, it kā mēs gribētu atriebties Rēzeknes pasta kantora Millera lietā. Man liekas, kungi, ka tas ir tik svarīgi, ja viena koalicijas grupa
balso pret otras koalīcijas grupas ministri kopā ar
opozīciju ka sabiedrībai un deputātiem būs intere^ kapec viņa to dara.
santi zināt,
jMan liekas, ka tam, ko es stāstu, ka mēs to
darām, lai dabūtu nost savus ministrus, taču neticēs arī paši tenku izplatītāji. Mēs taču viņus, ministrus, varam katra laikā atsaukt, un ja mēs ar viņiem nebūtu mierā, tad mēs- to ari darītu. Ja runā
par atriebību, tad jāsaka, ka arī to nevar ņemt nopietni. Ja ņemam atriebību par kara ministri Ozolu,
tad jāsaka, ka viņu taču gāza ne ministris Ozoliņa
kungs, bet deputātu kungi, un, man liekas, ministrim
Ozoliņa kungam te piekrīt vismazākā loma. Ja
mes būtu gribējuši par to atriebties, tad bija taču
vesels gads laika, kurā varējām savākt materiālus
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un iesniegt pret ministri Ozoliņu pieprasījumu, lai
viņu gāztu.
Tas pats jāsaka attiecībā uz Milleri.
Bet atriebība nav mūsu dabā. Mēs domājam,
ka _ atriebība ir ļoti slikts politisks faktors, un tāpēc
mes pie tās neesam ķērušies. (Smiekli.) Tur nav.
kungi, ko smieties! Mēs to aizvien esam pierādījuši darbos. Mēs pret demokrātisko centru esam
izturējušies daudz tolerantāk nekā demokrātiskais
centrs pret mums. Mēs nekad neesam viņam uzbrukuši ne presē, ne arī šeit no Saeimas katedras
ta, kā to ir darījuši citi koalīcijas deputāti. (Starpsaucieni.) Piemēram minēšu deputātu Dubinu,
kurš te pagājušo reizi jums mazgāja galvas. Viņš
taču ir koalīcijas deputāts!
Ir taisnība, kungi, ka mums tā Millera lieta
stipri ķērās pie sirds. Šinī lietā ministris Ozoliņš
nerīkojās pareizi. Šinī lietā viņš, vienkāršiem vārdiem sakot, mūs piekrāpa, kā viņš to vienu otru
reizi ir_ darījis. (Starpsaucieni.) — Es runāšu par
to Pabērzu arī — nevajaga steigties priekšā! — Es
atkārtoju, šinī lietā ministris Ozoliņš ne vienreiz
vien maldināja — es saku: maldināja, lai nebūtu
jāteic vārds piekrāpa — ne tikai mūs vien, bet visus koalīcijas deputātus un arī savus kollēgas ministrus.
Bet no šīs lietas mēs tomēr nevilkam
tādas konsekvences kā tagad. Mēs nedomājām,
ka viena ministra darbību var saistīt ar viena cilvēka apvainošanu. Izrēķināšanos ar vienu cilvēku mēs tomēr stādām zemāk par visu ministra darbību. Daudz augstāk par visu to lietu mēs vērtējam visas pilsonības kopējo lietu.
Šīs pilsonības
kopējās lietas labā mēs piekāpāmies.
Bet ja tagad mēs esam paziņojuši, ka balsosim par neuzticību ministrim Ozoliņa kungam, tad tas ir tamdēļ, ka
tā Millera lieta, kā izrādās, ir bijusi tikai mazs
ziediņš visā tanī netaisnības un terrora buķetē, ko
visu laiku vij satiksmes ministris Ozoliņa kungs —
arvienu viņš tur piepin pa ziediņam klāt. Šī buķete varbūt smaržo ļoti labi demokrātiskajam centram, bet pārējiem tā nav tik patīkama, jo izplata
pārāk indīgus garaiņus (jautrība), saindēdama valsts
aparātu. Millera lieta ir mazs loceklītis netaisnību
ķēdē, ko ministris Ozoliņš savā resorā nokālis.
Ja nu es ar Milleru esmu sācis, tad vispirms
pie tā arī apstāšos. Tas nav galvenais — tas ir

tikai viens ziediņš, viens ķēdes

loceklītis.

Ka Mil-

lers bija nevainojams darbinieks, to nevar noliegt
ne demokrātiskais centrs, ne kāds cits. Departamenta direktors Auziņš, kurš arī ir demokrātiskā
centra biedrs, man šķiet, sava resora darbiniekus
pazīst labāk nekā ministris. Ministra kungs vai
Breikša kungs, izlasait to apliecību, ko Auziņa
kungs izdevis Millerim, pārceļot viņu uz Ludzu!
Labāku atestāciju nevar izdot!
Millers 10 gadu
bija Rēzeknes pasta kantora priekšnieks. Izņemot
uzslavu, viņš nekā cita nedzirdēja — tagad uzreiz
viņu pārcel uz Ludzu. Kamdēļ? Latgaliešiem Millers nebija pieņemams, jo viņš ir baltietis. Latgalieši karo ne pret katru baltieti, bet viņš nevarēja

sadzīvot ar progresīvo pilsētas galvu. Bez tam arī
centram vajadzēja dabūt Milleru prom. — Es jums
tūlīt visu pastāstīšu. Neesiet nepacietīgi! Es redzu,
ka jums tas Millers deg — tā tald jums ir vainīguma apziņa. —_ Viņu _ vajadzēja dabūt prom tamdēļ,
' ka nevarēja Rēzeknē sameklēt neviena cilvēka, kas
strādātu jūsu partijai. Ka tas notika aiz šī iemesla,
to pierāda viss tālākais.
Kad Milleru aizcēla uz Ludzu un no Ludzas atcēla uz Rēzekni Alksni, kas ir jūsu partijas biedrs,
viņš divu nedēļu laikā nodibināja jūsu partijas nodaļu. _ Mums nav žēl, bet ko tas pierāda! Šinī nodaļā ātri iespieda nelaimīgos pasta ierēdņus. Izņe-
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mot viņus un vienu dzelzceļmeku, tur neviena cita
nav. Tāpēc jūs šinī gadījumā nevarat mazgāt savas rokas nevainībā, sakot, ka to esot izdarījis Pabērza kungs. Vienam ministrim ar otru bija sarunas.
Ozoliņš Milleru nevarēja dabūt prom, jo
tad kartes atklātos, tāpēc nolēma, ka viņu pārcels
Pabērzs. Cik nerunājām gan koalīcijas apspriedes,
gan ar vienu, gan ar otru ministri — nekas nelīdzēja. Kad Ozoliņa kungs atbrauca atpakaļ, viņš
-desmit reižu solījās lietu izmeklēt. Viņam deva
vienu termiņu, otru, trešo un ceturto, bet neviena
viņš neizpildīja.
Uz šī .paša nelaimīgā Millera muguras Ozoliņa
kungs ievāca arī vēl citus augļus, un proti — ievāca tieši ar Šilleru, kas ļoti skaisti saskan kopa:
Šillers un Millers.
Ozoliņa kungs Ministru kabinetā ziņoja, ka lietderība prasot iecelt vienu inspektoru, kas brauktu apkārt un revidētu, un Ministru
kabinets arī deva savu piekrišanu. Kad kāds no
ministriem Ozoliņa kungam jautāja, kāpēc šāds inspektors vajadzīgs, tad Ozoliņa kungs šim ministrim
zem četrām acīm paskaidroja, ka Viņš taču nekāda
veidā netiekot vaļā no Millera, kam esot nodarīta
pārestība. Kad nu minētais postenis bija nodibināts,
tad tur iecēla Šilleru, bet ne Milleru. Man liekas,
ja mums būtu vēlēšanās atriebties, tad tagad būtu
īstais laiks. Cik Šillers ir spējīgs un slavens, to
vislabāk raksturo Zilupes lieta. Šillers bija aizbraucis uz Zilupi revidēt, tomēr viņš netikai neatklāja
iztrūkumu, bet vēl ļāva pa revīzijas laiku iebāzt
kabatā valsts naudu. (Starpsaucieni.) Es nedomāju, ka ministra kungs būtu pārskatījies tikai tāpēc,
ka tas smuki rīmējas — Millers un Šillers, un ka
viņš būtu skatījies tikai uz uzvārda beigām, bet ne
sākumu.
Tagad šis pats Šillers braukā apkārt un ar varu
spiež ikkatru iestāties viņa partijā, solot visādus
paaugstinājumus. (Saucieni pa kreisi.)
Es jums,
kungi, varētu vārdā nosaukt personas, kam tas
likts priekšā, bet mums nav pārliecības, ka Satiksmes ministrija nepaliks demokrātiskā centra rīcībā, un tāpēc, es domāju, arī sociāldemokrātu kungiem, varbūt, nebūs vēlēšanās, lai minētu šo personu vārdus un lai pēc tam, varbūt, minētās personas izsviestu pa durvīm laukā.
Ja man būtu
pārliecība, ka Satiksmes ministrija nepaliks demokrātiskajam centram, tad es jums tos vārdus pateiktu, vai arī nodrukātu presē, kā tas jums labāk
patiktu. Man viņi te ir sarakstīti, bet es baidos
teikt; citu cilvēku eksistence, citu cilvēku intereses
man tomēr vairāk vērtas, nekā jūsu vienkāršā ziņkārība.
Tā rīkojas ne tikai Šillers, bet arī citi jūsu
vadītāji. Ja Breikša kungs to apstrīdēja un teica,
ka terrora nav, tad tas nav patiesība. Tas pats,
ko dara Šillers, notiek arī Daugavpilī; tas pats
notiek arī citur.

Ministra kungs, atbildot uz jautājumu, teica, ka
iecelšanas notiek saskaņā ar civildienesta likumu.
Man liekas, ka ministra kungs taču nevarētu to
civildienesta likumu nezināt, un es gribētu pieņemt, ka viņš šo likumu pazīst; bet ja viņš to pazīst, tad man jāsaka, ka viņš šo likumu pārkāpj,
ka yiņš uz šī likuma pamata izdara nepareizības.
Si civildienesta likuma noteikumu II daļā, kur ir runa par iecelšanu, 9. punkts nosaka, ka priekšroka dodama spējīgākiem un tādiem, kuri attiecīgā resorā ilgāk kalpo. Bet vai ar Šilleru tā notika? Vai tā notika
ar aizbēguša noZilupes pasta Kalniņa vietu? Uz
šo vietu reflektēja ilggadīgi pasta darbinieki, bet
tur iecēla kadu Guceviču, kurš bijis Rundāles pasta palīgnodaļas priekšnieks.
Cik augsts amats
ir šāds pasta palīgnodaļas priekšnieks un vēl Run-
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dāle, to mēs zinām: Vai bija pareizi, iecelt šo personu, un vai nebūtu bijis pareizāk dot priekšroku
ilggadīgam pasta darbiniekam?
Tā paša likuma II daļas 3. pants nosaka, ka
X un zemāko kategoriju ierēdņus ieceļ nozares
priekšnieks. Bet vai Ozoliņa kungs neparakstīja
rīkojumu ar Nr. 738 dzelzceļu galvenam direktoram
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te jūs negribat runāt par lietderību, un jums nav
nekādu svarīgu motīvu. Te lieta ir vienkārša: ja
piekar klāt «dēmcentrs», tad tā lieta iet, bet citādi ta
neiet.
Tas pats ir ar citiem ierēdņiem. Jūs ļoti labi
zināsit, ka dažus mēnešus atpakaļ Salaspilī atvēra
pasta un telegrāfa kantori un ar satiksmes ministra
un neuzdeva par katra darbinieka iecelšanu un pārOzoliņa rīkojumu par priekšnieku iecēla kadu decelšanu Latgalē sazināties ar ministra biedri? — Te
mokrātiskā centra biedri Regutu. (Starpsauciens.)
tas vārds «Latgale» it kā būtu tas glābiņš, bet paJūs varat paprasīt savam ministra kungam, ko viņš
skataities noteikumos par Latgali, kas izdoti 1927. tur iecēlis. Kas tas par vīru, to viņš pats — viensdivi —? pierādīja. Tikko aizbrauca pirmā revīzija, tūlīt
gadā: tur noteikts gan, ka par Latgalei ieceļamiem ierēdņiem jāsazinās ar ministra biedri, bet viņš bija jāatlaiž no dienesta. Es negribu aizsteigtikai — par augstākiem ierēdņiem, ne par tiem, kas ties priekšā notikumiem, kas tur būs, bet _ atlaišana
stāv zemāk par I kategoriju. Par tiem jāsazinās; no dienesta bija tas mazākais, un vai tālāk būs iespējams vēl kaut ko glābt, par to šaubos. —
un jāsazinās tikai par iecelšanām un nevis par pārcelšanām. Bet ko tagad dara i iecelšanās, i pārTā tad Millera lieta nav tikai atsevišķs gadīcelšanās. Mēs nezinām, kāda mīlestība ir ministra jums, bet te ir vesela sistēma. Par to var daudz
kungam uz savu vietu, bet ka likums tiek pārkāpts, runāt, un,_ man liekas, par to vēl arī runās un dos
tas visiem skaidrs kā diena. Un viss tas atkal nojums virsū.
tiek savtīgos, politiskos nolūkos. To atkal ir pierāVisam tam nāk vēl klāt dzelzceļa brīvbiļetes.
dījusi dzīve.
Sakait, kāpēc Daugavpils pasta priekšniekam AnTā, piemēram, ceļu iecirkņa priekšnieks grib žem, demokrātiskā centra biedram, tāda izsniegta!
pieņemt remontstrādnieku — jaunāko remontstrādKāda lieta prasa, lai viņš braukātu pa visiem Latvinieku. Bet tādus strādniekus, kas jau ilgus gadus
jas dzelzceļiem par. brīvu. (Starpsaucieni pa kreisi.)
strādājuši uz dzelzceļa un strādājuši kā dienas Jā, arī uz Liepāju — pa visiem Latvijas dzelzcestrādnieki tos pašus remontdarbus, nepieņem. No
ļiem. Kāpēc? Nu, pieņemsim, ka viņa pārziņā ir
ministrijas atnāk papīris, kur uzdots iecelt tādu un
dzelzceļa pasta nodaļa. Bet dzelzceļā taču viņš netādu. Es atkal varu nosaukt vārdus, bet mani lūbrauks kontrolēt, viņam jāpārzin šī nodaļa tikai sadza to nedarīt — tās ziņas ienākušas no citiem. Tā
jus, kungi, redzat, ka ministra kungs cenšas iecelt vā vietā! Kāpēc tad citiem līdzīgos -amatos nav
dotas šādas brīvbiļetes? (Starpsaucieni pa kreisi.)
pat jaunākos remontstrādniekus. Citos resoros' tāNu, varbūt, vēl kādam, bet lielākai daļai nav. Te
das lietas nenotiek.
lieta ir skaidra. Tas ir tāpēc, ka Anžem jābrauc uz
iNevar noliegt, ka ministris Ozoliņš nebūtu rīRīgu
informēt demokrātisko centru, kā iet pa dekojies savas partijas labā un viņas dēļ. Ņemsim
mokrātiskā
centra Daugavpils nodaļu.
^
vel tādu gadījumu. Satiksmes ministrijai bija jāTad vēl nāk klāt tāda lieta, ka sāka Izrādīt pāpieņem šoseju un zemes ceļu departamentā jurisrāk lielas simpātijas Razuīma firmali. (Starpsaucienli.)
konsults. Ministrijai arī lika priekšā iecelt attiecīPagaidalit, neuztraucieties! Nu jums bail, Ika es ko
go juriskonsultu. Departaments no savas puses linepasaku! Es nekā tik traka nemaz neteikšu; es neka priekšā ... (starpsaucieni) —
būt negribu aizsteigties kādam priekšā.
Gribu tiPriekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu neka
Razuma
firma
nav
pildījusi
kai
teikt,
līgumu
un
Deputātus,
traucēt runātāju!
kas neklausīs, es būka par to viņai jāmaksā vairāk tūkstošu latu soda.
šu spiests izraidīt no zāles.
Kad nu attiecīgās iestādes pieņem rezolūciju, ka
A. Lukins (turpina): Departaments no_ savas
aizturamas Razuma firmas garantijas, tad ministris
puses lika priekšā iecelt cand. jūr. Veidi. Šis cilvēks jau 3 mēnešus ir izpildījis šo vietu un pirms uzliek īrezolūciju, ka šai firmai esot daudz maksājumu un to nevarot darīt. Bet es domāju, ka taisni
tam strādājis uz dzelzceļa kā ierēdnis. Savu lietu
tāpēc vajadzēja aizturēt, ka ir daudz maksājumu
viņš pārzina ļoti labi; tāpēc departaments, kuram
šai firmai, jo varēja rasties aizdomas, ka viņa netas padots, lika priekšā viņu iecelt par juriskonbūs spējīga tos samaksāt. Es neņemos noskaidrot,
sultu. Bet ne! Ministrijai šis kandidāts nav piecik tas pareizi,_ oik nē; bet ja pēc tam stāsta, ka Raņemams, un tā vietā vajaga iecelt Ati Ķēniņu. Kā
zuma firma būvē ministra kungam vasarnīcu, tad,
cilvēku, dzejnieku un rakstnieku, es viņu ļoti cieman liekas, ta lieta nav tīri ētiska, tad jau tā lieta Ir
nu, bet ka viņš būtu savas zināšanas jurisprudences laukā it sevišķi talanta veidā parādījis, tas man
daudz sliktāka.
nav zināms. Kā advokāts viņš nemaz nav popuTā tad jūs redzat, deputātu kungi, kāpēc mums
lārs, un man liekas, ka Rīgā ir daudz populārāki jābalso pret satiksmes ministri. Mēs nevaram pieadvokāti. Bet te ielikts Atis Ķēniņš, tādēļ ka viņš laist, ka mūsu ministri sēž ar viņu kopā pie viena
ir demokrātiska centra biedrs. Turpretim šim Veigalda un ir līdz atbildīgi par to sistēmu, ko viņš ir
dem, kurš visu laiku ir strādājis uz dzelzceļa, ja ievadījis. Mēs nevaram būt atbildīgi par viņa
neliviņš negrib palikt par vienkāršu ierēdnīti — es tiekumībām, jo tā ierēdņu iecelšana, es domāju, lir neši nezinu, kadu amatu viņš ieņēmis —, bet grib nolikumība, tā Ir tā likuma pārkāpšana, uz ko jūs tik
darboties ar advokāta praksi, no dienesta jāaiziet. silti atsaucaties
un sakāt, ka jūs rīkojoties saskaņā
Viņam jāizšķiras par vienu, vai par otru vietu, kaar civildienesta likumu. Mums tā jūsu buķete, kas
mēr citādi viņam būtu izdevība strādāt kā advokājums tik labi smaržo, vienkāršiem vārdiem sakot,
tam un juriskonsultam.
smird,
un mēs no šīs buķetes gribam tikt vaļā.
Kad deputāts Juraševskis bija iecelts par no(Reti
aplausi.)
tāru, viņa vieta atbrīvojās. _ Kad Veide iesniedza
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
savu lūgumu, viņam atbildēja, ka Juraševskis vēl
Nikolajam Kalniņam.
neesot iesniedzis atlūgumos. Bet jau toreiz jūs varējāt dot šo vietu. Tagad, paldies Dievam, JuraN. Kalniņš (sociāldemokrāts): Cienījamie deševskis jau iesniedzis atlūgumos, bet vai jūs pieputātu kungi! Jo tālāk runājam, jo tās lietas sāk paņemsit Veidi, kurš man ir pilnīgi svešs cilvēks, bet
likt raibākas! Likās, ka šo jautājumu palaidīs gapar ko runāju, kā par faktu, par to es šaubos. Tā tad ram tāpat, kā tas jau ir noticis ar daudz citiem
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jautājumiem. Likās, ka ar to lieta izbeigsies. Bet
tagad izrādās, ka jautātāji būs trāpījuši īstā vietā,
jo pat kāda koalīcijas frakcija, kuras vārdā runāja
Lukiina kungs, pievienojās tam pašam, ko par satiksmes resora vadītāju toija teikuši jautājuma ie-
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nētais rakstiņš arodbiedrības izdevuma.
Pēc tam
arī izdarīja izmeklēšanu.
Tiesas sēdē noskaidrojās, kas tur noticis. _ Direktors liecināja, ka viņam gan ienākušas sūdzības,

ka notikusi iedzeršana, ka salauzts čello instruments,
bet tas dīvainākais tas, ka nevarot atrast vainīgos.
Iedzeršana notikusi nakts laikā, un neesot neviena
Tas dīvainākais visā tanī lietā un, es teikšu, arī
liecinieka, kas par to varētu ko liecināt. Iedzeršanā
tas bīstamākais, ir tas, ka Lulkina kungs šeit neuzdrošinājās nosaukt vārdā ierēdņu personas, tāpēc, piedalījies mājas -pārvaldnieks, kura telpās arī noka viņam neesot drošības, vai demokrātiskais tikusi iedzeršana; bez tam tur piedalījusies vesela
rinda valsts darbinieku, gan dāmas, gan kungi. Izcentrs kaut kā neatriebšoties un vai ierēdņiem nebūs jācieš, ja viņu vārdus te nosauks. Šai koalīci- rādījās, ka resorā ir tāda sistēma, ka neviens no
jas frakcijai pašai nav uzticības saviem spēkiem. darbiniekiem neuzdrošinās pateikt patiesību, kas
tur īsti noticis. Vai ir kas bijis, vai nav bijis, vai
Viņa nezina, vai izdosies pastāvošo sistēmu grozīt
vispār kas ir noticis, — neviens nezin. Tanī pat
un lauzt, viņa baidās, vai demokrātiskais centrs arī
turpmāk nepaliks Satiksmes ministrijas priekšgalā, laikā visi darbinieki runā par iedzeršanām, visi zin,
stāsta cits citam, kā viss tas bijis, kā visas tās lieun viņai nav arī drosmes pateikt, ka tādā gadījumā
tas norisinājušās. Vēl vairāk: apkalpotāja, kurai
šī frakcija no koalīcijas izstāsies, jo koalīcija tad
no rīta jātīra studijas telpas, kādas 3—4 reizes no
izjuks. Viņa nav spējīga panākt šīs sistēmas izbeigšanu. Vārdu sākot, nav nekādas izredzes, ka rītiem atradusi tās nekārtībā un pievemtas. (Starpkaut ikas šiinī sistēmā grozīsies.
Tā ir bijis, un tā saucieni: «Tas ir dabīgi!») Redziet, tas ir dabīgi tanī ziņā, ka iedzeršanas vakara dalībnieki bijuši tik
paliks. Šo novērtējumu deva koalīcijas frakcija,
kas taču vislabāk pazīst savus koalīcijas draugus.— piedzēruši, ka nav varējuši atrast attiecīgo vietu,
kur iztīrīties. Un tomēr resora vadītājs nav varēEs nebūtu nemaz runājis par šo jautājumu, ja
jis atrast vainīgos un nav varējis nekā noskaidrot,
Breikša kungs nebūtu atsaucies uz mani, runājot tāpēc,
ka šīs iedzeršanas ir sarīkojušas atbildīgas
par dažiem faktiem, proti1 — attiecībā uz radiofonu,
personas
— droši vien arī demcentra partijas bieduz zināmo prāvu un visiem tiem apstākļiem, kas tur
ri ir tur piedalījušies. Nama pārvaldnieks, kura ronoskaidrojušies, kas nebūt mav tādi, kā tos attēloja
kās ir visas atslēgas, ir sarīkojis šīs iedzeršanas,
deputāts Breikšs. Par pārējām lietām, kuras minēja
pieaicinot darbiniekus un darbinieces. Visi lustēdeputāts Breikšs, es nerunāšu, jo tur apstākļi man
jušies — kurš tad nu sacīs ko sliktu par vakara sarīnav zināmi, bet es domāju, ka arī raksturīgalis gakotājiem. Kad uzaicina nama pārvaldnieku Lodes
dījums radiofonā dod spilgtu liecību par to, kas nokungu paskaidrot, kā tas noticis, viņš izskaidro to
tiek šinī resorā. Ja šinī ziiņā Breikša kunga atspēgadījumu vienkārši: viņš iegājis nakts laikā studijā,
kojumi ir nepamatoti, tad tādi tie lir arī attiecībā uz
apgāzis tur čello, un tā tam tas kakls nolūzis, bet
pārējiem gadījumiem.
vairāk nekas neesot bijis.
Šādam apgalvojumam
Deputāts Breikšs mēģināja lietu nostādīt tā: ja varēja noticēt departamenta direktors, tam varēja
kas ir rakstīts kreisās arodbiedrības izdotajā laiknoticēt ministris, bet tiesa nosprieda, ka iedzeršana
rakstā oar nebūšanām radiofonā, tad tas esot rakradiofona studijas telpās tomēr ir notikusi, jo stīgas
stīts tikai! tāpēc, ka ierēdņu starpā bijis naids un sapašas no sevis netrūkst, instrumentiem kakli arī tā
cenšanās avansēšanas dēļ. Minētā rakstā bija sanelūzt, un tie pūšamie instrumenti, tās bazūnes vēl
cīts, ka radiofona telpās — valsts iestādes telpās — mazāk pašas no sevis samaitājas.
sarīkots iedzeršanas vakars, kurā sabojāti radiofoBija uzrādīti tā vakara dalībnieki un kā dana instrumenti: salauzts čello —tam nolauzts kakls,
tums, kad iedzeršana notikusi, minēts 24. novembsamaitāts kāds pūšamais instruments — trompete,
ris. Apgabaltiesas krīmiinālnodaļā gan mēģināja
vai bazūne, bez tam pieķēzītas telpas. (Jautrība.)
lietas gaitu notušēt. Liecinieki teica, ka vakars
Tā tad valsts iestādē sarīkotas orģijas, kur bojāta
nav
noticis radiofona studijas telpās, bet privātdzīvalsts manta. Ar vārdu sakot — radīta zināma dezsniedzēji.

organlizācija šīs iestādes darbībā. Tikai garāmejot
rakstā atzīmēts, ka šinī iedzeršanā piedalījies arī
kāds telefona centrāles dežurants G., kas bijis apdzēries un atstājis centrāli Dieva ziņā. Pat nav
nosaukts vārdā tas jūsu Grinhofs. Minēts tik burts
G. Ar vārdu šalkot, mlinētā persona pieminēta tikali
garāmejot. Viss svars likts uz to, vai šādas orģijas,
šāda iedzeršana ir pielaižama valsts telpās, vai pielaižama tāda instrumentu bojāšana un vai nav sau-

camas pie atbildības resora atbildīgās

personas,

kam uzticēta resora vadība un darbinieku
šana, tāpat prasīts, lai pasta un telegrāfa
menta direktors ievadītu izmeklēšanu un
rotUv vai tādas nebūšanas pielaižamas, vai

pārzinādepartanosfcafidnē.

Te nu sākās 'tā vēsture! Pierādījās, ka resora
vadība grib visas šīs lietas segt, ka tā neizdara izmeklēšanu, neraugoties uz to, ka arodbiedrība vairākkārt griezusis pie pasta-tēlegrafa departamenta
direktora, sūtot savus delegātus un prasot lietu noskaidrot. Tikai pēc tam, kad arodbiedrība nesaņēmusi apmierinošu atbildi, kad griešanās pie direktora nebija devusi vēlamos rezultātus, i>arādījās mi-

voklī tanī pašā namā.

Neatļāva jautāt, vai nav notikuši līdzīgi gadījumi arī citā kādā datumā, ne tikai 24. novembrī.
Kāda tur nu starpība būtu, vai tas noticis 24. novembrī, vai 22. novembrī, vai kādā citā datumā, vai
pat oktobrī. Tikai otrā tiesas instancē izdevās uzaicināt jaunus lieciniekus un pajautāt, vai iedzeršana nav notikusi arī citā datumā. Un nu izrādījās, ka
ir notikusi viena pamatīga iedzeršana tanī pašā namā arī 16. un 17. martā. Instrumenti gan nav salauzti tanī reizē, bet citā, jo tādas iedzeršanas notikušas vairākkārt. Bet 16. un 17. martā norisinājusies diezgan interesantā aina. Tanī vakarā un naktī
firma, kas uzņēmusies jaunās centrāles ierīkošanu,
— tas noticis pagājušā gadā —, sarīkojusi par pateicību, ka pasūtījumu dabūjusi viņa, pamatīgas vakariņas, kas vilkušās visu nakti līdz pat rītam. Nebūtu nekāda nelaime, ja vakariņas būtu sarīkotas
privātā dzīvoklī. Bet tanī pat naktī, kad notikusi
centrāles pārslēgšana, darbi nav veikusies tā, kā
bijis nodomāts. Ir bijis nodomāts pabeigt centrāles
pārslēgšanu pulkstens divos naktī, bet, protams, kad
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bijušas sarīkotas vakariņas, darbu nav varēts pabeigt līdz pulkstens diviem naktī, un pieslēgšana
Darbinieki no augšas
turpinājusies daudz ilgāki.
gājuši apakšā uz centrāli, tad gājuši atkal no apakšas augšā; vārdu sakot — viesi klejojuši pa visam
telpām, apskatījuši visas ierīces, un ta «pieslēgšana» turpinājusies visu nakti.
Ja pasta-tēlegrafa departamenta namā atbildīgie darbinieki vairākkārtīgi ir sarīkojuši tādas iedzeršanas, ja sakarā ar šīm iedzeršanām darbinieki
varējuši iet iereibušā stāvoklī pa dienesta telpām,
varējuši bojāt un piegānīt dienesta telpas, tad neviens gan neteiks, ka šāda kartība ir normāla, un
ka šī parādība būtu kultivējama, ka ta nebūtu izravējama ar visām saknēm. Tikai pasta-telegrafa
departamenta. direktors, kurš, laikam, ir demokrātiskā centra centrālkomitejas loceklis, nav varējis
atrast vainīgos. Viņš nemaz nav varējis noskaidrot,
kas tur noticis. Viņš tikai varējis konstatēt, ka nodarīti zaudējumi,licis Lodes kungam samaksāt par
salauzto čello un nokārtot atlīdzību māksliniekam,
kas cietis zaudējumus. Ar to lieta izbeigta. Darbinieki bijuši tā terrorizēti un priekšniecības iespaidoti, ka nav uzdrošinājušies teikt atklātu vardu. Viņi nav uzdrošinājušies pateikt, kas piegānījis telpas,
kas samaitājis instrumentus. Neviens to nevar noskaidrot.
Nevienam nav vīra dūšas to pateikt, tāpēc ka priekšgalā ir demokrātiskais centrs, un darbiniekiem jāsagaida atriebība no vadītājiem, kas
stāv priekšgalā. Tas pilnīgi sakrīt ar to novērtējumu, ko par demokrātiskā centra atbildīgām personām deva Lukina kungs.
Man liekas, ka pēc tā pavisam komiskā stāvoklī nonāca Breikša kungs, kad viņš. mazgādams
savu ministri, padarīja to par tādu pavisam nožēlojamu cilvēku. Viņš sacīja: «Nu, paskataities, kungi,
vai šis ministris ir tas vīrs, kas var kādu terrorizēt!
Nu, paskataities, vai jums Ir tāds iespaids, ka viņš
spējīgs to izdarīt!» — Jāsaka, tas ir tāds veikls paņēmiens, ko dažbrīd gan lieto prāvās. Piemēram,
pēdējā prāvā, kad iztiesāja Uniona bankas panamu,
lielie vīri, kas rakstījuši čekus, arī bija tik nevarīgi,
tik maziņi. Tenis Ulmanis saka: «Te mani deve
par valdes locekli. Nu, kas es par valdes locekli!»
— Augusts Kalniņš saka: «Ko es zinu par bankas
lietām! Es no tām nekā nezinu! Kā jūs varat darīt
mani atbildīgu?» Kad savā laikā notiesāja Mīlberg_a
kungu par kādu lietu, ko viņš bija palaidis prese,
«Ko jūs tiesājat Mīlberga?
viņā advokāts teica:
Viņš taču bijis kā tas mazais zēns, kas iegājis ar
cirvīti dārzā, ko tēvs viņam iedāvājis, un nezinājis,
ko darīt ar cirvīti! Mīlbergs, pirmo reizi dabūjis deputāta mandātu, domājis, ka nu jau ir liels vīrs.» Es
domāju, nostādīt vienu ministri tik nožēlojamā lomā, var tikai demokrātiskā centra advokāts. Ja
jūsu ministris ir tik nožēlojams vīriņš, ka tikai knapi
šļupst un prot tikai savu vārdu parakstīt, tad nav
vērts, ka viņš ilgāk stāv resora priekšgalā, jo tāds
nevar uzņemties atbildību par to, ko viņš ir darījis.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds satiksmes mi-

s e s i j a s 17. s ē d e 1930. g a d a 16. d e c e m b r i.

732

Kas attiecas uz vasarnīcas būvi, tad satiksmes
ministrim pašam nekādas vasarnīcas nav. Bet nebūs īsti pareizi, ja es ta teikšu. Vasarnīca ir manai sievai jūrmala, un šo vasarnīcu būve architekts Straubergs, kas visiem pazīstams ka labs
būvētājs, kas jau desmitīm namus ir uzbūvējis. Lai
deputāts Lukina kungs pārliecinās pie Hipotēku
bankas direktora, ka tiešam tāds nams tiek buvets
uz manas sievas vārda. (Starpsaucieni.) Es saku, lai viņš griežas pie Annusa kunga, tur viņš varēs pārbaudīt, vai tiešam Hipotēku banka manai
sievai ir devusi ko divu vasarnīcu pārbūvei.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Zeiboltam.
(sociāldemokrāts):
Godātie deP. Zeibolts
putātu kungi! Breikša kungs mēģināja aizstāvēt
ministra kungu un aizrādīja, ka viss tas, kas te minēts, nekā nepierādot, ka tam neesot nekāda pamata. Bet Breikša kungs neka neatspēkoja un
šeit izceltiem faktiem bieži vien pagāja garam,
klusu ciešot —. Tā piemēram par rīkojuma Nr. 738
izdošanu netika pieminēts neviens vārdiņš — tamdēļ ka Breikša kungs nevar to noslēpt. Rīkojums
iz izdots pretlikumīgi — pretī civildienesta likumam.
Tālāk Breikša kungs teica, ka neviens no ieEs
rēdņiem neesot iecelts ārpus civildienesta.
jau minēju dažus gadījumus un tagad minēšu vel
divus. Piemēram ņemsim . atkal kadu _ demokrātiskā centra cilvēku, lokomotīvju vadītāja palīgu,
bet tanī pat laikā dzelzceļa aizsargu. Nevienam
nav noslēpums, ka dzelzceļa aizsargi ir demokrātiskā centra iespaida sfaira, jo viņus komandē demokrātiskā centra vīrs Grieze. — Pretēji visiem
dzelzceļu noteikumiem, rīkojumiem un parašām,
lokomotīves vadītāja palīgs Salmiņš 1930. gada paaugstināts divas reizes. Aprīļa mēnesī viņš paaugstināts no palīga par 3. šķiras lokomotīves vadītāju, pārkāpjot 17 lokomotīves vadītajā palīgus,
kuri gaidīja šo vakanci. 1. oktobrī Salmiņš pa-

augstināts otrreiz — no 3. šķiras lokomotīves vadītāja par 2. šķiras lokomotīves vadītāju, pārkāpjot atkal 35 lokomotīvju vadītājus — vietas gaidītājus. Šis fakts atkal liecina par ministra nelikumīgo rīcību.
Gulbenē atsvabinājusies elektrotechniķa vieta. Turpat Gulbenē bija veci kalpotāji, kas vairāk
desmit gadu gaidījuši paaugstināšanu no_ _elektroVietēja admirnontieriem par elektrotechniķiem.
nistrācija atbalstīja, kalpotāju taisnīgo prasību, bet
atkal demokrātiskā centra ministris uzlika rezolūciju «nē», ieceldams kaut kādu Rozenbergu, kas
nav kalpojis uz dzelzceļa.
Tāpat Liepājā darbnīcās ieradies kāds izbijis
veikalvedis Šilders, kam dzelzceļa lietas nav nekādu zināšanu. Pārbaudījumu viņš nav izturējis
un nav pieņemts. Šilders, būdams diezgan apķērīgs cilvēks, kā jau veikalvedis, aizgājis demokrātiskā centra birojā, pierakstījies par biedri, tad atgriezies pie dzelzceļa darbnīcu priekšnieka un tagad pieņemts. Lūk, kādas lietas notiek!
Te nav runa par to, vai aizstāv vienu vai otru arodbiedrību, bet gan ir aizskartas demokrātiskā centra interesēs, kas grib nodibināt uz dzelznistrim Ozoliņam.
ceļa savas šūniņas, lai nākošās vēlēšanās sazvejotu
sev nedaudz balsu vairāk. (Sauciens no vietas:
Satiksmes ministris F. Ozoliņš: Augstais nams!
«Tāpat kā Zeibolts!») Zeibolts tādas lietas nekad
Saeimas deputāts miertiesnesis Lukins savā runā
izteica nepatiesības. Ir jau taisnība, ka vienā lielā nav darījis un nedarīs, jo mūsu organizācija nav
jukusi un nejuks. Pateicoties jūsu terroram,_ manas
resorā dažādiem uzņēmējiem ir grūtības, un tās
rodas dažādu apstākļu dēļ. Ja vieniem, varbut, organizācijas biedru skaits _ ir pieaudzis pāri par
kādas tur bankas ir izdevušas garantijas, un ja tās 6000. Par to jūs varat pārliecināties Satiksmes
prasa apmainīt pret citām, tad var rasties grūtības, ministrijas algu sarakstos. Turpinait, kungi, savu
terroru, un Zeibolta organizācija kļūs vel lielāka
bet ja nu pie ministra nāk virsvalde un lūdz stāvokun stiprāka.
li atvieglot, tad tur nekā slikta nav. —

733

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

Tālāk — par to objektīvo izmeklēšanu. Es
jau runāju par gadījumu Siguldā, bet tikai garāmejot. Tagad man jāpakavējas pie šī gadījuma
drusku sīkāk, šis neglītais notikums ir noticis, notikusi arī izmeklēšana, bet izmeklēšanas rezultāti
nav redzami — neviens no vainīgajiem nav saukts
pie atbildības. Bet kas gan ir noticis? Ir noticis,
ka pats vainīgais un galvenais autobusu izmēģināšanas brauciena vadītājs ir ieradies ar direktoru
Siguldā, ieslēdzies ar stacijas priekšnieku atsevišķā kabinetā un pārrunājis plānū,_ ka izdabūt no
stacijas darbiniekus, kas liecinājuši II iecirkņa
priekšniekam Kļaviņa kungam par ļaunu. Šo atsevišķā kabinetā izstrādāto plānu tagad katru dienu
turpina realizēt. Tagad katru dienu prasa dažādus paskaidrojumus pārmijniekam, kas liecinājis;
prasa, kāpēc pārmijas nav tīras, lai gan tas ir tīras,
prasa, kāpēc aizsargu brusa nav kartība, lai gan
pārmijnieks priekšniekam vairāk reižu teicis, ka
brusa apmaināma ar jaunu, jo veca ir pilnīgi satrūdējusi. Neskatoties uz visu to, pārmijniekam tagad
jādzird pārmetumi, ka viņš_ to nav teicis. Talak
uzbrūk par signāliem, kas jāizdala stacijas priekšniekiem. Signāli nav izsniegti, bet tagad attiecīgiem darbiniekiem prasa, kāpēc signāli nav kartībā. Ministra kungam un attiecīgam direktoram nosūtīta slepena vēstule, kurā uzbrukts stacijas dežurantam, kas arī liecinājis pret Kļaviņa kungu.
Dežurantam pārmet, it kā viņš veicinot biļešu parpircējus.

Lieta tāda: braucot no Valkas uz Rīgu

un pērkot biļeti no Valkas līdz Siguldai un no Siguldas līdz Rīgai, brauciens iznāk par dažiem santimiem lētāks nekā pērkot biļeti uzreiz visam ceļam. Tāpēc ari ir radusies vesela_ rinda braucēju,
kas to izmanto. Viņi_ Sigulda izkāpj, nopērk jaunu biļeti un brauc talak. Dzelzceļu virsvalde nav
devusi neviena rīkojuma nepārdot biļetes šiem
pārpircējiem, un neviens nav devis līdz šim nekāda norādījuma par to, lai vilcienu neturētu
stacijā tik ilgi, kamēr visi pasažieri iegādājušies
biļetes; bet šai slepenā vēstulē noradīts, ka, luk,
tā un tā persona veicinot biļešu pārpirkšanu. Tālāk šai slepenā vēstulē ziņots, ka, luk, tāds un tāds
stacijas dežurants, kurš visiem Sigulda pazīstams
un par kuru mūsu mākslinieku kuri pastāvīgi Siguldu apmeklē, dod vislabākās atsauksmes, esot
rupjš pret pasažieriem. Tā tad safabricē veselu
rindu apvainojumu pret personām, kas cēlušas gaismā veselu rindu apvainojumu pret II iecirkņa
priekšnieku Kļaviņu. Viss tas arvien vel turpinās,
un ja demokrātiskais centrs paliks Satiksmes ministrijā, tad tikmēr tiks fabricēti visi šie apvainojumi, kamēr piepildīsies III iecirkņa priekšnieka
vārdi: jūs Siguldā vairāk nepalīksit! — Luk, šāda
rīcība atkal jākvalificē kā pretlikumīga un ka terrors pret godīgiem dzelzceļniekiem.
II iecirknis un Kļaviņa kungs pazīstami visiem
saviem darbiniekiem. II iecirkņa kantorī notiek
tas pats, kas ir noticis radiofona. Tas turpinās gadu no gada, un sievietes — kantoristes, kas nepiedalās izdzīvē, tiek vai nu atlaistas, vai pārceltas.
Par to neskaitāmas reizes ir ziņots satiksmes
ministrim, par to neskaitāmas reizes ir ziņots direktoram, bet rezultātā — viss labāka kartība. Ta
paša iecirkņa vecākā ceļa meistara meita bija
spiesta, tikai pateicoties šādai neķītrai rīcībai, aiziet no II iecirkņa kantora.
Pēdīgi Breikša kungs aizrādīja, es esot_ teicis,
ka ministris gribējis to un to darīt, un jautā man,
vai es esot gars, ka visu tā zinot. Ne, Breikša
kungs, es neesmu gars; dati ņemti no Valsts kontroles un saietas ar patiesību. Jūsu satiksmes ministris licis priekšā izdot bufeti par tādu un tādu
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cenu; bet, lūk, kad tas nonāk atklātība un prese,

tad tas vairs neiet.
Breikša kungs teica, ka arī Zeibolts lietojis
terroru: esot gājis uz virsvaldi un pieprasījis tādu

un tādu cilvēku atlaišanu. (-/ Breikšs no vietas:
«Ne uz dzelzceļu virsvaldi, bet dzelzceļu policiju!»)
Dzelzceļu policiju? Jūs, Breikša kungs, runājat par
dzelzceļu virsvaldi un par kadu Zālīti. Man jāsaka, ka tā ir absolūta nepatiesība; nekad es neesmu tur bijis un nekad neesmu prasījis, lai kādu
darbinieku terrorizētu. (/ Breikši no vietas: «Es
uzaicināšu Jūs uz goda tiesu!») Ja, lūdzu!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): _ Pie pēdējā Zeibolta kunga paskaidrojuma man jāsaka, ka
man rokās ir sevišķi svarīgi dokumenti un liecinieki, kurus varu celt priekšā, tāpēc es nebaidos atbildēt par to, ko šeit teicu, un varu atbildēt par to
arī goda tiesā. (Sauciens pa kreisi: «Ludzu!»)
Lukina kungs deklarēja labā spārna viedokli
šinī jautājumā. iNo viņa ka no tiesneša un deputāta es sagaidīju, ka viņš minēs faktus, — ka tiesneši parasti rīkojas, lai viņu spriedumiem tiešam
varētu ticēt. Bet tagad mēs apskatīsimies,jka, Lukina kungs, ir ar tām_ lietām. Vai tās ir tādas, ka
Jūs, Lukina kungs, tās notēlojat? Jus taču_ dzirdējāt ministra kunga paskaidrojumus, un ja Jus tos
nesapratāt, tad Jūs varējāt paprasīt savas frakcijas biedrim, kas Jums sēž aiz _ muguras, Annusa
kungam, kādas tās lietas ir. Tāpēc par vasarnīcu
es nerunāšu, jo ministra kungs pats jau ir atbildē-

jis.

Vienīgais un izšķirošākais Jūsu runa bija ta
Šillera vai Millera lieta._ Pie tā Šillera jautājuma
man gribētos drusku tuvāk pakavēties. An to Jus
piešķirat mūsu ministrim. Tā ir latgaliešu vecu
vecā prasība.

Jūs neesat tik jauns, ka to nezinātu.

Latgaliešu deputāti vienmēr saka — tas jautājums
ir arī koalicija pārrunāts —, ka šis cilvēks viņiem
absolūti nepieņemams. Tāpēc arī ministris Pabērza kungs viņu aizcēla no Rēzeknes. (Starpsauciens.) Šis jautājums mums ir pilnīgi skaidrs.
(Starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāt Opvncan,
es esmu spiests atgādināt, ka šī ir pedeja reize,
kad es saucu Jūs pie kārtības. Es likšu priekša
izraidīt Jūs no zāles!
J. Breikšs (turpina): Lukina kungs teica, ka
ministra kungs esot solījis nodibināt sevišķu vietu un tai vietā apsolījis ielikt Milleru, bet iznācis,
ka tai vietā ielikts Šillers. Man te ir oficiāls dokuments, Lukina kungs. Vai Jūs zināt, kād Šillers
ir ielikts tanī inspektora vietā? Nāciet, es Jums
-parādīšu. Viņš tur ielikts 1929. gada 17. jūlijā. Lūdzu! Pilnīgi saskan!
Redziet, Lukina kungs, ja Jūs, būdams tiesnesis, tik nepamatoti sava solīdā nacionālā bloka vārdā nākat ar šādām nepatiesībām un ceļat Augstajam namam priekšā šādus faktus, tad kauns, ka
mums Latvijā tādi tiesneši! (Sauciens pa kreisi:
«Kulaks labākais arguments!») Es domāju, ka šādos apstākļos Lukina kungam jānāk un jāatvainojas, ja viņš grib būt korrekts un džentlmenis.
Nekāda speciāla vieta nav dibināta, un tāds
Šillers tai vietā kā tādā nav iecelts, jo Šillers atrodas tai vietā jau kopš 1929. gada 17. jūlija. Ja Jūs
esat sapratuši, ka šo darbinieku vajaga izsviest un
ielikt tur citu, tad tas būtu vislielākais beztiesiskais stāvoklis, kas nebūtu pielaižams.
Jūs runājāt arī par Anžes biļeti. Lukina kungs,
Anžem ir biļete. Jūs teicāt, ka tā derot visā Latvijā. Vai Jūs vēl uzturat faktu, ka Anžem ir biļete
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pa visu Latviju? (A. Lukina starpsauciens.) Viņam
kā augstākam pasta kantora priekšniekam ir tiesības braukt pa visiem Latgales dzelzceļiem, un tāda
atļauja ir visiem augstākiem pasta kantoru priekšniekiem, kam jāpārzin savs rajons.
Lukina kungs, visi šie 3 fakti, uz kuriem Jūs
būvējāt savu nenosvērto malkas tēsēja runu, ir tie,
kas sagāž visus Jūsu argumentus.
Ņemsim tālāk! Jūs teicāt, ka Satiksmes ministrijā nav pieņemts kāds Veide, bet pieņemts zvērināts advokāts Ķēniņš. Lukina kungs, vai Jus
zināt, ka Veides kungs, kaut gan citādi labs darbinieks, tikai nupat ir beidzis Latvijas universitāti
un nupat iestājies zvērināta advokāta palīga kārta?
Lukina kungs, Jūs, kā tiesnesis zināt, vai viņam ir
tiesība pirmajos 6 mēnešos uzstāties civillietās visās tiesu instancēs.
Ja ņem zvērināta advokāta
palīgu un nostāda viņam pretim zvērinātu advokātu — kur te nu ir lietderība?
Jūs sākāt, ka Juraševska kungs esot atkāpies
u. t. t., un nu esot bijusi vieta Veidem. Man nav
nekas pret Veidi, bet lieta te ir skaidra. Man
šķiet, ka nevar saskatīt nekādu demokrātiska
centra biedra protežēšanu. Bet man gan jāsaka,
Lukina kungs: paskataities savā spogulī, vai Jums
nav zināms, ka jūsu ministris ir ielicis saimniecis-

kā departamentā par vicedirektoru filozofu. .Kas tā
ir par sistēmu? (Starpsauciens.) Jā, Gustavs Celmiņš! Es saprotu, ja filozofu liek par skolotāju,
bet saimnieciskā resorā likt filozofu — tas ir eksperiments, ļoti bīstams eksperiments. Kad jūsu
bloka ministrim bija brīvi juriskonsulta amati, vai
jūs neielikāt Dāles kungu, vai Sandera kungu? Es
domāju, ka Jūs šoreiz ļoti stiprispēlejaties ar pārgalvībām. Man liekas, ka tā spēlēties var tikai, ta
sakot, sevišķos apstākļos.
Beidzot es vēl gribu pateikt, kas ir tie īstie
iemesli un kamdēļ jūs esat nostājušies pret mušu
ministri. Iemesli ir sekojošie.
(Nacionālais bloks ir licis priekšā mūsu ministrim ielikt Rīgas domnieku Bāci satiksmes resora
— un nekur citur kā tipogrāfijā. Ministra kungs
šo priekšlikumu ir kategoriski noraidījis; viņš nav
gribējis aizskart tipogrāfijā kārtīgus darbiniekus,
atlaist kādu no viņiem un tā vietā ielikt Baci. Ministris ir bijis kategoriski pretim šim paceltam jau-

tājumam.

Vēl tālāk — nacionālam blokam ir bijis otrs
priekšlikums. (Starpsaucieni.) Es nebūtu šos gadījumus šeit atgādinājis, bet, ja man te met tādu izaicinājumu, tad es varu arī atbildēt. Nacionālais
bloks ir licis priekšā ielikt radiofonā Asari. Satiksmes ministra kungs atkal tam bijis kategoriski
pretim.
Cienītie deputātu kungi! Vai jūs visi neesat
novērojuši, ka valsts darbinieku komplektēšana
mums ir ieviesusies ļoti savāda sistēma. Zināmās
bankās, zināmās ministrijās pieņem tikai vienas šķiras ļaudis, tikai zināmas nokrāsas cilvēkus. Tā
lieta ir izvērtusies par veselu sistēmu. Mums tagad jāmēģina panākt šīs sistēmas grozīšanu. Kamdēļ jums pieķerties tikai vienai lietai, šinī gadījumā Satiksmes ministrijai, kur ir mēģināts to lietu

citādi nostādīt?
Demokrātiskais centrs šo lietu ir pacēlis daudz

plašāk. Demokrātiskais centrs ir licis priekšā iecelt administratīvās kameras, bet — klausaities ari
Jūs, Reinharda kungs — jūs esat to sociālās likumdošanas kommisijā noguldījuši. Arī kreisais spārns
nav atbalstījis šo likumu. Ne pa labi, ne pa kreisi
mums līdz šim nav bijis vajadzīgā atbalsta administratīvo kameru likuma pieņemšanai. Tomēr tas
steidzami būtu jādara. Mēs pielikām visas pūles,
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bet mums nav atbalsta arī tur kreisajā pusē.

Man
šķiet, ka šo sistēmu var likvidēt tikai — ievedot

svētīgus likumus, kas varētu visas tās lietas labot.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
Demokrātiskā
J. Višņa (sociāldemokrāts):
centra līderis Breikša kungs, atbildot uz mūsu
jautājumā minētiem atsevišķiem faktiem, uz kuriem ministra kungs neatbildēja, veselu stundu, ar
sārma spaini vienā un pūdera kasti otrā rokā cenMan šķiet,
ka viņa darbs nekādus rezultātus neguva. Gluži

tās mazgāt un balsināt savu ministri.

otrādi — Breikša kungs arvien vairāk nostiprina-ja pārliecību, ka tomēr demokrātiskā centra rīcība
Satiksmes ministrijā ir stingri nosodāma.
Breikša kungs velti centās atspēkot manu apgalvojumu par strādnieku atlaišanu. Viņš atzinās,
ka lielāks skaits strādnieku atlaists; bet tas noticis
aiz krēdita trūkuma. Kā lai izskaidro tādu parādību, ka tai pašā laikā, kald atlaiž strādniekus, aizbildinoties ar krēdita trūkumu, satiksmes ministris
ir nodibinājis jaunus direktoru palīgu posteņus uz
«budžeta ietaupījumu» rēķina? Šinīs posteņos, ieceļ atkal savas partijas cilvēkus. Tā ir tāda parādība, pret kuru arodnieciskās organizācijas, kā
arī satiksmes resora atlaistie strādnieki nevar pa-

likt vienaldzīgi.

Mēs nesaņēmām atbildi uz jautā-

jumu, kāpēc atlaisti vairāki simti strādnieku līdzekļu trūkuma dēļ, tai laikā, kad nodibināti jauni
direktoru palīgu posteņi ar «budžeta atlikumiem».
Nedz ministra, nedz deputāta Breikša runas šinī

jautājumā skaidrības nedeva.
_ Otrs jautājums — par iespaidošanām. Es nolasīju divas liecības; man ir zināmi vēl citi panti,
kur ar parakstu darbinieki apliecina, ka viņiem,
atrodoties darbā, ierēdnis Celms, centra uzticības
vīrs, licis priekšā iestāties viņa organizācijā. No
darba atlaisti visi tie, kas kategoriski šo priekšlikumu noraidījuši, jo viņi nav gribējuši rīkoties pret
savu pārliecību. Arī to jūs nevarējāt atspēkot. Šie
dokumenti liecina, ka jūs esat draudējuši, un pēc
tam, kad šie cilvēki jūsu iespaidošanai nav padevušies, viņi atlaisti. Tas taču dod mums dibinātu iemeslu ierosināt jautājumu par satiksmes ministra atlaišanu. Ja viņš nav spējīgs apstākļus grozīt, tad
viņš nevar palikt turpmāk šinī postenī.
Te Breikša kungs visai sulīgi atreferēja kāda
ierēdņa Voivoda atlaišanas iemeslus. Es šo gadījumu nezinu, bet zinu kādu citu gadījumu par šo

pašu Voivodu.

Var jau būt, ka šis Voivods ir no-

darījis valstij zaudējumus par 10 latiem. Bet tas
pats Voivods ir arī iesniedzis sūdzību par savu
tiešo priekšnieku, par viņa nelikumīgo rīcību, pēc
kam tūliņ Vaivods pārcelts. Tāpēc aroda arganizacija, pie kuras šis ierēdnis pieder, uzskatīja minēto atlaišanu par atbildi iesniegtai sūdzībai.
(Starpsauciens.) Ja Voivods bija izdarījis kādu pārkāpumu, kapec tad jūs nesodījāt viņu agrāk, bet
tikai tad, kad viņš iesniedza sūdzību par savu
priekšnieku? Kad beidzot piespieda šo lietu izmeklēt, tad atcēla arī priekšnieku, un arī ministra
kungs bija spiests atzīt, ka šis augstākais ierēdnis
ir vainīgs.
Jūs centāties attaisnot savu ministra rīcību, centaties pieradīt, ka nav nekādu represiju, jo darbiniekus atlaižot tikai tāpēc, ka viņi izdarot pārkāpumus; pie tam Jūs minējāt kādu cittautībnieku —
krievu ierēdni Amontovu, kas sodīts par alkohola
lietošanu. Neviens no manas frakcijas biedriem
nav aizstāvējuši alkohola lietošanu valsts iestādēs.
/. Ot>yncana starpsauciens.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš
(zvanī): Deputāt

Opyncan, es lūdzu izturēties klusāk!
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J. Višņa (turpina): Mēs aizrādījām uz sodu
nevienādību un proti, ka jūsu atbildīgie resoru vadītāji, sakot no ministriem un beidzot ar direktoriem, uzliek nevienādus sodus. Es jautāšu, Breikša
kungs, ka Jus varat izskaidrot tādu lietu: ja, piemēram, alkoholu lieto dienesta telpās priekšnieks,
tad par to nav nekas, bet ja to dienesta telpās lie-

to zemāks ierēdnis, tad viņu bargi soda; bet priekšnieks vel dabū brīvbiļeti braukšanai pa visiem Latvijas dzelzceļiem, tāpēc ka viņš ir jūsu partijas
biedrs. Luk, kādi divi sodu mērogi ir jūsu ministrim un direktoriem!
Lai diskreditētu vienu , progresīvu darbinieku
organizāciju, Breikšs kā lielu sensāciju paziņoja, ka
šis organizācijas priekšsēdētājs kādreiz iegājis die-

nesta telpās, uzsēdies uz galda un sakrustojis kājas!
Sakait, vai ir deputāta cienīgi šādus niekus ziņot
Saeimai! Ja tas bija vienīgais Jūsu «kaujas elefants» pret šo progresīvo darbinieku, tad gan labāk
Jums vajadzēja klusu ciest!
Te labā spārna runātāji runāja ari par kādu
darbinieku Milleru. Es arī šo lietu zinu, un man jāizsaka sašutums par šādu ministra rīcību. Es šo
cilvēku pazīstu un zinu darbā gadus 15, un man jāliecina, ka ministra rīcība ir stingri nosodāma, jo
par darba pildīšanu Milleram nekā nevarēja pārmest. Vienīgais «noziegums» ir tas, ka šim ierēdnim ir labā spārna politisks noskaņojums. Bet par
to sodīt nozīmē to, ka Satiksmes ministrijā var strādāt tikai tie, kas ir demokrātiskā centra piekritēji,

un ka sodāmi un pārceļami ir visi tie, kam kreisāki
vai labāki uzskati.
Tāda neiecietība, kāda pašreiz ir Satiksmes
pret citādi domājošiem
ierēdņiem,
ministrijā

nav pielaižama. Lai gan mums ir daudz iebildumu
pret represijām, ar kādām dažkārt arī labā spārna
ministri vēršas pret progresīviem ierēdņiem, bet
tas, kas pašlaik notiek satiksmes resorā, nav nevienā ministrijā,
Breikša kungs pakavējās arī pie citiem faktiem

un minēja te 2 demokrātiskā centra uzticības vīrus:
kādu ierēdni Celmu Rīgā un kontrolieri Šilleru. Attaisnojumam Jūs minējāt to, ka šie ierēdņi ilgāku
laiku nav saņēmuši paaugstinājumu. Ja jūsu ministris neatrada par iespējamu 10 gados viņus paaugstināt vājo spēju dēļ, kā gan viņiem piepeši spējas radās, iegūstot demokrātiskā centra biedru kartes, līdz ar ko nāca atzinumi, ka viņi pelnījuši paaugstinājumu? Tas, ka viņi iestājušies demokrātiskā centra organizācijā, ir bijis vienīgais pamats
viņu paaugstināšanai dienestā. Pārējie valsts darbinieki to redz, un tas saceļ lielu sašutumu. Nekādi
nav attaisnojams, ka darbiniekus ar daudz lielākām spējām un nopelniem nepaaugstina.
Breikša kungs ļoti diplomātiski noklusēja gadījumus, kurus es minēju, kur daži demokrātiskā
centra organizāciju biedri ir pat vairāk reižu avansējuši. Viņš droši vien to darīja tāpēc, ka uzskatīja par ārkārtīgi neizdevīgu pie šiem faktiem uzkavēties, jo visi tie ierēdņi, kurus es minēju, ir aktīvi
demokrātiskā centra partijas cilvēki; viņi nenodarbojas ar sava dienesta tiešiem pienākumiem, bet
faktiski strādā demokrātiskā centra partijas vajadzībām. Ar to tad arī izskaidrojams nemiers, kas
pašreiz ir valsts darbiniekos, jo viņi redz, ka ir_ vesels kadrs augstāko un atbildīgo valsts ierēdņu
Satiksmes ministrijā, kuri, atbrīvoti no sava tieša
darba, nodarbojas tikai ar privātām lietām, izlietojot valsts dzelzceļus. Tie faktiski nav nekas cits, ka
par valsts naudu algoti demokrātiskā centra partijas aģitatori. (Sauciens pa kreisi: «Pareizi!») Tas,
lūk, ir tas, pret ko mēs protestējam un ko mēs nevaram ciest. Ir nepielaižami uzturēt partijas uz
valsts rēķina.
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Breikša kungs mēģināja atspēkot arī mūsu
^
jautājuma
minēto faktu par tēlefonistu iespaidošanu
Jelgava. Viņš te atkal lielījās ar to gadījumu, ko
nelaimīga kārta minēja arī pats ministris — vienas
telefonistes paraksta atsaukšanu no iesniegtās sūdzības. Taisni šis jautājums liecina, cik nekaunīga
iespaidošana un draudi tiek lietoti izmeklēšanā. Šis
gadījums pierāda, ka Jūs uzdrošināties lietot iebiedēšanu pat tanīs gadījumos, par kuriem jau Saeima
runa. Es jau pagājušā sēdē teicu, ka viena darbiniece patiešam mani lūdza viņas parakstu nostrīpot. Es to_ labprāt daru, bet varu paziņot, ka citas,
kuras no jūsu opričņikiem nav sabijušās, savus parakstus uztur. Jūs uzskatāt par lielu varoņdarbu, ka
jums_ ir izdevies vienu no šīm darbiniecēm tā sabiedēt, ka viņa atsacījusies no savas sūdzības; pārējie tomēr pierāda, ka starp valsts darbiniekiem ir
rakstura cilvēki, kuri nepadodas nekādiem jūsu
draudiem.
Breikša kungs gribēja attaisnot sava ministra
rīcību attiecībā uz darbinieču paaugstināšanu, minot
paaugstināšanas piemērus, kas liecinot, ka Rīgā tā
esot notikusi «ļoti iecietīgi». Daži demokrātiskā
centra aprindu darbinieki esot noraidīti. Tas par
jums dod sliktu liecību. Ja tādos apstākļos, kad jūs
atestējat darbiniekus, kad no jums atkarājas, vai
vienu paaugstināt vai pazudināt, ja tādos apstākļos
jus dažiem savas organizācijas cilvēkiem pat neatrodat par iespējamu vienmēr dot avansējumu, tad
tas tikai pierada, ka pie jums iet tikai kategoriju
medinieki, cilvēki, kuri ar darbu nevar tikt uz priekšu, kuriem pat ar protežēšanu ne ikreizes var palīdzēt. Jūsu komisāru atestācijas par bezpartejiskiem darbiniekiem bieži ir neiecietīgas, ka viņi ir
nelietojam rupji, nolaidīgi, bet tiklīdz šie darbinie^
ki izņem Jūsu
organizācijas kartiņu, līdz ar to viņi
iegūst spējas, labu audzināšanu un viļņojošu balsi.
Tāda sistēma valda pasta-tēlegrafa departamentā, un velti Breikšs centās noslēpt patiesos apstākļus.
Radiofona jautājums ir jaupietiekoši apgaismots,
un arī Breikša kungs, kā šo orģiju dalībnieku aizstāvis, dabūja pārliecināties par notikumiem, kas
nav noliedzami. Ja kāds gribēja runāt un taisnoties tad mazākais Jums nevajadzēja vārdu ņemt.
^
Labākais,
_ ar ko Jūs varējāt savam ministrim pakalpot, būtu bijusi klusu ciešana.
Tālāk Breikša kungs gribēja apelēt pie Augstā
nama žēlsirdības:

«Ko jūs gribat darīt ar mūsu
Drīzāk vajadzētu jums par viņu apžēloties nekā gāzt!»
— Demokrātiskā centra kungiem, kā polītiskiem
darbiniekiem vajadzēja saprast, ka politikā žēlsirdībai nav nekāda loma, ka Augstā nama locekļus
šeit vada tikai loģika. Jūs apelējat arī pie nacionālā
bloka frakcijas reakcionārās solidaritātes principa,
lai tas jus atbalstot un palīdzot apkarot progresīvos
darbiniekus jūsu partijas veikalu stutēšanai. Kas
grib valsts idarbmieku tiesības pasargāt, tas nevar
še vadīties no žēlsirdības; te ir tikai taisnības prasība.
Novērtējot jūsu partijas ministra rīcību Satiksmes _ ministrijā, varam deklarēt tikai vienu: tāda
darbība ir nepielaižama un neciešama. Ja tagad
nobalsos par uzticību satiksmes ministrim, tad līdz
ar to bus dota sankcija, ka tā var rīkoties un tādu
sistēmu var nodibināt visos resoros, ka visiem resora darbiniekiem vajaga būt tādai pat pārliecībai
kā ministrim un ka visiem darbiniekiem nekavējoties jāiegādājas tās partijas kartiņa, kāda ir mi-

ministri? Paskataities, kāds viņš nabadziņš!

nistrim.

Bet mums ir iebildumi pret satiksmes ministri
ne tikai no šī viedokļa vien. Mums ir arī citādas

Krājumā Saeimas sīenografiskā
biroja Rlg5 . Saeimas laukumā
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dabas jautājumi, kas mus neapmierina un kuru deļ
Tie ir
mēs gribam izteikt ministrim neuzticību.
šaubām,
darbijautājumi.
Bez
saimnieciskas dabas
nieku jautājums sociāldemokrātiem ir ļoti svarīgs,
jo tas ir valsts darbinieku tiesību nodrošināšanas
jautājums. Bet arī satiksmes ministra saimnieciska
darbība mūs galīgi neapmierina. Te jau manas frakcijas pārstāvis Zeibolts runāja par kartību, kāda
ir nodibinājusies satiksmes resora, izdodot dažādus pasūtījumus un dažādas izsoles. Es apgaismošu
vienu no šiem jautājumiem — par staciju bufetēm.
Manā rīcībā ir skaitļi, kas rāda, kā rīkojas jūsuresora vadītājs. Piemēram — vienam dzelzceļa
bufeti izdod par 50.400 latiem tanī laikā, kad piedāvāti 61.200 latu. Otru bufeti izdod par 6000 latiem, kad izsolē piedzīta augstāka summa bijusi
7500 latu. (?/ Breikšs no vietas: «Kur tas noticis?»)
Tās ir Rīgas un Siguldas bufetes. Jelgaya_ stacijas
bufete izdota par 7200 latiem, kad augstāka izsoles
summa bijusi 9000 latu. Ogre bufete izdota par
5400 latiem, kad nosolījums bijis 7900 latu. Ir vesela rinda tādu izsoļu, bet tas uzkrītošais izsoļu noteikumos ir tas, ka ministra kungs neaizrāda uz to,
ka turpmāk valsts dos_ bufetēm savu apsildīšanu,
kas līdz šimtā nebija. Tā ir viena ļoti svarīga lieta
un konkurentiem būtu izšķirošs motīvs, lai piedāvātu vēl austāku summu.Tas nav vienaldzīgi, ka satiksmes ministris, pretēji pastāvošam likumam par
izsolēm, rīkojas nelikumīgi, nosakot, ka izdos nevis
tam, kas vairāk solījis, bet tam, kas solījis mazāk.
Ja meklējam iemeslus, kāpēc tas tā, tad uzduramies uz tādas dabas iebildumiem, par kādiem
še jau runāja deputāts Lukina kungs. Mūsu frakcija jau vairāk reižu šai Augstajā nama ir aizrādījusi uz vēl vienu parādību, proti, ka satiksmes resors ir viens no lielākiem valsts darba devējiem, kas
visvairāk piekrāpj strādniekus. Nav gandrīz neviena tik liela uzņēmuma Latvija, kas nodarbina
tik lielu darbinieku skaitu, bet nav neviena tāda
resora, kas paliktu tik lielas summas neizmaksātas
dalība algas strādniekiem parādā. Gadu no gada šī
parādība ir kļuvusi par epidēmiju. Mūsu aizrādījumi, apspriežot budžetu, tāpat arī citos gadījumos, ir palikuši saucēja balss tuksnesī. Nekas nav
uzlabojies.
Pētot apstākļus, esam nākuši uz pēdām norādījumiem, kas liecina sekojošo.
Darbu uzņēmēji saka, ka viņiem, saņemot darbus satiksmes resorā, ir tik lieli blakus izdevumi,
ka viņi neesot spējīgi kārtīgi maksāt algas strādniekiem. Tas ir fakts. Ja nu ministris tam nepiegriež ne mazākās vērības... {J- Breikša starpsauciens) — jā, par to es, Breikša kungs, interesējos
kā petīciju kommisijas priekšsēdētājs un ceru, ka,
neatkarīgi no visiem tiem apstākļiem, kas_ neļauj
šai lietā nākt uz pēdām nelikumīgām parādībām,
man to izdosies noskaidrot. Ja ministris, kas zin,
ka tādas parādības viņa resorā notiek, tomēr nedara absolūti nekā, lai garantētu darba cilvēkiem
nopelnītās algas saņemšanu, tad tas rada dibinātu
uztraukumu un nemieru frakcijā. Vai Jūs varat saskaitīt summas, kādas kaut šogad satiksmes resors palicis parādā Latgales sīkzemniekiem? Vai
Jūs domājat, ka viņi ar ļoti lielu sajūsmu brauc atpakaļ uz Latgali, nostrādājuši šeit mēnešiem ilgi, pazaudējuši visu savu krājumu? Pat mājās viņi nespēj aizbraukt par savu naudu, jo viņiem tādas nav.
Ja tādu saimniecisko sistēmu pieļauj ministris,.
kas sevi sauc par pilsonisku demokrātu, vai tad ir
nejaušība, ja pret to saceļas kā kreisais, tā labais
spārns? Es domāju, ka arī tam tiesnesim, kas šeit
runāja, bija iemesls uztraukties par šo rīcību, jo viņam, acīmredzot, bieži ir bijusi darīšana ar strād-
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niekiem, kas ir griezušies pie tiesas ar sūdzībām, jo
kamēr izpildu raksts nonāk viņu rokas, uzņēmēji
tik veikli ir -tikuši cauri, ka viņiem ir palikusi tikai
pase kabatā un svārki mugurā — no viņiem neka
nav, ko ņemt, jo zalogus ministrija jau atmaksājusi
atpakaļ. Lūk, arī šis ir jautājums, kas ir izsaucis

nemieru un kura dēļ mēs esam ārkārtīgi neapmierināti ar tagadējo satiksmes resora vadību. Es
domāju, ka visi tie, kam šāda kārtība nav ciešama
un kas grib likumīgu un taisnīgu vadību šai resora,
balsos par mūsu iesniegto neuzticības formulu satiksmes ministrim.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Reinhardam.
G. Reinhards (nacionālais bloks): Augstais
nams! Man nav ilgi, ko runāt, jo es šo resoru maz
pazīstu, bet tie retie gadījumi, kad esmu nācis sakaros ar šo resoru, ir atstājuši uz mani ļoti bēdīgu
iespaidu. Demokrātiskā centra pārstāvji — Breikša
un Kiršteina kungi zin, ka esmu ar viņiem pārrunājis daudz jautājumu par korrupciju. Un mums ir
bijuši tādi uzskati, ka mums jāgādā, lai valsts amatos tiktu cilvēki, kas nevainojami un der sava vieta.
Tad mēs varētu tikai priecāties. Varbūt demokrātiskā centra pārstāvji varēs liecināt, ka tieši es
esmu bijis tas, kas vislabvēlīgākā kārtā ar viņiem
ir izrunājies par šiem jautājumiem. Tāpēc es ari
turu par savu pienākumu te šodien runāt.
Man jāmin viens gadījums, ko man ziņoja tā
strādnieku daļa, kas apvienota nācionālii-kristīgo_ apvienībā un kas ir lūgusi mūs šeit Saeimā aizstāvēt
viņu intereses. Viņi man ziņoja — ja ministra kungs
vēlas, es varu nosaukt arī vārdus, jo viņam un arī
Breikša kungam šis gadījums ir zināms —, ka kādā uzņēmumā iecelts kāds pilnīgi nederīgs pārzinis,
bet pie malas nobīdīti lietpratēji. Es biju pārliecināts, ka savā laikā ar Breikša kungu runātie
vārdi pārvērtīsies darbos! Ministra kungs man solīja šo lietu nokārtot. Kad es otru reizi griezos pie
viņa, viņš atbildēja: «Tikko man būs iespējams, es
viņu pārcelšu citā vietā, jo tā ir gan, kā Jūs teicāt!» — Tā pārcelšana un likvidēšana tomēr nenotika un es griezos vēl trešo reizi — to zin arī Breikša kungs, jo es to darīju viņam klāt esot — pie ministra kunga, un viņš man arī trešo reizi apsolīja
lietu likvidēt un šo nelietderīgo ierēdni aizcelt. Es
jautāju vēl ceturto reizi, kā ar to lietu ir, jo mani
šī lieta interesēja, tāpēc ka kristīgo strādnieku arodbiedrība man bija sniegusi datus, kurus es varu
jums paskaidrot vēl tuvāk.
(Saucieni: «Nav vajadzīgs!») Tad ministra kungs man deva atbildi,
par kuru es vēlāk runāšu! —
Šinī pašā nodaļā, tanī pašā darba vietā ir vēl
kas ievērojams — tas man atkal jāaizrāda mūsu
strādnieku vārdā.
Tur, pārkāpjot mūsu darba
laika likumu, darbiniekus pretlikumīgi izmanto. Lietu
nokārto tā, it kā tā būtu strādnieku pašu vēlēša-

nās, it kā viņi nebūtu spiesti to darīt; bet jūs, kungi,
zināt, kā to dara. To gan nedara ministris, ne arī
tās pārzinis pats. bet kāds cits! Tas pasāka: «Ja
jūs nestrādāsit 2 maiņas, jūs nevarēsit savu vietu
paturēt!» — Ir gara rinda to darbinieku, kas tur
tiek nodarbināti, kā darbinieku saraksts uzrāda, pat
15 stundas dienā.

Tas nav kāds izņēmuma gadī-

jums, bet notiek mēnešiem ilgi. Kad mēs, deputāti,
apspriedām sociālās likumdošanaskommisijā jautājumu par to, ka darba laika likumu var apiet un
par virsstundu darbu nemaksāt, es jautāju, lai
kreisā puse man uzrāda kādu tādu resoru. Es gan ari
pats jau zināju tādu resoru — tas ir_ Satiksmes
ministrija. Kungi, ja tas notiktu pie privātiem darba
devējiem, ja tas notiktu ārpus Rīgas, tad es to vēl
saprastu; bet ja tas notiek tepat ministrijas mājā,
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kur augšā sēd pats mūsu ministris un apakšā pagrabā ir tā «spiestuve», kura spiež darba cilvēkus
strādāt 2 maiņās no vietas, lai izvairītos no -maksāšanas par virsstundām, tad, lūdzu, pasakait, kur ir
vel rafinētāka likuma pārkāpšana! Breikša kungs,
kapec nu mēs esam pret Jūsu ministri? Tāpēc, ka
viņš nedara to, ko katrs strādnieks drīkst prasīt,
viņš atļauj, ka viņa resorā ignorē darba likumu!
Protams, es nesaku, ka viņš pats to dara; viņš pats
to nedara, bet ir nepielaižami, ka viņa resorā var
tādas lietas notikt! *
_ Jūs jautājāt, vai pilsoniskas arodbiedrības veicināmas, vai nē. Es teicu — jā; bet ar šādiem līdzekļiem mēs tās nevaram veicināt, jo tad mēs
kompromitējam mūsu pilsonisko programmu un visu mūsu pilsonību. Tāpēc arī jūs nebrīnāties, ka
mēs nevaram vairs ticēt jūsu vārdiem, jo jūsu darbi
to nepierāda! Es jūs lūdzu likvidēt nodaļas pārzini, jo viņš savu darbu nezina un neprot. Viņam
nav ari īsti laba pagātne! Jūs redzat, ka viņš neder, bet tomēr jūs viņu nelikvidējat! Nu sakait paši,
vai var kāds cilvēks, kurš ir bijis noliktavas ierēdnis, vadīt spiestuvi!
Sakait, vai viņš to var?
(Starpsauciens.) Jūs paši zināt, kā viņu sauc; arī
jūsu ministris to zina. Šis pats pārzinis apiet visus darba likumus un izmanto strādniekus! Kungi,
pret to var protestēt ne tik vien kreisie strādnieki,
bet arī kristīgie strādnieki. Un kristīgie strādnieki
tagad ari protestē pret to! (Starpsauciens.) Varbūt jūs varat dabūt zināt; es varu jums visus tos
nolasīt.
Te nav nekādas personīgas lietas, te nav nekāda atriebšanās jums, Breikša kungs — to Jūs
varat man ticēt. Bet es nesaprotu, kāpēc Jūs gribat
aizstāvēt tādas lietas, kuras nevar aizstāvēt.
Jūs
gāzāt mūsu ministri, bet tad Jūs nevarējāt minēt
neviena tāda fakta, kur būtu bijuši kādi ļaunumi, kādas nepareizības. Tos Jūs nevarējāt uzrādīt! Bet šovakar visu vakaru no visām pusēm ziņo par to.
kas notiek jūsu ministrijā. Es ļoti cienu jūsu ministri personīgi, es viņam personīgi nekā nepārmetu,
bet
jūsu partija viņu tā saberž, ka viņam jāpadodas tai visos rīkojumos.
Jūsu ministra kungs
nav stiprs. Viņam ir vāja veselība! Jūsu ministra
kungs nav spējīgs vadīt šo resoru. Tāpēc mēs domājam, ka jūsu ministra kungam jau sen vajadzēja atrast par iespējamu atlūgties.
Ja viņš to nedara,
tad mums jālūdz, lai viņš iet! Es viņu personīgi nemaz nevainoju. Man nav nekāda ļaunuma. Bet es
zinu, ka tā mēs nedrīkstam mūsu valstī rīkoties!
Te patiešām jāpiekrīt Višņas kungam: ar žēlastību
te nevar pieiet! Te jāpieiet no lietderības viedokļa, un es ļoti pateicos, ka arī jūs paši to gribat.
No lietderības un no kārtības viedokļa! To jūsu
ministra kungs, šķiet nevar uzturēt savā resorā.
Tas viņam nav iespējams!
Ja jums tur politiķiem ir kādas aizkulises, tad
to es nezinu. Bet es dzirdu te šovakar, ka tas viss
esot tikai demokrātiskā centra un demokrātiskās
partijas darīšana. Ja viņš grib būt īsts ministris,
tad viņam jānostājas kā ministrim, viņam jabut tāpat mūsu pārstāvim, tāpat zemnieku savienības pārstāvim u. t. t. Tad ministris nevar tā vien rīkoties,
kā jums tikai iepatīkas! Ja jūs šādu savu ministri
paši aizstāvat, tad es par to nebrīnos, bet jus nevarat prasīt no mums, lai arī mēs aizstāvam tādu
ministri, kas nav spējīgs radīt _ kārtību sava resora!
Tāpat minētā uzņēmumā ierēdņiem dots saprast:
esiet jūs demokrātiskā centra biedri, tad jūs paliksit vietā! Kad es par šī paša uzņēmuma pārzinātāju ceturto reizi prasīju ministrim: kā būs, vai
viņu likvidēs, tad ministra kungs par lielu izbrīnēšanos man kā deputātam — lūdzu klausaities — atbil-
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dēja: «Ko es varu darīt! Viņš ir mūsu _dēmokratiskā
centra biedrs — es viņu nevaru likvidēt.» Ar šo atbildi vien jau pietiek.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Lukinam.
A. Lukins (nacionālais bloks): Deputātu kungi!
Vispirms es apstāšos pie tā, ko teica deputāts
Breikšs, ka tam, ko es esot teicis, neesot nekāda
sakara ar faktiem. Bet no tā es varu taisīt tikai
vienu slēdzienu: ka Breikša kungs bija ļoti uztraucies par to, ko es sacīju, un viņš no visas manas
runas, kā no grāmatas, izrāva vienu lapaspusi un
taisīja savus slēdzienus.
Vissmagākais apvainojums bija par ministra
kunga vasarnīcu. Man jāatvainojas: es nezināju,
ka ministra kungs atbildēs un nebiju zālē, tāpēc arī
nedzirdēju, ko ministra kungs teica. Bet ir taisnība, kā te Breikša kungs paskaidroja, ka. ministra
kungs teicis, ka vasarnīca ir uz sievas vārda. Ta
tad! {J Breikša starpsauciens.) Jūs atkārtojāt ministra vārdus! — Bet smaguma punkts jau nebija
šai lietā, galvenais ir tas, ka šai lietai _ir sakars ar
Razuma firmu un kādu ministra rezolūciju šai firmai neieturēt garantijas, jo, raugi, viņai esot vel
citi maksājumi. Tā es teicu! Un pie tam es piebildu, ka nevaru apgalvot, vai tas ar to vasarnīcu
tā ir, bet tādas baumas ir nonākušas jau līdz Krustpili]'; un es gaidīju ministra kunga atbildi.
Tālāk Jūs runājāt i>ar pasta kantora priekšnieku Anži. Es domāju, ir jau pietiekoši, ja Anžem
izdod brīvbiļeti arī _pa visu Latgali. Tas ir diezgan
liels rajons, kur demokrātiskā centra nodaļas apbraukāt. (Sauciens centrā.) Nu — jūs jau paši labāk zināsit, kur jums tās nodaļas ir. Bet kas nu
Anžem būtu ko braukt, piemēram, uz Rēzekni, vai
Zilupi. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pietiekoši.
Runājot par juriskonsultiem, Jūs teicāt, ka mēs
visur aizstāvot Veidi un neskatoties uz lietderību.
Diemžēl, par to faktu, ko Jūs te minējāt par to filozofu, es Jums tagad nekā nevaru paskaidrot._ Varbūt, kāds no mums uzstāsies še piektdienas sēde un
lietu noskaidros, jo es par šo Iecelšanu neka nezināju. Bet ja Jūs atsaucaties uz lietderību, tad man
jāsaka, ka Jūs gan ievērojat katru tādu gadījumu,
bet tikai tad, ja tas nāk par labu jums. Vai nesen
atpakaļ netika iecelts kāds IX kategorijas ierēdnis
Tas ir
par vecākā inženiera vietas izpildītāju?
^
varPutenis. Kas tad ir šis Putenis? Jūs domāsit,
būt, kāds inženieris. Nē, viņš ir vienkārši students
un studē jurisprudenci! (Smiekli.) Jūs viņu iecēlāt
par vecākā inženiera vietas izpildītāju. Kāds tam
sakars ar studijām jurisprudencē? Liekas, te nav
absolūti nekāda sakara. Ja Jūs te runājat par to Milleru un Šilleru un rādījāt man to iecelšanas aktu, tad
es tomēr lāga nevarēju saprast, kāda tā iecelšana ir

bijusi.
Es, Breikša kungs,

vēlreiz atkārtoju, ka es
negribu attiecības paasināt; to es jau pirmīt teicu.
Jūsu ministris ir citus ministrus maldinājis. Ja Jūs
domājat, ka tas tā nav, lai Ozoliņa kungs paprasa
saviem kollēgām ministriem, un viņi tam arī pateiks, ka it viss tas, ko es še teicu, ir taisnība un
ka tas postenis ir bijis radīts Milleram.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Kiršteinam.
(demokrātiskais centrs):
GodāK. Kiršteins
tie deputātu kungi! Liekas, ka jums visiem šī ierēdņu kreklu mazgāšana būs apnikusi. Man tiešām
ir brīnums, ka tik liela frakcija te Saeimā -kā sociāldemokrātu frakcija ir nākusi ar tādu pavisam
mazu lietiņu, par kādu viņi paši atzīst savu iesniegto jautājumu un brīnās, ka par to izcēlušās tik

lielas debates.

Patiešām nav vērts, ka mēs tai
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lietai esam tik daudz laika veltījuši; tomēr es gribētu vēl pāris vārdos apstāties pie dažiem uzbrukumiem, kas te ir notikuši.
Višņas kungs še_ atkārtoti uzbruka par to, ka
neesot atspēkota strādnieku atlaišana, _ jo strādnieki pasta resorā atlaisti ļoti liela skaita, un ta esot
it kā satiksmes ministra vaina. Man šķiet, ka Jus
ļoti labi zināt, ka satiksmes resors labprāt strādniekus nodarbinātu, bet Augstā nama budžeta kommisijā nedod vajadzīgos līdzekļus. Tapec strādnieki atlaisti, pie kam atlaisti ne tikai arodbiedrību

biedri, bet arī pilsoņi.

Tāpat es neuzskatu par lielu pārkāpumu, ja
kāds arodbiedrības biedrs, kā piemēram Celms, jr
uzaicinājis citus iestāties savā biedrība. Es domāju, ka arī Višņas kungs pats to ir darījis simtam un
tūkstošām reižu. Tas nekur nav aizliegts; ta tad
tā nav likuma pārkāpšana.
Man šķiet, ka visa tā lieta ir aiz matiem pievilkta. To pierāda vēl tas, ka par radiofona lietu
jau pavasarī še daudzkārt kladzināja, tāpat jūsu
jurists Kalniņa kungs visos sīkumos to klāstīja, laikam tādēļ, ka viņš ne visai sekmīgi šo lietu aizstavējis tiesā. Tas viss norāda, ka šim lieta neka
jauna nevar atrast, jūs zelējat vienu un to pašu
lietu un kavējat laiku.
Ar staciju bufetēm stāvoklis ir tāds, ka koncesijas piešķir dzelzceļu virsvaldes kommisijā, kurā
ieiet arī Valsts kontroles pārstāvis, pie kam koncesijas piešķir ne izsoles, bet sacensības kārtībā,
skatoties ne tikai uz summu, bet arī uz citiem apstākļiem. Ministris Jelgavas, Siguldas un citu bufešu koncesiju izdošanā nav piedalījies; jautājumu
ir izšķīrusi dzelzceļu virsvaldes kommisijā.
Tālāk pavisam neizprotams ir tas, ka te tiklab Višņas, kā ari Reinharda kungs pārmet, kā
Satiksmes ministrijā notiekot strādnieku izmantošana, neizmaksājot viņiem kārtīgi algu. Vainu
uzkrauj ministrim, bet lieta nav tāda. Darbus taču
izdod uzņēmēji, vai tad ministris vainīgs un saucams pie atbildības par to, ko uzņēmēji dara! (G
Reinhards no vietas: «Vai tad spiestuves darbus
arī izdod uzņēmēji?») Attiecībā uz spiestuvi es
centos noskaidrot šo jautājumu, vai še tiešām ir nodarīta kāda pārestība. Man likās dīvaini, ka ministrim un tiem ierēdņiem, kas strādā ne ar savu,
bet valsts naudu, būtu vēlēšanās strādniekus izmantot. Un es dabūju apliecinājumu no tādas personas, kas labāk pārzin apstākļus nekā Jūs, proti-—
Zeibolta kunga, ka šādas lietas nav notikušas. Ja
kaut kās tamlīdzīgs būtu bijis, tad, man liekas,
Zeibolta kungs jau sen būtu griezies pie ministra,
bet tas nav noticis. Ministris gan man stāstīja, ka
Jūs ar Bāces kungu bijuši pie viņa citā jautājumā.
Jūs, Reinharda kungs, esot gribējuši, lai ministris
atlaiž kādu kreisāka virziena strādnieku un ieliek
jūsējo, bet ministris to nav darījis. Ka ministris
vai viņa ierēdņi gribētu strādniekus apkrāpt, tā ir
tāda lieta, kam gan neviens še neticēs.
Tālāk Višņas kungs te aizgāja tik tālu, ka izteica rupjus apvainojumus par kādiem tur blakus
izdevumiem, kas uzņēmējiem ceļoties u. t. t. Višņas kungs, Jūs taču pats esat petīciju kommisijas
loceklis; ja Jums tādas lietas bija zināmas, tad Jūsu pienākums bija jau sen tās izmeklēt un saukt
pie atbildības tos, kas to dara. Mēs arī tādus dar-

biniekus neciešam.

Izteikt tikai kailus apgalvoju-

mus nav cienījama oponenta darbs.
Reinharda kungs uzstājās vēl kā ārsts un teica, ka tādiem ministriem, kas esot vecāki gados,
nebūtu labi ieņemt atbildīgus posteņus. Diemžēl, šis
jautājums tā vēl līdz šim nav nostādīts. Man šķiet,
ja Reinharda kungs te grib runāt un aizstāvēt ve-

s e s i j a s 17. s e d e 1930. g a d a 16. d e c e m b r I.

744

cumu, tad viņš labāk varētu paskatīties uz saviem
ministriem. {G Reinhards no vietas: «Kad būs
runa par mūsu ministriem, tad runāsim par tiem;
tagad jārunā par jūsu ministriem!») Redziet, kad
piemin Jūsu ministrus, tad Jūs par tiem negribat
runāt. Tas viss pierāda, ka visiem tiem aizrādījumiem, ko te minēja Reinharda kungs, nav absolūti nekāda pamata.
Man liekas, ka arī Reinharda kungs skaidri
redz, ka Satiksmes ministrijā notiek tikai divu
arodbiedrību sacensība — cīņa starp pilsonisko un
kreiso arodbiedrību. Te Reinharda kungs ir nostājies izputējušās Višņas arodbiedrības advokāta
lomā. (Starpsaucieni.) Arī Lukina kunga beidzamā uzstāšanās patiešām pierādīja, ar ko mums te
darīšana. Viņš vienkārši atzinās, ka esot mums
atstāstījis baumas, ko viņš te nevarēja pierādīt.
Viņš vēl minēja darbinieku Puteni, kurš esot
students jurists un izpildot inženiera vietu. Man
jāaizrāda, ka Putenis ir speciālists techniķis, un
man liekas, ka nav nekāds ļaunums, ka tad, ja nav
inženieru, to vietas pagaidām izpilda techniķi. —
Beidzot es tikai atkārtošu vienu: te, kungi,
nav runa par satiksmes ministri vai vispār par kāda ministra darbību, bet te ir jautājums par divu
arodbiedrību sacensību. (Sauciens pa kreisi: «Ko
nu stāstāt!») Ja Višņas kungs mums liek krustu
un domā, ka demokrātiskais centrs ar šādu savu
darbību arī pats uzliek sev krustu, tad, man liekas, ka tas tā nav. Ja tas tā būtu, tad Višņas
kungs te nerunātu — viņš priecātos un stāvētu klusu. Bet lietā tā, ka tieši viņa biedrībai liekas uzsprausts krusts, un ka to «Vēstnesi», ko viņš sarakstījis, neviens vairs negrib lasīt, jo viņa biedrības sastāvs no pāris tūkstošiem biedru nošļucis uz
700 biedriem. Te ir visa tā nelaime! Un es gribētu teikt Višņas kungam un Reinharda kungam,
kuri šeit uzstājās par strādnieku un darbinieku interesēm: tiešām šīs sēdes ir ļoti pamācošas Augstaiam namam, jo tās pierāda, ka darbinieku tiesiskais stāvoklis tiešām jānokārto. (Sauciens pa
kreisi: «Pret jūsu varmācībām!») Jā... (jautrība) — varbūt! Es domāju: pret varmācībām no
visām pusēm! Man šķiet, jūs nevarat noliegt, ka
mēs vienmēr esam centušies nodrošināt ierēdņu
tiesisko stāvokli. Neskaitāmas reizes mēs esam
prasījuši ierēdņu lietas reiz nodot tiesām —? administratīvām tiesām. Un kas vienmēr ir bijuši tie,
kas šo likumu ar smīnu uz lūpām ir noraidījuši?
Vai Jūs, Višņas un Zeibolta kungi, neesat ne vienu
reizi vien balsojuši par to, lai šo likumu dabūtu
nost? Tāpat arī Jūs, Reinharda kungs, un vispār
Jūsu bloks, kas šeit tik ļoti uzstājas par stingru
varu un kulaku, neesat gribējuši šī likuma. (G.
Reinhards no vietas: «Kā Jūs to zināt?») Jūs neesat sekmējuši šī likuma apspriešanu! {G. Reinhards : «Arvienu!») Jūs reflektējat tagad, pirms.
vēlēšanām, uz valsts darbinieku balsīm — citas
nozīmes šiem uzbrukumiem nav, bet man jāsaka,
ka tikmēr, kamēr jūs ierēdņus aizstāvēsit tikai vārdos un ar dēmagoģiju, bet darbos necentīsities ar
likumdošanu nodrošināt valsts darbinieku stāvokli,
jūsu arodbiedrības kusīs tāpat kā tās tagad kūst.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
Reinhardam.
(nacionālais bloks): Augstais
G. Reinhards
nams! Vispirms man jākonstatē, ka tas, ko šeit
apgalvoja Breikša un Kiršteina kungi, it kā es būtu
traucējis administratīvo kameru likuma apspriešanu, ka es būtu bijis pret šo likumu, nav taisnība! Es
vienmēr esmu balsojis Jums -līdz un aizstāvējis šo
likumu. Es nekad neesmu balsojis pret šo likumu,
kad Kiršteina kungs to ir licis priekšā. Jūs nevarat
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apgalvot, ka es vienmēr esmu centies traucēt šī
likuma izstrādāšanu. Man gan ir palicis tāds iespaids, ka taisni Kiršteina kungs vienmēr it kā
spiests ir licis to priekša. Kā kreisie ir balsojuši,
to es nezinu, bet šinī lieta es vienmēr esmu gājis
kopa ar Jums! Un ja te apgalvo, ka es darījis
taisni otrādi, tad tas nav kollēģiāli, mīļais draugs!
(Starpsauciens.) Tas ir koalīcijas lēmums. Es taču
nevarēju viens to izspriest! Kameru likums jau
sen noņemts no dienas kārtības. Nestāstait man!
Ja jus nopietni būtu gribējuši, jūs varējāt to izdabūt cauri! Jus nekad neesat nopietni to gribējuši
un tagad gribat novelt to vainu uz mums. Tā nav
pareizi! To zin labi Kiršteina kungs. Jūs, Breikša kungs, to nezināt, jo Jūs neesat sociālās likumdošanas kommisijā.
Otrkārt Zeibolta kungs, kurš labi pazīst dzelzceļnieku apstākļus, esot teicis, ka neesot taisnība,
ka Satiksmes ministrijas darbiniekus nodarbinot
15 stundas. Es nupat biju pie Zeibolta kunga, un
viņš liecina pavisam ko citu. Viņš saka, ka tas
tagad satiksmes resora var gan notikt! Es domāju,
viņš Jums apliecinās, ka tas ir fakts. Es varu Jums
nolasīt visu minēta uzņēmuma darbinieku vārdus,
ja vēlaties! Te šinī sarakstā ir gara rinda tādu,
kas strada 15 stundasļ Tie nav tikai atsevišķi gadījumi, bet_ notiek sistemātiski vairāk kā mēnesi no
vietas. Ta tad Jus _to nevarat noliegt! Zeibolta '
kungs to agrāk nezināja, bet tagad viņš to zina! Tā
tad Jus nevarat mums to pārmest. (Starpsauciens.)

Kiršteina kungs, Jūs nevarat teikt, ka es pabalstu kreisas organizācijas pret Jūsu organizāciju. Nebūt ne! _ Es jau pirmīt teicu, ka es nevēlos,
ka Jus kompromitējat šīs labās _puses organizācijas.
Ar savu rīcību Jus tas kompromitējat un padarāt
par ētiski un morāliski nespējīgām vadīt lielo cīņu
pret kreisajiem! Jus ieaudzināt viņās korrupcijas
garu ar tādu rīcību, kas notiek Satiksmes ministrija,_ un mes esam pret. to. Jūs nedrīkstat to atļaut,
an jūsu ministris to nedrīkst! Ja viņš nevar radīt kartību, tad viņam jāiet! Tas ir skaidrs, un
tāds ir mušu viedoklis, kapec mes esam pret jūsu
ministri! _ Mes esam ziņojuši viņam, esam teikuši, ka mes to nevaram pieļaut. Tas tuvojas korrupcijai, ko tur dara, un jūs neesat spējīgi to novērst. Es nekad neesmu teicis, ka jūsu ministris
personīgi to dara, bet viņš to nevar novērst; tad
dodiet mums tādu ministri, kas to spēj, bet ne tādu,
kas neka nevar padarīt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputātam Bubinām.
M. Dubins (Agudas Jisroel): Augstais nams!
Vai nav jau laiks drusciņ padomāt, cik tālu mēs
esam nonākuši?! Tik tālu jau esam, ka viena otra ierēdņa deļ esam spējīgi gāzt ministri vai pat
valdību. Ja sociāldemokrāti ir iesnieguši kādu pieprasījumu, tad taču vajaga būt kādam pamatam,
vai noziegumam, ko ministris būtu izdarījis, bet te
mes tāda neredzam. Te pārmet, ka viņš iecēlis to
Milleru vai Šilleru, bet ne to Gēti, un domā, ka būtu bijis labāk, ja tas būtu bijis Gēte. Es domāju,
irvienalga, vai tur ir tas_ Millers, vai Šillers, vai
Gēte. Es domāju, ka vispār nav pareizi, ja te runā
par ierēdņu iecelšanu. Tā tas ir bijis vienmēr. Kad
valdīja kreisas _ partijas, tad tās centās ielikt amatos savus ierēdņus. Tagad, kad
noteikšana ir
centram, tas cenšas ielikt tur savus ierēdņus, un
nacionālais bloks nav apmierināts, tāpēc ka neieceļ viņa ļeredņus. Vai tā mēs varam šo jautājumu nostadīt?_ Mums taču dienas kārtībā ir daudz
svarīgāki jautājumi nekā šis! Es domāju, mums
vajaga spriest, ko darīsim, ja nevaram eksportēt

1930. g a d a 16. d e c c m b r I.

746

sviestu, ja nevaram eksportēt kokus, jo līdz ar to
mes nevaram dabūt valūtu, kuras mums paliek arvien mazāk. Parunāsim drusku par Latvijas saimniecisko stāvokli! Tas tomēr mūs maz interesē,
bet kāds Veide vai Millers — tie ir tie, uz kā visa
valsts turas. Ja viņu nav, tad nekas nevar būt!
Kungi, vai jūs nedomājat reiz beigt šo lietu?
Vai jūs domājat, ka jūsu runāšana šoreiz ir tik svarīga? Vai jus domājat, lai arī es izmantoju šo gadījumu un runāju par _ savas partijas biedriem, ku-

rus arī nevienā resorā nepieņem? Ne šie jautājumi ir tik svarīgi valstij un valdībai. Jūs ar šīm debatēm gribat panākt, lai katrs prezidents un katrs
ministris mazāk nodarbotos ar sava resora lietām,
bet gan vairāk ar savu darbinieku lietām. Lai turpmāk ta vairs nebūtu, es iesniedzu pārejas formulu — uzdot valdībai, pieņemot ierēdņus, no politiskam partijām tos vispār nepieņemt. (Smiekli;
jautrība.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates par deputāta V.Bastjāņa, A. Rudevica u. c. iesniegto
priekšlikumu -- izteikt satiksmes ministrim F. Ozoliņam neuzticību — izbeigtas. Iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā priekšlikumu par neuzticību
ministrim nobalsot nākošā sēdē.»

satiksmes

Parakstījuši deputāti H. Celmiņš, J. Trasuns,
A. Bļodnieks, _ V. Gulbis u. c. Vārds pie šī priekšlikuma deputātam Juraševskim.
P. Juraševskis (demokrātiskais centrs): Augstais nams! Ir iesniegts priekšlikums atstāt šī jautājuma izšķiršanu uz nākošo sēdi. Šo priekšlikumu
ir iesniegusi zemnieku savienība. (Starpsaucieni.)
— Nu, — labs ir: vairāk frakcijas. Man liekas,
ka šim priekšlikumam nav pamata. Te no Augstā
nama katedras satiksmes ministra darbību apkaroja! laba, i kreisā puse. Šī ministra darbība ir
nostādīta mušu priekšā, arī mēs esam tanī iedziļinājušies un esam atraduši to par tādu, kas pilnīgi
saskan ar likumību. Pārestības nevienam nav
nodarītas. Šai jautājumā uzstājās deputāti Lukins
un Reinhards. Kāpēc uzstājās deputāts Reinhards?
Izradās, ka viņš 4 reizes bijis pie ministra runāt par
vienu strādnieku, kas viņam piekrīt, un tā kā ministris šo strādnieku nav pieņēmis, tad deputāts
Reinhards nevar šim ministrim uzticēties. — Tas ir
tāds terrors, ka lielāks nevar būt. Deputātam iet
pie ministra, lai to piespiestu ko darīt, ir nepielaižama lieta! {G Reinhards no vietas: «Bet ministris atbildēja, ka viņš to nedarīs tāpēc, ka šis
strādnieks nav demokrātiskā centra biedrs!»)
'Ministris runāja par buķeti. Tā ir ļoti skaista:
Lukins, -Reinhards un Bergs. Demokrātiskajam
centram ļoti _ patīkami redzēt šo buķeti, kur pašā
kreisajā pusē iepīts arī šis stūris (rāda uz labo
spārnu). Tāpēc mēs balsosim par šī jautājuma
izšķiršanu_ tuht, jo tas ir jau pietiekoši noskaidrots.
{V. Bastjānis no vietas: «Jūs viens pats?») Nē,
viss demokrātiskais centrs!
Priekšsēdētājs P. Kalni ņš: Deputāts
Juraševskis izsacījās pret šo priekšlikumu. Vai vēl
kāds vēlas vārdu par šo priekšlikumu? Vārdu neviens nevēlas. — Nobalsošanā nāk deputātu H. Celmiņa, J. Trasuna u.c. iesniegtais priekšlikums —
neuzticību satiksmes ministrim nobalsot nākošā sēdē.

Ja deputāta H. Celmiņa u. c. iesniegto priekšlikumu pieņems, atkritīs šodien nobalsošana par
deputataV. Bastjāņa, u. c. iesniegto priekšlikumu;
ja deputāta H. Celmiņa u. c. iesniegto priekšlikumu
noraidīs, nobalsošanā nāks deputāta V. Bastjāņa
u.
c.
iesniegtais
priekšlikums. Lieku
tagad
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Celmiņa
u. c.
deputāta
H.
uz
balsošanu
pacelties
tos,
priekšlikumu. Ludzu
iesniegto
kas
ir par deputāta
H. _ Celmiņa u. c.
iesniegto priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta H. Celmiņa u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 48 balsis, pret —
43 balsis. Deputāta H. Celmiņa u. c. iesniegtais
priekšlikums pieņemts, un nobalsošana par deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegto priekšlikumu notiks
nākošā sēdē. — Līdz ar to 1. dienas kartības punkts
izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
pie likuma par
pārejas
formulām
b e z d a rba ap k a r o š a n u. Referents R. Dukurs. — Vispirms nobalsošanā nāk deputāta M.
Rozentāla pirmā iesniegtā pārejas formula:
«Saeima nolemj:
uzdot

valdībai lauku

nodarbināt

bezzemniekus,

sabiedriskos

slkzem-niekus

darbos vispirmā kārtā
un jaunsaimniekus.»

Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Budžeta kommisijā paīso pārejas formulu nodotas 6 balsis un pret to arī
6 balsis — tā tad vienāds balsu skaits.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Lieku deputāta M.
Rozentāla pirmo pārejas formulu uz balsošanu.
Kommisijā par un pret to nodots vienāds balsu
skaits. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta M.
Rozentāla pirmās pārejas formulas pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputāta M. Rozentāla pirmo pārejas formulu nodotas 45 balsis, pret — 28
balsis, atturējušies -*- 8. Deputāta M. Rozentāla
pirmā pārejas formula pieņemta. — Nākošo pārejas

formulu arī iesniedzis deputāts M. Rozentāls, un ta
skan tā:
«Saeima nolemj:
uzdot vald'bai izdarīt caur pagastu
darba spēka reģistrēšanu uz laukiem.»

pašvaldībām brīvā

Vārdu pie šīs pārejas formulas neviens nevēlas?

Vārds referentam.
Referents R. Dukurs:
Šī pārejas formula budžeta kommisijā dabūjusi 6 balsis par un 6 balsis
pret; tā tad atkal vienādu balsu skaitu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
'Nobalsošanā nāk
deputāta M. Rozentāla otrā pārejas formula. Kommisijā par un pret to nodots vienāds balsu skaits.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta M. Rozentāla otrās pārejas formulas pieņemšanu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Balsošanas rezultāts: par deputāta M. Rozentāla otrās
pārejas formulas pieņemšanu nodota 41 balss, pret
— 45 balsis. Deputāta M. Rozentāla otrā pārejas formula noraidīta. — Deputāta M. Rozentāla trešā
pārejas formula skan tā:
«Saeima nolemj:
uzdot valdībai, kamēr pastāv bezdarbs, noliegt ārzemju
strādnieku ievešanu un nodarbināšanu Latvijā, paredzot
paklausīgiem darba devējiem stingru sodu.»

ne-

Vārdu pie šīs pārejas formulas neviens nevēVārds referentam.
Referents R. Dukurs: Šī pārejas formula kommisijā dabūjusi 7 balsis un pret to nodotas arī 7
balsis, tā tad atkal līdzīgs balsu skaits.
Priekšsēdētājs _ P. Kalniņš: Pie deputāta M.
Rozentāla trešās pārejas formulas iesniegti divi
las?

priekšlikumi.

Vispirms deputāts F. Cielēns liek priekšā -r-

ses ij_ a s 17. sēde
_

balsošanu dalīt:
par sodiem atsevišķi.
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atsevišķi

ievešanu

un

Deputāti A. Alberings, A. Briedis, G. Ozoliņš
u. c. liek priekšā:
«Liekam priekšā M. Rozentāla priekšlikumu par ārzemju
strādnieku ievešanas noliegšanu nobalsot aizklāti.»

Vispirms nobalsošanā nāk deputāta F. Cielēna
priekšlikumspar dalītu balsošanu. Ludzu pacelties
tos, kas ir pret dalītu balsošanu. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Dalīta balsošana vienbalsīgi pieņemta. — Balsošana par atsevišķam daļām notiks
aizklāti. Vispirms jānolasa pirmā daļa —
uzdot valdībai, kamēr pastāv bezdarbs, noliegt ārzemju
strādnieku ievešanu un nodarbināšanu Latvijā.

Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta M. Rozentāla pārejas formulas pirmās daļas
pieņemšanu, raksta uz zīmītēm «par»; tie, kas balso pret deputāta M. Rozentāla pārejas formulas
pirmās daļas pieņemšanu, raksta — «pret»; kas
atturas, raksta — «atturos». — Vai visi deputāti
saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši zīmītes?
Jaunas zīmītes

neviens

nepieprasa?

Iebildumus

neviens neceļ? Lūdzu saskaitīt zīmītes! —? Balsošanas rezultāts: pavisam izdalītas 93 zīmītes; par
deputāta M. Rozentāla pārejas formulas pirmo daļu'
nodotas 47 balsis, pret — 46 balsis. Deputāta M.
Rozentāla pārejas formulas pirmā daļa pieņemta._—
Tagad nobalsošanā nāk deputāta M. Rozentāla pārejas formulas otrā daļa —
paredzēt nepaklausīgiem

darba devējiem stingru

sodu.

Nobalsošana par šo daļu būs atkal aizklāta.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par deputāta
M. Rozentāla pārejas formulas otro daļu, raksta
uz zīmītēm «par»; tie, kas balso pret to, raksta —
«pret»; kas atturas, raksta — «atturos». Vai visi
deputāti saņēmuši zīmītes? Vai visi izpildījuši zīmītes? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi nodevuši
zīmītes? Jaunas zīmītes neviens nepieprasa? Iebildumus neviens neceļ? Lūdzu saskaitīt zīmītes!
— Balsošanas rezultāts: par deputāta M. Rozentāla pārejas formulas otro daļu nodotas 38 balsis, pret
— 50 balsis, atturējies — 1. Deputāta M. Rozentāla pārejas formulas otrā daļa noraidīta. —
Nākošo pārejas formulu iesnieguši deputāti K. Kiršteins un M. Rozentāls. Šī pārejas formula skan ta:
«Saeima nolemj:
uzdot valdbai meža izsolēs

nepārdoto

mežu izstrādāt

valsts līdzekļiem saimnieciskā kārtā, ne tik vien sagatavojot
un izvedot kokus no meža, bet arī apaļo koku materiālu nenosol'šanas gadījumos no koktirgotājiem, tos sazāģējot un ap-

strādājot saimnieciskā kārtā.»

Tūliņ nolasīšu arī pārlabojumus, kādi iesniegti
pie šīs pārejas formulas. Deputāts N. Maizelis liek
priekšā:
«Lieku

priekšā sekojošu papildinājumu

pie

4. pārejas

formulas pie likuma par bezdarba apkarošanu:
«pie kam pirmā kārtā jānodarbina tie strādnieki un brāķeri, kuri sakarā ar krizi mežrūpniecībā, zaudē savu darbu».»

Deputāts V. Sanders liek priekšā sekojošo:
«Lieku -priekšā pārejas formulu par mežu eksploatēšami
nodot tirdzniecības un rūpniecības kommisijai.»

Deputāts Alberings liek priekšā:
«Liekam priekšā K. Kiršteina

kumu (pārejas formulu)

par meža

un

M. Rozentāla priekšli-

materiālu pārstrādāšanu

saimniec.bas kārtā nodot caurskatīšanai un atsauksmei lauksaimniecības un tirdzniecības un rūpniecības kommisijām.»
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(V. Bastjānis no vietas:
«Ārlietu kommisijai
arī!») Pie šī priekšlikuma vārds darba savienības
deputātam Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Man kategoriski jāizsakās pret šīs pārejas formulas
nodošanu komrnisijām. Tas tikai aizkavētu visu šo
lietu uz ilgāku laiku. Ir jau vēls laiks, Ziemassvētki ir tikpat kā klāt, un tā tad kommisijas izstrādājums nonāks plenārsēdē tikai janvāra beigās, ar citiem vārdiem — tad nemaz nebūs vairs laika mežu
izstrādāšanai. Citādi es to nevaru saprast.
Tagad vēl par pašu būtību. Man jāatzīmē, ka
man šinī starplaikā ir savākti vēl dažmateriāli, kas
vēl vairāk pierāda vajadzību izstrādāt mežussaimnieciskā kārtā, sevišķi vēl tāpēc, ka tagad nemaz
nav mežu solītāju, kas mežus nosolītu par to taksi,
kādu izstrādājusi valdība; viņi atsaucoties it kā uz
cenu krišanu pasaules tirgū. Varu tikai aizrādīt, ka
mežu izstrādāšana saimnieciskā kārtā, ko Dubina
kungs pirms nedēļas apšaubīja, Ir ļoti izdevīga valstij un izdevīga arī zemniecībai — lūdzu, kungi labajā pusē, to ievērot! Stāvoklis taču ir tāds, ka,
mežus tā izstrādājot, zemnieks var ātrāk tikt pie savas naudas par darbu un zirgiem, vienalga, vai tas
ir vecsaimnieks, vai jaunsaimnieks. Ir gluži skaidrs,
ka valsts ir lielāka drošība, ka tur nevar notikt tādas lietas, ka nauda ilgi jāgaida.
Es atzīstu, ka Dubina kungs ir koku izstrādāšanas lietpratējs. Viņš pats ir bijis koku tirgotājs,
viņam vēl tagad pašam ir sakari ar koku tirgotājiem. Bet viņš ir vienpusīgs lietpratējs, kas aizstāv
tikai uzņēmēju intereses. Man kā profesoram jāaizstāv valsts un arī zemniecības intereses.
Še ciešā sakarā atrodas zemniecības un strādnieku -intereses. Zemnieki un strādnieki par koku
izstrādāšanu nopelna, cik man zināms,
apmēram
kādus 11.000.000 latu, plostnieki — arī vēl kādus
4.000.000 latu. Vārdu sakot, te lieta grozās ap ļoti
lielam summām, un ja tagad šīs lietas izšķiršana
tiek nokavēta, kas tad lai notiek! Tad jūs, kungi
labajā pusē, arī jūsu pašu vēlētāji darīs atbildīgus
par to, ka viņiem ziemas otrajā pusē trūks vajadzīgas peļņas, kas viņiem pavisam nepieciešama.
Attiecībā uz mežu izstrādāšanu saimnieciskā
kārta esmu ieguvis no deputāta Kiršteina
kunga
mežu departamenta ziņas, ka tā ir pilnīgi iespējama.
Rodas izsmeļoša aina par to, cik izdevīga ir valstij
unjeize arī strādniecībai, un zemniecībai mežu izstrādāšana saimnieciskā kārtā. Šai lietā vairs nevar būt runa par kādiem Vakareiropas piedzīvojumiem, bet taisni par mūsu pašu piedzīvojumiem. Tā
1928-/29. gadā izsolēs pārdoti 2.931.000 kub. metru
meža, kas bija taksēts par Ls 11.675.000.—, bet nosolīts par Ls 17.263.000.—. Tā tad uzņēmēji uzsolījuši_ 48% virs takses. Saimnieciskā kārtā faktiski
izstrādāti 389.000 kub.
metru. Takse bijusi Ls
J. 186.000.— un iznākums — Ls 2.456.000.—. Tā tad
uzvija bijusi 107%, citiem vārdiem sakot — uzvija,
mežu saimnieciski izstrādājot, bijusi par 59% augstāka nekā par uzņēmēju nopirkto un izstrādāto
mežu.
Zināms, es sagaidu, ka Dubina kungs te atbildēs: saimnieciskā kārtā izstrādāti labākie meža gabali. Tādus aizrādījumus es esmu atradis uzņēmēju presē. Bet kā ir ar šo aizrādījumu patiesībā?
Patiesība ir tā, ka saimnieciskā kārtā izstrādātais
mežs ir nācis no skrajcirsmēm un citāda veida izlases cirsmēm — 100%, un šinīs cirsmēs ir
taisni
sliktākie koki, pie šiem mežiem uzņēmējus pat nevar laist klāt, jo citādi viņi to koku vietā, kas no
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meža izņemami kā sliktākie, lai atbrīvotu vietu labākiem kokiem, ņemtu taisni labākos. Tā ir parasta
lieta, ka izlases sistēma ir novedusi pie mežu izpostīšanas. Skrajcirsmu bijis 28%, neizstrādātu gabalu — tālākie 26%. Tālāk 12% ir devusi _ zemes
fondā atdalāmā mežu zeme. Pavisam kopa sanāk
66%; tikai pārējie 34% saimnieciskā kārtāizstradātā meža ir bijis tāds mežs, ko var salīdzināt ar to
mežu, ko izstrādājuši uzņēmēji.
Ir vēl sīkāki dati arī par to, cik liela ir starpība, ja tādu veselu mežu nosolījuši un izstrādājuši
uzņēmēji un ja tas ir palicis mežu departamentam
izstrādāšanai saimnieciskā kārtā. Vecsalaces mežniecībā saimnieciskā kārtā izstrādātais mežs devis
nevis 107% uzviju, salīdzinot ar vispārējo nolikto
taksi, bet 146% un 141% uzvijas. Lieta visā visumā ir tāda, ka no tā meža, kas nodots uzņēmējiem,
apmēram 80% krīt uz veselu būvkoku mežu un tikai 20% uz malkas mežu. Bet mežu saimnieciskā
kārtā izstrādājot, mēs turpretim redzam tikai 40%
būvkoku meža un 60% jau malkas meža. Visi mūsu rīcībā esošie dati ir diezgan pilnīgi un diezgan
plaši, lai varētu tikt pie pilnīgi droša slēdziena, ka,
ja mēs Latvijā būtu visu mežu izstrādājuši sa'mnieciskā kārtā, tad mums būtu nevis 5 miljoni uzvijas,
bet gan no 11.600.000 latu, par kādu taksi meži novērtēti, būtu 12—13 miljoni uzvijas. Es to lieku sevišķi pie sirds finanču ministrim, kas vislabāk zina,
cik grūti Latvijas valstij savilkt kopā sava budžeta
galus.
Pārejas formulas otrā puse prasa, lai saimnieciskā kārtā izstrādāto un līdz stacijām vai plostojamām upēm novesto mežu, ja negadītos pircēji,
transportētu tālāk tāpat saimnieciskā kārtā līdz mūsu ostām un zāģu sudmalām. Arī tur tiek likts
priekšā strādāt tālāk saimnieciskā kārtā. Šī lieta ir
pilnīgi sakarā ar pirmo. Transports pa dzelzceļiem
ir valstij iespējams, tāpat koku pludināšana pa upēm.
Izstrādāšana saimnieciskā kārtā zāģētavās arī ir iespējama lieta. Protams, ka katrā atsevišķā gadījumā ar zāģētavām jālīgst, bet arī koku tirgotāji pa
lielākai daļai paši nepārvalda zāģētavas —, viņi tāpat ir spiesti zāģētavas nomāt. Ja 1920. gadā tiešam notika, ka 20.000 standartu koku Rīgas ostas
malā kļuva zili un pelēki, tad tās kļūdas dēļ, ka tos
ilgi turēja neapsegtus. Es lasu angļu «Timber Trade Journal», kur pastāvīgi aizrāda, vai Anglijā ievestie koki ir «covered» vai nav «covered», t. i. apklāti vai neapklāti. Valdība, varbūt, toreiz to nezināja, vai arī nebija iespēja kokus apklāt. Katrā
ziņā bojāšanās notika ne aiz mežziņu, ne aiz transporta vainas, bet tāpēc, ka Rīgas ostas malā koki
stāvēja neapklāti.
Ja Dubina kungs aizrādīja, ka Padomija dabūjot par kokiem, kas transportēti uz Angliju mazāku,
cenu nekā Latvija, tad, varbūt, viņš domāja tos kokus, ko Padomija pārsūta uz Angliju, pēdējā laikā
rīkodama dempingu, nevis tos, kas pārdoti pagājušos gados. Es uzmanīgi sekoju «Timber Trade
Journal'am» un zinu, ka Anglijā par tiem kokiem,
ko eksportē no Pēterpils, kas ir apmēram līdzīgas
kvalitātes ar mūsu kokiem, nemaksā mazākas cenas kā par Latvijas kokiem. Par Ziemeļkrievijas —
Archangeļskas kokiem maksā vairāk, jo tie ir aug-

stākas kvalitātes.
Cik maksā mežu izstrādāšana? Es par to esmu
rakstījis «Ekonomistā», un neviens manus rakstus
nav kritizējis.
Sakarā ar šo mežu izstrādāšanu Dubina kungs
sacīja, ka mūsu koku tirgotāji dabūjot līdzekļus
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kāds labums ir no valūtas ieplūšanas, jo tam, kas
iekšzemē izstrādāts, pietiek ar Latvijas banknotēm,
un, tāpat kā linu izstrādāšanā, Latvijas valsts kases

zīmēm, kuru izlaidumu ir iespējams paplašināt.
Ja es sacīju, ka tie uzņēmēji, kas jau pašā sākuma nevar iemaksāt 10%, ir «švindleri», tad es
domāju, ka par to nav ko šaubīties. Es zinu, ka ir
daudz solīdu koku _ tirgotāju, kam pašiem ir savs kapitāls, bet ir arī tādi, kam tā nav. Labā spārna
kungi taču .aizstāv to viedokli, ka tirgotājam jānoē
pelna, jo viņš riskē ar savu kapitālu, tā sakot, ved
tirgu savu adu. _ Bet kas tad nu ir par risku, ja naudu dabu ārzemes? Tagad taču ir tā, ka par ārzemju aģentiem darbojas zināmi uzņēmēji, un tad nu ir
drīzāk saprotams, ka tiem aģentiem ir tieksme koku cenas nosist. Te valdībai taisni vajadzētu cīnīties ar šiem aģentiem, ja ne ar visiem, tad ar to
zemju aģentiem, kas ieved būvkokus, kādas vēl ir
Anglija, Vācija, Francija, Spānija un Itālija, ar vārdu sakot — visas Vidusjūras zemes.
Personīgi man par šo «švindeļa» lietu attiecībā
uz Dubina kungu jāsaka sekojošais. Es nebiju labi
ieklausījies, jo Dubina kungs runā ļoti ātri, var teikt
— ber ka pupas. _ Varbūt, viņš bija arī aizgriezies
uz otru pusi, un tapec_ es arī nesadzirdēju, ka Dubina kungs pieminēja vardu «švindelis» un to, ka arī
profesoru kungi švindelejot. Otrā dienā Dubina
kunga «leiborgana» — «Segodņa» un arī «Latvī» —
kas, liekas, ir kļuvis par Dubina kunga otro leiborganu, — es lasīju par to, bet tur nu vairs nebija tikai vārds «švindelis», bet jau «švindlers». Starp
šiem vārdiem ir liela starpība. «Švindelēt» var ikviens, ari diplomāti bieži vien «švindelē», un tas
dažreiz pat ir vjņu pienākums, ja viņi grib strādāt
savasvalsts laba; bet «švindlers» ir tāds cilvēks,
kas ka ar profesiju nodarbojas ar «švindelēšanu»,
ar krāpšanu.
Kā tad nu ir? Dubina kungs mani apvainoja,
ka es sakuma esot it ka apsolījis savu algu atdot,
bet tad to neesot pildījis. Redziet, te nu ir tas, ko
es esmu solījis. Ludzu! «Pēdējā Brīdī», kas nebūt
nav mana avīze, rakstīts, ka Saeimas deputāts profesors Balodis atsakās no savas algas par labu plūdos cietušiem. Sakait, kungi, kad tad bija tas laiks,
kad bija pludos cietušie! Tas taču bija 1928. gadā,
kad bija neraža! Līdzīgi rakstīts arī «Rigasche
Rundschau'a».
Lūdzu, te sacīts tas pats un tas pats arī «Jaunākas Ziņas». Otra dienā Dubina kunga otrs leiborgans «Latvis» pat nekautrējās izteikt vēl lielāku
nepatiesību, pārtrumpojot iepriekš teikto, ka es it
ka esot devis Sarkanajam krustam 2300 latus, bet
ta neesot bijusi visa alga. Es esot atteicies tālāk
maksāt, teikdams, ka mana alga esot apķīlāta. Es
Iudzu _ citus kungus pārliecināties, kas rakstīts beidzama kvīte, kas izrakstīta par 1150 latiem 1929.
gada 9. jūlija. Tur rakstīts: «Plūdos cietušiem
_
un
kaulu tuberkulozes arstejumiem.» Tas ir tāpēc, ka
Sarkanais krusts man paziņoja, naudas lasīšana
pludos cietušiem esot izbeigusies, un, tā kā 1150 lati
pārsniedza pludos cietušo vajadzības, tad atlikums
tika ziedots tuberkulozes slimiem. Tā tad pienākumu, ko esmu toreiz uzņemies, esmu pildījis. Kad es
atteicos no savas algas, es cerēju, ka man sekos daži citi kungi. Ne jau tie, kam nav lieli ienākumi, bet
tie, kam ir lielāki ienākumi nekā man — arī tādu ir
Latvija diezgan daudz; bet man nesekoja neviens,
mani tik vel avīzes izsmēja, izmēdīja, ka es ar to
gribot it ka velētājus zvejot. (Sauciens: «Pareizi!»)
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— Zināms, zināms! Jūsu kauns gan, laikam, pie
suņiem aizbēdzis! — No tā es esmu mācījies, ka
Latvijā cilvēks nevar būt labdarīgs atklāti, bet ar
to jānodarbojas slepenībā.

Ja te aizrāda uz maniem lieliem ienākumiem,
tad jājautā, vai jūs zināt, cik man ir izdevumu, cik
es esmu atbalstījis slepenībā. Vai jūs zināt, ka Latvijas universitātē studējošo stāvoklis ir šausmīgs,
ka mums nav nekādu faktisku stipendiju. Tur dažreiz gribot negribot vienam otram jāpalīdz.
Es gribētu pasacīt vēl vienu otru lietu sakarā
ar ierāvēju atbalstīšanas polītiku, kas tagad valda,
kas reizē ir uzskatāma par Latvijas gremdēšanas

polītiku, ar ko nodarbojas sevišķi dažas labā spārna avīzes. Es atrodu, ka ir nepieciešami pārdrukāt
un izplatīt manas runas. Kad, piemēram «Latvis»
un «Brīva Zeme» par mani ko raksta, tad tie manas
runas vilto un sagroza. Sakarā ar to es esmu nolemisizdot savas runas un izplatīt tās lielākā apjoma, tapec es turu pilnīgi par savu tiesību izlietot savu Saeimas algu šim nolūkam un, varbūt, arī dažiem
citiem rakstiem, kas man ir un kas ir nepieciešami
Latvijas saimnieciskai politikai.
Par to lielo algu, kādu es saņemot no Universitātes, 1000 latu mēnesī, man jāsaka sekojošais. Vai
kāds no jums, kungi, arī zina, ko nozīmē Latvijas
universitāte nopelnīt 1000 latu mēnesī? Tas iespējams man tapec, ka es aizvietoju divas katedras,
proti — politiskas oikonomijas un saimnieciskās ģeogrāfijas katedras. Es ieņemu abas katedras
tāpēc, ka pirms diviem gadiem nomira ļoti labais
saimnieciskas ģeogrāfijas docents Hedenštrems. Ja
mušu Universitāte tagad gribētu pieņemt labu spēku noarzemem, tad par to algu, kāda ir mūsu Universitāte, labu speķu nebūtu iespējams dabūt. Tāpēc man bija jāuzņemas uz dažiem gadiem aizvieto^ šīs_ divas katedras — līdz tam laikam, kamēr
mes būsim izaudzējuši pašu spēkus. Man tagad jālasa 14 stundas nedēļā un jāvada gadā 40 diplomdarbu. Katrs diolomdarbs prasa vismaz dienu. Es
varu to izpildīt tikai tāpēc, ka esmu beidzis trīs fakultātes. Es būtu varējis beigt arī ceturto fakultāti,
ja tikai man tas būtu bijis iespējams. Es esmu beidzis teoloģijas fakultāti, ģeogrāfijas fakultāti un
tautsaimniecības fakultāti. Arī ar lauksaimniecību
es esmu daudz nodarbojies, tā ka, ja man būtu iespējams atrauties no darba, arī tur es būtu varējis
nolikt attiecīgus eksāmenus. Tāpēc es varēju gan
uzņemties kā lietpratējs lasīt šos divus tautsaimniecības priekšmetus. Mūsu profesora iesākuma
alga ir 500 latu mēnesī. Varat ticēt, ka par to neviens labāks ārzemes spēks šurp nenāks. Piemēram Vācijā profesora alga, kāda -man tur varētu būt,
ir 13.000 markas jeb 16.000 latu gadā, un bez tam
vēl tur ir ienākumi no priekšlasījumiem. Jau kara
laikā — es to varu dokumentāriski pierādīt, ja to,
piemēram, kādai kommisijai vajadzētu pierādīt —
— man Vācijā bija 25.000 latu algas, par 20% vairāk
nekā man tagad iznāk ar visu tagadējo Saeimas deputāta' algu.
Te ir taisni tas jautājums, kas tagad ir vēl ļaunāks, proti — ka par veciem profesoriem netiek gādāts. Mums ir stipendijas, pensijas...
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Deputāta
kungs, es atvainojos ...
K. Balodis (turpina): Atļaujiet, es vēl neesmu
beidzis! Man vēl jāpasaka ...
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Es atvainojos, deputāt Balod, bet laiks ir vēls, un mēs tagad
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runājam par mežu izstrādāšanu valsts saimnieciska
kārtā.
K. Balodis (turpina): Es varu tikai jautāt Dubina kungam: vai Jūs esat tas Dubina kungs, kas
1922. gadā dabūja spirta
brūža koncesiju, un vai Jūs tagad jau 8 gadus

neieņemat

vietu

Latvijas

par-

lamentā, pretēji Latvijas satversmes 32. p a n t a m, kas aizliedz Saeimas

deputātam

saņemt

koncesi-

jas?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds
deputātam
Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire Cion): Augsti godātie deputātu kungi! Es gribētu apstāties pie pārejas formulas, ko parakstījuši Kiršteina un Rozentāla kungi
- - uzdot valdībai mežu izsolēs nepārdoto mežu izstrādāšanu veikt valsts līdzekļiem saimnieciskā kārtā, ne tik vien sagatavojot un izvedot kokus no mežiem, bet arī, apaļu koku materiālu nenopirkšanas
gadījumos, tos sazāģējot un apstrādājot saimnieciskā kārtā. Diemžēl, šinī gadījumā es nevarēšu balsot par šo pārejas formulu, kaut arī es esmu balsojis par citām pārejas formulām, kuras bija iesniedzis Rozentāla kungs. Es nevaru balsot par šo pārejas formulu tamdēļ... (starpsauciens: «Žīdu intereses!») Brieža kungs, Jūs ļoti uztraucaties, ka es
aizstāvu žīdu intereses, bet es aizstāvu žīdu darba
ļaužu intereses un man nav kauns tās aizstāvēt
Augstajā namā. _ Tas, varbūt, ir daudzreiz labāk
nekā aizstāvēt Uniona bankas intereses. (Starpsauciens.) Lūdzu, nerunājiet par manu profesora tituli!
Par to mēs runāsim, varbūt, kādu citu reizi!
Runājot par šo pārejas formulu, es gribētu teikt:
ja mums būtu citas valdības laiks, ja mums būtu
kāds dibināts iemesls domāt, ka mežu departaments tagad ir pārvērties par vienu ideālu iestādi,

kas varētu saimniekot plānveidīgi, tad. bez šaubām,
es varētu to atbalstīt; bet, diemžēl, mēs zinām, kur
esam tikuši ar tādu, tā saukto, plānveidīgo saimniekošanu. Mēs zinām, ka 1920. gadā valsts ar savu
zāģētavu ir tikai zaudējusi.

Es

nevaru

tagad ap-

rakstīt šo lietu tuvāk, bet man vajadzēs uzsvērt sekojošo. Visiem ir zināms, ka mežu departaments ir
nodevis pludināšanai baļķus no Lucavas salas līdz
Bolderājai par 30 santimiem gabalā, neskatoties uz
to, ka bija priekšlikums nopludināt par 16 santimiem. To ir darījis, Kiršteina kungs, Jūsu mežu departaments, ko Jūs aizstāvat.
Un tā kā bija runa
par 30.000 gabalu baļķu pludināšanu, tad Jūs ar
vienkāršas aritmētikas palīdzību varat izrēķināt,
kāds valstij ir cēlies zaudējums tādas Jūsu plānveidīgas saimniekošanas dēļ.
Ir arī vēl citi līdzīgi fakti.
Atļaujiet atstāstīt
kādu faktu dzelzceļu virsvaldē. Šodien mēs jau
runājām par Satiksmes ministriju un redzējām, kas
kādreiz notiek dzelzceļu virsvaldē. Dzelzceļu virsvaldē bija tāds gadījums. Kur pie viena un tā paša
darba privātai iestādei bija viens brāķeris, dzelzceļu virsvaldei tam pašam uzdevumam tanī pat laikā
bija administratīvas personas.
Mēs, diemžēl, ļoti labi zinām, ko Latvijā nozīmē mežu departaments un valsts iestāde. Ja tagad
koku zāģētavas būs atkarīgas tikai no tām personām, kuras uzaicinātas valdībā, tad, varbūt, Breikša
kunga un Kiršteina kunga funkcijās būs ietilpināts
arī darbs un uzdevums attiecībā uz brāķeriem. Es
jau tagad iedomājos tādu stāvokli: ja katru vienkāršu strādnieku pieņems valsts, tad katru brāķeri
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uzskatīs par kaut ko sevišķu, salīdzinot ar mežzini
vai mežsargu. Tie jau nu gan taisni man būtu visvairāk jāaizstāv. Ministru prezidents kādā savā
paskaidrojumā bija sacījis, ka mēs iztikšot bez brājķeriem; mēs ņemšot palīgā lauksaimniecības studentus. Nu, mēs jau zinām, kas tie ir, salīdzinot ar
brāķeriem! Vārdu sakot, te ir darīšana ar kādiem
1000 cilvēkiem, kurus jūs tagad gribat Izsviest no
darba un atstāt mežu departamentam iespēju un

tiesību izvēlēties no sava redzes stāvokļa un pēc
sava ieskata.
Es varu iedomāties to objektivitāti, kāda šeit
bus valdībai pret brāķeriem, it sevišķi žīdiem: katru žīdu brāķeri uzskatīs par nederīgu kandidātu
valsts dienestam. Tad sāks strādāt tas aparāts, kas
pie mums izsviež žīdus no visām valdības iestādēm,
sakot ar kulturālākām vietām un beidzot ar zemākiem policijas ierēdņiem. Mēs zinām, cik grūti ir
mazākuma tautības pilsonim tikt par ierēdni kādā
vietā. Tāpēc mans uzdevums ir visu to paredzēt,

un es gribētu teikt, ka mēs esam kategoriski tam
pretim un pret to protestējam. Es katrā ziņā balsošu pret šo pārejas formulu, un ne tikai pret pārejas
formulu, bet ari pret deputāta Maizeļa iesniegto papildinājumu tam, jo tas ir tikai vājš ielāps.
Man šķiet, ka šī pārejas formula ir sociāldemokrātu frakcijas pārskatīšanās rezultāts, izstrādāts
steiga un tapec nepieņemama. Ja arī to papildinātu,
tomēr ta neder, jo atzīst mežu departamenta, t. i.
valsts iestādes administratīvo iespaidu tur, kur vajadzētu valdīt tikai saimnieciskai lietderībai. Es
tapec esmu spiests balsot pret šo pārejas formulu
un arī deputāta Maizeļa tās papildinājumu, jo esmu
pārliecināts, ka privātie brāķeri un strādnieki netiks
pieņemti, sevišķi mazākuma tautību strādnieki netiks pieņemti, jo brāķera amats kļūs par valsts ie-

rēdņa amatu.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Bīlmanim.
R. Bīlmanis (sociāldemokrāts): Cienījamie deputātu kungi! Mūsu frakcija vairākkārt ir konstatējusi
ļoti nevēlamu un nepareizu parādību mūsu saimnieciska dzīve, proti — ka valsts polītiku daudzkārt
mēģina iespaidot privātā kapitāla intereses.
Tas
sevišķi izdodas zināmām grupām tad, ja valdība
mazāk spējīga pretoties. Arī šodien mēs konstatējam, ka grūtajā stāvoklī, kāds iestājies mežu rūpniecība, jādzird, ka Finanču ministrija galvenā kārtā
uzklausa mežu rūpnieku prasību, pazemināt taga-

dējo mežu taksi un izsolēs noteiktās cenas, jo mežu
solītāji pieteikuši boikotu.
Latvijas apstākļos tiešām meži ir viena no lielākām rezervēm valsts saimniecībā. . Pagājušā gadā tie deva valūtas vairāk par 80 miljoniem latu,
un arī tekošie _ ienākumi diezgan jūtami atbalsta
valsts kasi; tāpēc šim jautājumam jāpieiet ar lielu
uzmanību. Nevajaga aizmirst, ka, pateicoties depresijai mežu rūpniecībā pēdējos mēnešos, koku tirgotāji izvirzījuši prasību turpmākos divi gados mežu
takses reducēt uz leju, kas nāktu par ļaunu valsts
kasei. Valsts kasei šīs redukcijas, jā tās piešķirtu,
nekad par labu nenāks, ja arī konjunktūra uzlabosies. Tāpēc mēs nevaram pieiet šim jautājumam
vienpusīgi, mums tas jāapskata vispusīgi. Rīgas
pilsētas valde arī ir pārrunājusi šo jautājmu un šogad atturēsies no lielākas mežu pārdošanas.
Mēs zinām, ka Latvijas apstākļos meži ir ļoti
svarīgs postenis, svarīgs vēl tāpēc, ka Latvijas mežu rezerves, salīdzinot ar Somijas, Polijas un Krievijas mežiem, ir ļoti niecīgas. Līdz pagājušā gada
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augusta mēnesim pēc oficiāliem statistiskiem datiem, pēc mēneša biļetena un statistiskas pārvaldes
publicētiem oficiāliem datiem un Vācijas konjunktūras pētīšanas institūta

publicētiem datiem

koku

cenas bijušas vēl stipri augstākas par priekškara
cenām. Sevišķi tas būtu sakāms par apšu un berza
klučiem.
Pēdējiem vēl tagad cenas nav kritušas.
Cenas ir gan kritušās zāģētam materiālam, ko
SPRS eksportējusi lielākā vairumā uz Vakareiropas valstīm; bet tā tas ir tikai uz zināmu laiku. Es
vēlreiz uzsveru, ka tas attiecas tikai uz zaģetu egļu
un priežu cenām.
Mūsu mežiem pasaules tirgū nav sevišķi liela
loma, un tiem nedaudz standartiem, ko mēs eksportējam, nav piešķirama sevišķa nozīme pasaules tirgū. Bet mūsu mežiem ir viena raksturīga īpašība,
proti tā, ka mēs eksportējam to materiālu, kas atrodams tikai Somijā, Krievijā un Baltijas juras piekrastes valstīs, t. i. labo priedi un egli, kas ne visur
aug, bet ir vajadzīga itin visur būvniecībā jo plašos
apmēros. Tā ir viena no priekšrocībām, kas vēl
vairāk uzliek mums pienākumu piegriezt mūsu mežiem izcilu vērību un liecina par to, ka tagadējais
depresīvais stāvoklis ilgi neturpināsies, jo priežu un
egļu pieprasījumi, kas aizvien vajadzīgas būvniecībā un vispārējā saimnieciskā dzīvē, būs vēl lielāki
nekā pirms kara, kaut gan koksni cenšas atvietot
ar tēraudu. Bet visumā priede un egle paliks materiāls, ko tirgū aizvien pieprasīs.
Mežu departamenta direktors Teikmaņa kungs savā «Lettlands
Oekonomist» ievietotā rakstā min koksnes vērtību
un pasaka, ka 1925. gadā koksnes cenas bijušas
piecreiz augstākas nekā pirms kara. Pēc 1925. gada šīs cenas gan ir atkal reducējušās, bet jākonsta-

tē, ka vispār koksnes cenu krišanās ir pārejoša un
ka stāvoklis var uzlaboties. Tāpēc nevar atrisināt
šo jautājumu tik īsā veidā, kā Finanču ministrija
domā.
Bez tam, kungi, es gribu uzsvērt vēl vienu sevišķi svarīgu lietu. Kopš šī gada 1. janvāra budžetā iztrūkst vairāk par 7.000.000 latu ar koku muitu,
kas pagājušā gadā ienāca, bet šogad neienāk, sevišķi
par zāģētiem materiāliem. Šie 7.000.000 latu ir savā ziņā atvieglojums mūsu kokrūpniekiem, ko arī
vajaga ievērot, un šie 7.000.000 latu pagājušā gada
budžeta bija 0,1% no visu eksportēto koku vērtības.
Ja to salīdzina ar summu, ko samaksā kā celma naudu mežu departamentam, tad tā izrādās ārkārtīgi
liela kompensācija, kas jāuzrēķina uz kokrūpnieku
birkas par labu viņiem. Svarīgi ir arī tas, ka no
mušu mežiem eksportē tikai mazāko daļu.
Pēdējos 2 gados mēs ar pastiprinātu mežu eksportu esam
sasnieguši 32% no visām cirsmēm, un šie 32% nebūt nav visi_ zāģēts materiāls, bet liela daļa apšu
kluči, kuru vērtība ir par 200% augstāka nekā pirms
kara zelta rēķinot, kā arī stutmalka, papīrmalka un
berza kluči.
Man jāuzsver vēl viena veselīga parādība, —
proti — ka mežu departaments pats sāk sagatavot
saimnieciska kārtā vērtīgākos meža materiālus,
proti — bērza un apšu klučus, tā ka rodas lielākas
rezerves sērkociņu fabriku vajadzībām un finieru
rūpniecībai.
Saimnieciskā kārtā sagatavotie apšu
un bērza kluči lielā mērā pacēla fabrikām nepieciešamās izejvielas kvalitāti.
Šis faktors ir ļoti svarīgs, tas pasaules tirgū paliek vēl neaizskarts.
Tā tad tagadējā depresija attiecas tikai uz priedi un egli, kādam materiālam konjunktūra ir nelabvēlīga; bet, neskatoties uz visu to, tomēr nav tik
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slikta, ka tā varētu ruinēt mūsu mežu saimniecību.
Tas varētu attiekties sliktākā gadījumā uz visu eksportu — t. i. 32% no visa cirtuma. Pārējām mežu
operācijām jānorisinās neatkarīgi no meža rūpnieku
boikota. Tāpēc arī tās briesmas nav tik ārkārtīgi
lielas. Vienīgais, kas varētu sacelt bažas, ir — valūtas trūkums valsts kasē. , Kā jau teicu, tas ir
vienīgais motīvs. Bet ja jau valstij šai operācija
jāzaudē miljoni un atkal miljoni, tad tautsaimnieciski būtu pareizāk šo operāciju atlikt uz vēlāku laiku.
Bet tanī pat laikā, lai pasargātos no spekulatīvām
operācijām, ko varētu ievirzīt taisni kokrūpniecības
kapitāls, ir taisni nepieciešami izmantot mežus
saimnieciskā kārtā. Ja es teicu, ka līdz šim laikam
mežu departamenta praksē bērza un apses materiālu sagatavošana ir devusi ļoti labus panākumus,
tad nav nekāda pamata domāt, ka arī priežu un egļu materiālu sagatavošanu mežu departaments nevarētu veikt tikpat sekmīgi. Tas tikai runā par labu tam, ka valsts var uzņemties noorganizēt savu
aparātu. Varu teikt, ka šis aparāts pilnīgi attaisnos
savu darbību un tas nāks tikai par labu Latvijas
valstij.
Sakarā ar to, ka mežu operāciju nozīme ir tik
svarīga mūsu tautsaimnieciskā dzīvē, ka var izņemt
uo mūsu dzīves daudz bezdarbnieku kā pilsētās, tā
arī uz laukiem, jāsper taisni ārkārtēji soļi šo operāciju sekmēšanai. Tāpēc man jāsaka, ka nav pareizi tie ārkārtējie soļi, kādus liek priekšā finanču ministra kungs. Atļaut kokrūpniekiem un ārzemnieku tirgotajiem rīkoties tikai viņu interesēs, nenozīmē neko citu kā dancošanu pēc atsevišķu uzņēmēju
grupas iegribas, kam nav cienības pret nopietnu
valsts saimniecisko polītiku. Mežu departamentam
jāatrod visveselīgākais veids, un proti: šogad, kamēr pastāv depresija, pastiprinātā kārtā jāsagatavo
meža materiāli saimnieciskā kārtā, kurus varēs pārdot ja ne tagad, tad tad, kad konjunktūra būs uzlabojusies.
Es vēlreiz uzsveru, ka attiecībā uz priedi un
egli tagadējā starptautiskā konjunktūra ir pārejošā
posmā. Tas ir izskaidrojams ar tagadējo depresiju
Eiropā, un arī jūs, kungi labajā pusē, nenoliegsit,
ka mūžīgi tā nevar vilkties. Aiz šiem motīviem šī
pārejas formula ir sevišķi svarīga, kas uzliek pienākumu pastiprināti izmantot mežus saimnieciskā
kārtā.
Protams, šinī jautājumā ir ieinteresēti daži minoritātedarbinieki. Piemēram, koku brāķeri galvenā kārta rekrutējas no viņu aprindām un līdz šim
darbojas pie privātā kapitāla.
Viņus interesē, vai
varēs atrast darbu, valstij saimniekojot. Par apmierināšanu mūsu minoritātu pārstāvjiem un arī Lazersona kungam varu pateikt, ka latviešu koku
brāķeru ir pārāk maz, un šādos apstākļos tie būs
jāņem no minoritātu aprindām, kas līdz šim jau nodarbojušās koku rūpniecības nozarē. Tāpēc praksē
pie lietderīgas rīcības attiecīgie lietpratēji būs jāņem no tām aprindām, kas jau tagad nodarbojas koku rūpniecībā.
Savas frakcijas vārdā varu paziņot, ka mēs
balsosim par šo priekšlikumu kā pareizāko izeju,

lai pašreiz valsti un mūsu tautsaimniecību pasargātu
no varbūtējiem zaudējumiem. Mēs balsosim par
mežu izmantošanu pastiprinātā saimnieciskā kārtā.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Šternam.
J. Šterns (progresīvā apvienība): Augstā sapulce! Pagājušā svētdienā bija mūsu partijas apsprie-

757

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

de, kurā piedalījās pāri par 300 lauku darba tautas
pārstāvju. Es referēju par Saeimas darbību un aizrādīju arī uz šo jautājumu, ko mēs šodien apspriežam. Visi, ne tik vien lauku, bet arī pilsētu delegāti
vienbalsīgi atzina, ka jāpieliek visi spēki, lai izbeigtu tagadējo nejēdzīgo stāvokli, jo strādniekiem neesot darba. Tāpat mazzemniekiem un jaunsaimniekiem, kuru lielākais ienākums esot ziemas mēnešos pelņās braukšana, neesot darba un viņi nekā
nevarot sabalansēt savu budžetu.

Tāpēc viņi grie-

zās pie mums un uzdeva pielikt visus spēkus, lai šo
jautājumu izšķirtu tā: ja nav koku tirgotāju, kas grib
mežus izstrādāt, tad tas katrā ziņā jādara valstij,
valstij jāpārņem savās rokās mežu izstrādāšana.
Pie tam viņi aizrāda, ka tad būšot labāk, tādēļ ka
tagad darba ļaudīm bieži jācieš pārestības no koku
tirgotājiem, jo esot gadījumi, kad viņi nevarot dabūt samaksu un tā viņi strādājot par velti.
Bez tam aizrāda uz tādu nevēlamu, parādību,
kas novērota kādā mežniecībā, kur mežzinis nevienam nedod darbu, iepriekš nesazinoties ar koktirgotāju — sveštautībnieku par darba algu. Aizrāda,
ka tas ir nepareizi, jokoktirgotāji maksā maz. Bez
tam aizrāda, ka valstij vajadzētu maksāt daudzmaz
tādas cenas,

kas apmierinātu strādnieku un zirdzi-

nieku darba dienas peļņu. Tāpēc mēs balsosim par
deputāta Rozentāla iesniegto priekšlikumu, jo tas
saskan ar mūsu kongresa dalībnieku domām un atbilst jaunsaimnieku un mazsaimnieku interesēm.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Dubinam. Deputāta Dubina nav klāt. Vārds
deputātam Maizelim.

N. Maizels (Bunds): Augstais nams! Runājot
par Kiršteina un Rozentāla kungu pārejas formulu,
deputāts Lazersons uzskatīja par savu pienākumu
uzstāties pret manu papildinājumu šinī pārejas formulā. Sociāldemokrātu frakcija arī domā, ka tādas lietas par valsts saimniecību un privāto saimniecību jāiztirzā un jāizšķir no saimnieciskās lietderības redzes stāvokļa. Bet jāievēro, ka, saimniekojot valstij faktiski tiek nodarīta liela netaisnība zināmai iedzīvotāju kategorijai. Mūsu laikmetā katras valsts uzdevums ir — apkarot bezdarbu.
Bez
šaubām! Bet ja mēs bezdarbu gribam apkarot, tad
nekādā ziņā, to darīdami, nedrīkstam vēl radīt bez-

darbu.

Ja sakarā

ar šīs saimnieciskās

nozares

pārkārtošanu privātos uzņēmumos radīsies bezdarbnieki, tad mana formula liek priekšā tādā gadījumā
pirmā kārtā dot darbu šiem bezdarbniekiem.
Es
nevaru saprast, kā var balsot pret šo papildinājumu.
Var gan balsot par, vai pret pārejas formulu pašu,
bet nevar balsot pret manu papildinājumu. Mans
priekšlikums nemaz neattiecas uz privātiem uzņēmumiem vispār, bet tikai uz strādniekiem.
Tomēr jāievēro, ka mēs dzīvojam tādā laikme-

tā, kad, ja ne šodien, tad rīt — valsts saimnieciskie
pasākumi var būt nepieciešami, un mūsu uzdevums
ir šinī ziņā sākt. citādu polītiku nekā grib deputāts
Lazersona kungs.
Manam uzdevumam šeit jābūt — žīdu darba
ļaužu interešu aizstāvēšanai, par ko šeit iestājās arī
deputāts Lazersons. Tas ir mūsu uzdevums, neskatoties uz to polītiku, ar kādu mēs nodarbojamies
saimnieciskā dzīvē. Arī valsts uzņēmumos un pasākumos žīdu tautības piederīgiem jābūt līdzīgām
tiesībām. Valsts nevar liegties dot darbu vienai
iedzīvotāju kategorijai. Mana papildinājuma nolūks ir panākt, lai taisni nepaplašinātos valdošās
nācijas iespaids saimnieciskā dzīvē uz kādas mino-
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ritātes rēķina. Es domāju, ka žīdu darba ļaudis ļoti
interesē šī pārejas formula.
Mēs pašreiz dzīvojam laikmetā, kad vienā otra
-nozarē jau pārejam uz valsts saimniecību, un te nu
mums jāatbild uz jautājumu, kāds ir mūsu uzdevums
šī jautājuma pareizai rēgulēšanai._ iMūsu uzdevums
nevar būt piekrist šinī virzienā kādai nacionalistiskai politikai. Diemžēl, jākonstatē, ka valsts saim-

niecībā šis ir liels ierocis.

Kamēr valsts aparāts

ir nacionālas politikas atbalstītāju pārziņā, tikmēr
tas pārvēršas par zināmas nacionālistiskas politikas
ieroci, dod zināmai kategorijai darbu uz citas kategorijas rēķina. Lai visu to novērstu, es esmu iesniedzis savu papildinājumu un esmu pārliecināts, ka
katrs darba ļaužu aizstāvis un sevišķi minoritātu
darba ļaužu aizstāvji to atbalstīs.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Kiršteinam.
K. Kiršteins (demokrātiskais centrs): Godātie
deputātu kungi! Loti interesanti, ka šai jautājuma
pirmo reizi redzama tāda parādība, ka profesors
Tas rāda,
Lazersons un Dubina kungs saprotas.
un es domāju, ka visi tam piekritīs, ka te ir runa
par ļoti lielu virspeļņu, ko tagad grib iegūt valsts
un atņemt Dubina — Lazersona kungu aprindām.
Lazersona kungam bija tādi pat argumenti, kā
^
Dubina kungam pret valsts mežu izstrādāšanu
saimnieciskā kārtā, un viņš neatrada nekā cita, ka
1920. gada valsts ekspluatācijas pārvaldes darbību

un kādu gadījumu, kur pludināšanai koki it kā nodoti par pārāk augstu cenu.
Kas attiecas uz ekspluatācijas pārvaldes toreizējo slikto darbību, tad, kā zināms, tā noritēja citādos apstākļos un citādā veidā nekā tagad. Toreiz
darbus vadīja speciāls aparāts ar lielu ierēdņu štatu caur uzņēmējiem. Toreiz bija tāds laikmets, ka
panamas notika uz katra soļa. Agrākās kļūdas nav
noliedzamas, bet mēs zinām, ka mežu departaments
tagad jau 7 gadus strādā un gūst peļņu, izstrādādams daudz slikta meža: dažādus atlikumus, dažādas skrajeirtes u. t. t. Viņš pelnījis, izstrādādams,
tikai 7%—8% no gada normas, 3.500.000 latu, atskaitot visas prēmijas. Ja valsts izstrādātu lielāku
vairumu, kaut pusi izsniedzamā meža saimnieciskā
kārtā, tad ar šo virspeļņu varētu uzturēt visu mežu
administrāciju, neņemot ne santīma no valsts budžeta. Ja Lazersona kungs sacīja, ka kāda partija
baļķu nodota pludināšanai par pārāk dārgu cenu,
tad tas ir atsevišķs nenozīmīgs gadījums. Šogad,
neskatoties uz slikto konjunktūru, par ko runā kokrūpnieki, mežu departaments noslēgs savu mežu
izstrādāšanas bilanci ar peļņu, nebūt nezaudēdams
tās 2 bikses, ko te minēja deputāts Dubins.
Daudzi saka, ka departaments varot taisīt tādus
aprēķinus, kādus gribot. To apgalvo arī nacionālais bloks savā laikrakstā. Ja jūs neticat oficiāliem,
Valsts kontroles pārbaudītiem datiem, tad tālāk nav
ko runāt. Es apstiprinu, ka šie dati ir pareizi. Neviens no oponentiem nav atbildējis uz manu jautājumu, nav uzrādījis kaut vienu zemi Eiropā, kur valsts
savus mežus izstrādātu tik mazos apmēros, kā pie
mums Latvijā; un nav arī nevienas tādas valsts, ne
no mazām, ne arī lielajām valstīm, ne no jaunām, ne
vecām. Šinī ziņā viņas visas ir tikušas tālāk par
mums. Man ir pārliecība ka šī cīņa arī pie mums
agri vai vēlu beigsies ar valsts uzvaru, bet tagad tā
ir tikai pašā sākumā.
Lazersona kungs vēl aizrādīja uz bažām, kas
esot viņa tautības aprindās, proti, ka bez darba palikšot daudz žīdu tautības strādnieku un brāķeru, jo
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valsts darbu veikšot ar studentiem. Šāds apgalvojums ir pilnīgi nepareizs. Es pilnīgi saprotu, un
t ozina arī visi darbu vadītāji, ka ar studentiem vien
darbu nevarēs veikt, ka te būs jāpieņem arī speciālisti. Ja darbus paplašinās, tad speciālistus varēs
nodarbināt daudz plašākos apmēros. Bet es gribētu
aizrādīt Lazersona kungam, ka arī tas nav pareizi,
ka tagad žīdu tautības koktirgotāji ir atlaiduši no
darba veselu rindu latviešu speciālistu. Tad, kad
viņiem ir ziedu laiki, kad viņi var miljonus grābt,
tad viņi meklē speciālistus latviešus, — bet kad laiki ir grūtāki, tad tos no darba izgrūž un atstāj tikai
savus tautiešus.
Es piekrītu Maizeļa kungam, ka vajadzētu nodarbināt arī tos, kas ir bez darba; tas ir jāpanāk,
un es_ domāju, ka, ja valsts strādās šo darbu, tad bez
speciālistiem neiztiks un šinī darbā nodarbinās ne
tikai latviešus, bet arī cittautiešus, ja viņi savu darbu labi pratīs.
Šī mežu izstrādāšanas lieta ir tik labi saprotama un visās valstīs skaidri pierādīta, ka par to nemaz nebūtu ko runāt, bet, diemžēl, arī mūsu nacionālistu aprindās ir tādi, kas šo lietu neizprot, kas neskatās uz citu valstu piemēru, bet vairāk skatās uz
koktirgotāju nedibinātiem aizrādījumiem. Še iesniegts priekšlikums, ka šo lietu vajadzētu nodot
attiecīgām kommisijām. Man liekas, kungi, tad šī
lieta tiks pavisam aprakta, jo mežu darbiem jāsākas
jau tagad. Ja mēs nodosim šo priekšlikumu kommisijai, tad lieta var vilkties līdz februāra mēnesim,
kad sezona būs tikpat kā cauri.
Ja Bīlmaņa kungs teica, ka var draudēt liels
valūtas iztrūkums, tad es domāju, ka šogad tā lieta
nebūs tik traka, jo mēs zinām, ka koku tirgotājiem
ir sagatavoti veseli 140.000 standarti koku materiālu, kas nav pārdoti. Šogad visu to pārdos par augstāku vai zemāku cenu, bet krize iesāksies nākošā
gada, _ tad mēs nevarēsim iegūt valūtu, zāģētavām
bus jāstāv, un šī krīze var būt ļoti smaga. Kā jau
aizrādīju, mes vienu trešo daļu valūtas ieņemam ar

kokiem. Arī ostās un uz dzelzceļiem būs ārkārtīgs
klusums. Tapec šim jautājumam nevar pieiet tik
vieglprātīgi, kā domā dažas frakcijas.
Ja šo pārejas formulu pieņems, tad nevajaga
domāt, ka tirgotājiem nebūs vairs ko darīt. Manā
parejas_ formula ir paredzēts, ka saimnieciskā kārtā
izstrādās tikaitos mežus, kas nebūs nopirkti izsolēs,
un tos neizstrādās uzreiz lielos apmēros, bet pakāpeniski un ar apdomu. Tā tad tas nav uzbrukums
mušu koktirgotājiem, bet mūsu valsts pašreizējā un
turpmāko gadu stāvokļa nodrošināšana. Tāpēc arī
es ceru, ka Augstā nama vairākums atzīs šī jautājuma nopietnību un izšķirs to pozitīvi. Man ir taisni brīnums, ka mušu zemniecības pārstāvji, kā jaunsaimnieku, ta vecsaimnieku pārstāvji šai lietai it kā
ne sevišķi piekrīt, lai gan man ir daudz pagastu padomju protokolu un atsevišķu lauksaimnieku aizrādījumu, kuri atzīst, ka šī jautājuma nokārtošana tādā
veida nak lauksaimniekiem lielākā mērā par labu.
Tā dod viņiem drošu peļņu, drošu samaksu par darbu, jo valsts viņus neapšmauks ar mēriem, kā to tagad bieži praktizē. Otrkārt, lauksaimnieki bieži labprāt _perk šos materiālus kā savām, tā pagastu vajadzībām. Viss tas rada, cik svarīga šī lieta arī mūsu
lauciniekiem.
Priekšsēdētājs _P. Kalniņš: Runātāju saraksts izsmelts. Vārds vel deputātam Dubinam, kura pirmīt
nebija zāle. Ari tagad vēl deputāta Dubina nav zālē.
Debates izbeigtas. — Vārds referentam.
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Referents R. Dukurs: Par šo pārejas formulu
budžeta kommisijā bija garākas debates nekā par
pārējām. Debatēs piedalījās arī finanču ministris
un, starp citu, aizrādīja, ka ja šādu priekšlikumu pieņemtu, tas būtu jauns virziens visā mūsu saimnieciskā politikā. Budžeta kommisijas locekļi aizrādīja, ka
nav domāts sākt ar šo pārejas formulu kādu jaunu
virzienu, jo mums jau veselā rindā citu nozaru pastāv valsts saimniecība, darbi notiek saimnieciskā
kārtībā, ko lielā mērā var teikt par linu rūpniecību,
linu uzpirkšanu, ko var attiecināt ari uz cukura
rūpniecību un plašākos apmēros arī uz labības uzpirkšanu. Tādā kārtā nekādu jaunu virzienu ne
Saeima, ne valdība te nesāktu.
Vēl tālāk finanču ministra kungs aizrādīja, ka
pozitīvai šī jautājuma izšķiršanai būtu nepieciešama vispirms iepriekšēja noskaidrošana, kādi apgrozības Jīdzekļi būtu jāparedz šīs pārejas formulas
realizēšanai. Arī uz šo jautājumu budžeta kommisijā aizrādīja, ka nekādi lieli apgrozības līdzekļi nebūs vajadzīgi, ka meža resora rīcībā ir jau pietiekošs kapitāls un ka mums ir vesela rinda piemēru,
kas rada, _ka vēl sarežģītāki saimnieciski pasākumi — piemēram labības uzpirkšana — ir uzsākti bez
jebkādas iepriekšējas likuma pieņemšanas, pilnīgi
bez kādas apstākļu izpētīšanas un noskaidrošanas.
Ta tad arī tas nevarētu būt šķērslis.
Bez tam man vēl jākonstatē, ka mežu rūpnieki
iesniedza budžeta kommisijai plašāku memorandu,
kura liek priekša vispirms izskatīt un pārrunāt šo
memorandu un tikai pec tam balsot par iesniegto
pārejas formulu. Kommisijas vairākums gan domāja, ka šis memorands jāapspriež neatkarīgi no šīs
pārejas formulas pats par sevi un šo pārejas formulu var Iztirzāt arī atsevišķi, jo pārejas formulā ir
runa tikai par tiem mežiem, kas izsolēs nav pārdoti; tāpēc te nekādas sadursmes vai konflikti ar
mežu izsoles jautājumiem nemaz nevar pacelties.
Ta tad ir nedibinātas visas tās bažas un iebildumi,
ka šļ tikai vienas daļas mežu izstrādāšana saimnieciskā kārtā tiešām apdraudētu privāto iniciatīvu.
Ta netiek aizskarta, un iespējamības darboties privātai iniciatīvai ir atstātas tādas pat kā līdz šim.
Bet šī pārejas formula dotu iespēju valdībai tikt pāri zināmām grūtībām, kas varētu rasties tad, ja mežu_ izsoles apstātos pusceļā, vai nenotiktu minimālos
mēros.
Balsošanā gan pārejas formula vairākumu ne^
dabūja;
par to tika nodotas 7 balsis, pret — 6, 1 atturējās — tā tad balsis atkal dalījās uz pusēm, un
pārejas formula palika kommisijā nepieņemta.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Balsošanas kārtība
būs šāda. Vispirms nobalsošanā nāks deputāta A.
Alberinga un deputāta V. Sandera priekšlikumi —
nodot deputāta K. Kiršteina un M. Rozentāla pārejas formulu attiecīgām kommisijām. Tā kā deputāta A. Alberinga priekšlikumā ietilpst arī deputāta
V. Sandera priekšlikums, tad likšu uz nobalsošanu
tikai deputāta A. Alberinga priekšlikumu —
nodot deputāta K. Kiršteina un M. Rozentāla pārejas formulu lauksaimniecības un tirdzniecības
un rūpniecības kommisijām.

Ja deputāta Alberinga priekšlikumu pieņems,
deputāta Sandera priekšlikums atkritīs. Ja nodošanu kommisijām noraidīs, nobalsošanā nāks vispirms deputāta N. Maizeļa papildinājums pie šīs
pārejas formulas un tad pārejas formula papildinātā
vai arī deputāta K. Kiršteina un M. Rozentāla iesniegtā redakcijā. — Sāksim balsot. Lūdzu pacel-
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ties tos, kas ir, par deputāta A. Alberinga priekšlikumu —
nodot šo pārejas formulu lauksaimniecības un tirdzniecības un rūpniecības kommisijām.

Acīm redzams vairākums. Deputāta A. Alberinga priekšlikums pieņemts. — Nākošo pārejas
formulu iesnieguši deputāti V. Bastjānis, P. Juraševskis, K. Balodis u. c; tā skan šādi:
«Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt
Saeimai likumprojektu par budžeta gada grozīšanu, nosakot
ta sakumu uz 1. janvāri.»

Vārdu pie šīs pārejas

formulas neviens nevē-

las? Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Šo pārejas formulu iesnieguši vairāku frakciju pārstāvji, tomēr budžeta kommisijā pret to pacēlās iebildumi; iebildumi bija galvenā kārtā Finanču ministrijai, kura aizrādīja, ka
esot vesela rinda argumentu, kas neļaujot tik ātri
budžeta gada sākumu noteikt 1. janvārī. Budžeta
kommisijā bija iesniegts priekšlikums dalīt šo pārejas formulu divās daļās: pirmā daļā valdībai ir uzdots izstrādāt likumprojektu par budžeta gada grozīšanu un otrā daļā — noteikt budžeta gada sākumu
l. janvārī. Balsojot šīs pārejas formulas atsevišķās
daļas, par pirmo daļu bija nodotas visas balsis, tā
tad tā pieņemta vienbalsīgi; balsojot par formulas
pēdējo daļu, par to bija 7 balsis, pretim neviena, atturējās 7 — tā tad balsis dalījās līdzīgi un beidzamā daļa netika pieņemta.
Vienbalsīgi ir pieņemta
tikai pārejas formulas pirmā daļa.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents liekpriekšā dalītu balsošanu? (Referents R- Dukurs no vietas: «Kommisijā ir notikusi dalīta balsošana!») Ievērojot to, ka kommisijā pārejas formulas viena daļa pieņemta vienbalsīgi, bet, balsojot par otro daļu,
balsis dalījušās vienlīdzīgi, arī mēs balsosim šo pārejas formulu pa daļām. Nobalsošanā nāk pārejas
formulas pirmā daļa: —
«Uzdot valdībai izstrādāt un iesniegt Saeimai likumprojektu par budžeta gada grozīšanu.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šīs daļas pieņemšanu? Tādu nav. Kas atturas? Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir par šīs daļas pieņemšanu. Par
pārejas formulas pirmo daļu nodotas 53 balsis, pret
to nav nodota neviena balss, atturējušies 28. Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtās pārejas formulas pirmā daļa pieņemta. Nobalsošanā nāk šīs pārejas formulas otra daļa:
«nosakot tā sākumui uz 1. janvāri.»

Lūdzu pacelties tos, kas ir par otrās daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par deputāta V. Bastjāņa u. c.
iesniegtās pārejas formulas otrās daļas pieņemšanu
nodotas 39 balsis, pret — 29 balsis,
atturējušies
Nodots vienāds balsu skaits. Lieku otro daļu vēlreiz uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
otrās daļas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par otro
daļu nodotas 43 balsis, pret — 32 balsis, atturējušies 10. Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtās pārejas formulas otrā daļa arī pieņemta. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu par nolīgumu par Latvijas-lgaunijas valsts
robežas uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, kā

10.
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ari to joslu lietošanu, uz kuram īpašuma tiesības aprobežotas. Referents A. Bergs. Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Augsti godājamie deputātu
kungi! Latvijas robežas ar Igauniju ir nospraustas
1923. gada 1. novembra līgumā, pie kam nospraustas vairāk tikai robežas teorētiskās līnijas, atstājot
konkrēto robežu nospraušanu dabā vēlākam laikam.
Bet tai pašā 1923. gada 1. novembra līgumā ir noteikums, ka_ robežu joslā jāatstāj 4 metri — 2 metri
no teorētiskas līnijas uz katru pusi, un aiz šiem 2
metriem vēl 4,4 metri uz katru pusi, kur zemes lietošana ir aprobežota. 1923. gada līgumā ir noteikts,
ka to, kāda mēra aprobežotas īpašuma un lietošanas
tiesības šinīs 4,4 metros katrā pusē, noteiks vēlāk
atsevišķa līguma starp abām valstīm. Šis atsevišķais līgums tagad ir noslēgts un ir jūsu priekšā. Viņa galvenie noteikumi ir sekojošie.
Abas līdzējas puses apņemas robežu uzturēt
laba kartība., t. i. uzraudzīt, lai robežas zīmes netiktu ļaunprātīgi bojātas, izlabot robežas zīmes, uzturēt robežas zīmes labā kārtībā un vajadzības gadījumos atjaunot. Robežas zīmju labošana un stigu
tīrīšana jāizdara ik pa trim gadiem. Katrā pusē
gar valsts robežu atsavinātā 2 metru robežjoslā

nav _brīv art, vaicitādi zemi apstrādāt, ne arī to apbūvēt u. t. t. Ta jātur klaja, nedrīkst tur_ ierīkot
augļu darzus,_ apaudzēt to ar krūmiem. Ēkas un
dārzi šai josla lietojami līdz sabrukumam, kapitālremontus nav tiesības Izdarīt. Otrā joslā — 4,4
metru platā uz katru pusi, izņemot Valkas un Ainažupilsetu zemes, nav brīv apbūvēties, ne arī audzēt mežu. īŠ josla uz valsts rēķina jātur brīva no
krūmiem.
Tie ir visi šī līguma galvenie nosacījumi.
Ārlietu kommisijas vārdā lieku priekšā šo konvenciju ratificēt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents uztur
steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārdu
neviens neveļas? Nobalsošanā nāk pāreja uz konvencijas un ratifikācijas formulas pantu lasīšanu.
Iebildumu nav? Pieņemts. Vai Augstais nams vēlas teksta nolasīšanu? Nevēlas. Virsraksts.
(Nolīgums
par Latvijas-lgaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā
un
atsavināto joslu, ka ari to joslu lietošanu, uz kurām īpašuma
aprobežotas.)
tiesības

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas
jas republikas
1923. gada 1.
jautājumos IX

republikas valdība no vienas puses un Igaunivaldība no otras puses, pamatojoties uz Tallinnā
novembrī noslēgtās papildu konvencijas robežu
un XI pantu, vienojušās par sekojošo:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

1. pants.

.(Abas līdzējas puses apņemas uzturēt robežu labā kār-

tība, t. i. uzraudzīt, lai robežzīmes netiktu ļaunprātīgi bojātas, izlabot robežzīmes, uzturēt robežas joslu labā kārtībā un
vajadzības gadījumos robežu atjaunot.
Piezīme. Robežzīmju labošana un stigu tīrīšana jāizdara ik pa 3 gadiem. Sauszemes robeža atjaunojama pēc daba esošam robežzīmētn. Iznicinātās robežzīmes atjaunojamas
saskaņā ar robežaprakstā atrodamiem datiem. Kur robeža
iet pa upēm, kas savu gultni pakāpeniski maina, tur robeža
mainas līdz; ar upes vidu; bet ja upe izrauj jaunu gultni, tad
robeža noteicama ar īpašu vienošanos.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

_ (Katrā pusē gar valsts robežu atsavinātā 2,0 m robežjosla nav brīv art vai citādi apstrādāt zemi, ne arī to, apbūvēt, vai ierīkot tur augļu dārzus, apaudzēt to ar krūmiem vai
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kokiem, ganīt tur lopus, vai pa to staigāt. _ Katru gadu josla
augoša zāle jānoīpļauj robežsarga uzraudzībā.
Atsavinātā joslā atrodošās ēkas un dārzus to īpašniekiem
ir brīv lietot Tdz ēku sabrukšanai, bet viņiem nav tiesības izdarīt to kapitālremontus. Par robežjoslas zemi, uz kuras atrodas ēkas un dārzi, lietotājiem' jāmaksā valstij noma.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Izņemot Valkas un Ainažu pilsētas zemi starp 201.—21®.
un 440.—442. valsts robežpunktiem, īpašniekiem nav tiesības
apbūvēt un apaudzēt ar mežu 4,4 m platu joslu uz _ katru pusi
jātur
no 2,0 m- atsavinātāsl joslas. Šī josla uz valsts rēķina
brīva no krūmiem.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. — 4. pants.
spēkā ratifikācijas

(Šis' nolīgums jāratificē, un tas stājas
dokumentu

apmaiņas dienā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(To apliecinot, abu pušu pilnvarnieki parakstījuši šo nolīgumu.
Izgatavots divos eksemplāros
gada 5. septembri.

(Paraksts)
Latvijas

franču valoda, Rīga, 1930.

H. Celmiņš,

ministru prezidents un ārlietu ministris.
(Paraksts) E. Wirgo,

-

ministris Latvija.)

Igaunijas ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par nolīgumu par Latvijas-lgaunijas valsts robežas
uzturēšanu kārtībā un atsavināto joslu, ka arī to joslu lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības aprobežotas.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. —

1. pants.

(1930. gada 5. septembrī Rīgā parakstītais

nolīgums par

Latvijas-lgaunijas valsts robežas uzturēšanu kārtībā un atšāvināito 'joslu, kā ari to joslu lietošanu, uz kurām īpašuma tiesības aprobežotas, ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav?
(Likums

stājas

kumu izsludināms
latviešu valodā.)

Iebildumu

Pieņemts. —? 2. pants.

spēkā izsludināšanas

dienā.

1. pantā mīnētais nolīgums un

Līdz ar litā tulkojums

s e s i j a s 17. s ē d e 1930. gada

nētā persona apžēlota valstī, kura atrodas; tāpat ja
ir noilgums.
Tālāk seko kollīzijas noteikumi, t. i. noteikumi
par to, ja vairāk valstis pieprasa vienu un to pašu
noziedznieku, vai par vienu un _to_ pašu noziegumu,
vai dažādiem noziegumiem. Tālākie panti regulē,
kā tādos gadījumos rīkoties.
Noteikums ir tāds,
saņēmusi, kurai
pieprasījumu
ka izšķir tā zeme, kura
zemei papriekš izdot un kurai neizdot, vardu sakot
— kollīzijas normas.
Tālāk seko vesela rinda noteikumu par tiesas
palīdzības sniegšanu citādā ziņa: lietišķie pierādījumi, liecinieku nopratināšana, noziedznieku transitēšana. Tālāk — noteikumi par izdevumiem, kādus katra valsts 'sedz, un galu gala — noteikumi par
ratificēšanu, proti, ka šī konvencija stājas spēkā
10 dienas pēc ratifikācijas_ dokumentu apmaiņas un
paliek spēkā 6 mēnešus pec tam, kad to viena vai
otra puse uzteikuši.
Šai konvencijaipievienots parastais likums par
konvencijas ratificēšanu, kas ietverts parastos
vārdos.
Ārlietu kommisijas vārda lūdzu šo konvenciju
ratificēt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referentsludz steidzamību.
Steidzamība nak nobalsošana._ Ludzu
pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Nav. Steidzamība vienbalsīgi pieKas atturas?
ņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vardu neviens nevēlas? Nobalsošanā nak pāreja uz konvencijas un ratifikācijas formulas 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 konvencijas teksta nolasīšanu? To
neviens nepieprasa. Konvencijas virsraksts.
(Konvencija
par

nav?

savstarpēju izdošanu un tiesisku- palīdzību
krimināllietās starp Latviju un Dāniju.)

noziedznieku

Pieņemts. — 3. pants.

(Nolīgums stājas spēkā tā 4. pantā paredzētā kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas
atturas? Nav. Konvencija un ratifikācijas formula
visumā vienbalsīgi pieņemta.
— Redakcijas
komnīisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — konvencija
par
noziedznieku
savstarpēju
izdošanu un tiesisku palīdzību k r īm i n ā 11 i e t ā s starp Latviju un Dāniju.
Referents A. Bergs. Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Šā galda 28. augustā Rīgā
parakstīta konvencija par noziedznieku savstarpēju
izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp
Latviju un Dāniju. Šādas konvencijas mums_ no-

slēgtas jau 13; šī ir 14. Viņas visas ir ļoti līdzīgas,
tāpēc es Augsto namu neapgrūtināšu ar šīs konven-

cijas satura sīku iztirzāšanu, jo šī konvencija, kā
jau teicu, lir līdzīga agrāk pieņemtām konvencijām.
Šaikonvencijā paredzēts, ka katra no abām pusēm apņemas otrai pusei izdot noziedzniekus, ko
otra puse pieprasījusi, un kas atrodas viņas territorijā. Izdos tikai tos noziedzniekus, kam ir jau piespriests sods, ne mazāks par 6 mēnešiem ieslodzījuma cietumā, vai ari kam draud sods, ne mazāks
par 1 gadu cietumā.
Tālāk uzskaitīti noziegumi, par kādiem var
prasīt noziedznieku izdošanu. Izņēmumi ir, kā jau
parasts, pašu pilsoņi un politiskie noziedznieki. Izdošana nav pielaižama, ja spriedums jau taisīts
pašu zemē, t. i. ja spriedums taisīts tai valstī, no
kuras pieprasa jzdot. noziedzniekus, vai arī ja mi-

764

16. decembri.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Ievada

teksts.

(Latvijas republikas prezidents un viņa majestāte Dānijas un Islandes ķēniņš nolērņuši noslēgt konvenciju par noziedznieku savstarpēju izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās un iecēluši šajā nolūkā par saviem pilnvarotiem:
Latvijas republikas prezidents:
Hermani Albata kungu, pilnvaroto ministri, Ārlietu ministrijas

ģenerālsekretāru;
viņa majes-tate Dānijas un Islandes ķēniņš:
Michael Arentz Langberg kungu, .savu chargē d'affaires Rīgā,
kuri, viens otram uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas laba
un pienācīgā kārtībā, vienojušies par sekojošiem noteikumiem:)

Iebildumu

nav?

Pieņemts. —

1. pants.

otrai
(Ldzejas puses apņemas ar šo -konvenciju viena
izdo'i personas, kas notiesātas vai vajātas par kādu no zemāk

uzskaitītiem noziegumiem

vai smagiem

noziegumiem, un at-

rodas pieprasījuma saņēmējas valsts territorijā, ja notiesātiem
piespriestais sods ir vismaz ieslodzījums cietumā uz 6 mēnešiem, bet vajājamam nodarījumam piemērojamais sods, saieslodzījums uz
skaņā ar abu valstu likumiem, ir vismaz
vienu gadu (Latvijā — cietums).
Sodāmie nodarījumi, kuru dēl var iesniegt
izdošanas

pieprasījumu, ir šādi:
1) nepatiess, zvērests; nepatiesa liecība;
2) daudzlaulība;
3) kopošanās starp pārāk

tuviem, radiniekiem;

4) neatļauta kopošanās ar neatbildīgu personu, vai ar
personu, kas nav spējīga pretoties, vai ļaunprātīgi izlietojot
šim nolūkam, stāvokli vai speciālas . attiecības, vai ar bērnu,
kas jaunāks nekā to paredz abu valstu sodu likumi:
5) savešana; palīdzēšana personai, kas jaunāka neka to
paredz abu valstu likumi, nodarbotļes ar_ prostitūciju; palīdzēšana izvest kādu -personu, lai ta ārzemes nodotos prostitūcijai vai tiktu ar to nodarbināta, ja šī persona jaunāka par 21
gadu, vai, ceļojuma mērķis viņai nav bijis zināms;
d) nonāvēšana (ieskaitot bērna nogalināšanu); slepka-

vība;
7) sišana vai ievaiiiošaua
nāvi vai sakropļojumiem;

8) augļa nodzīšana;

_
nežēlīga kārtā vai ar

sekojošu
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9) kādas personas novešana bezpalīdzības stāvoklī;
10) nelikumīga personas brīvības laupīšana;
II). par 18 gadiem jaunāka bērna nelikumīga aizturēšana
pret viņa vecāku vai aizbildņa gribu;
12) izvarošana;
13) piedauzīga izturēšanās vai tāda, kas saceļ atklātu
sašutumu;
14) ļaunprātīga apmelošana;
15) zagšana;
1'6) krāpšana; piesavināšanās; ļaunprātīga uzticības laušana;
17) kreditoru piekrāpšana;

18) zagšana, kas izdarīta, lietojot vardarbību

vai drau-

dus; izspiešana;
19) ar kādu no 15. līdz 18. punktā minētiem noziedzīgiem
nodarījumiem iegūtās naudas vai mantas nelikumīga lietošana;
20) citai personai piederošu mantu ievērojama nelikumīga bojāšana;
21) dedzināšana; iznīcināšana ar sprāgstvielu palīdzību;
tīši izdarītie: ap-pludināšana, vai- nelaimes gadījumi uz dzelzceļiem, vai uz jūras, vai cita darbība, kas var radīt nelaimes
vai tamlīdzīgus gadījumus;
22) nozāļošana; veselībai kaitīgu vielu izplatīšana;
23)' bīstamu lipīgu slimību izplatīšana starp cilvēkiem- un
mājas kustoņiem; tīša venēriskās slimības pielaišana;
24') parakstu viltošana; viltotu vai pārtaisītu dokumentu
lietošana;
25) valsts zīmogu un spiedogu viltošana vai partais'šana;
šo zīmogu un spiedogu pretlikumīga lietošana;
26) apgroz'bā esošo naudas vai bankas zīmju pakaļtaisīšana vai pārtaisīšana; pārtaisītas naudas vai banku zīmju
laišana apgrozbā;
27) kuģa žurnāla ieraksta viltošana vai pārtaisīšana;
kapteinim
28) kuģa ekipāžas dumpis; uzbrukums kuģa

vai priekšniekiem.
Izdošana pielaižama arī par mēģinājumu izdarīt kādu no
augšā minētiem noziedzīgiem nodarījumiem vai par līdzdal'bu

tajos.)

Iebildumu nav?
(Līdzējas

valstis

Pieņemts. — 2. pants.

nepielaiž izdošanu

par

noziedzīgiem

nodarījumiem, kas izdarīti viņu pašu territorijās vai uz atklātas jūras, uz kuģa, kas pie viņu valsts piederīgs.
Ja noziedzīgais nodarījums, par kuru pieprasa izdošanu,
izdarīts ārpus- tās valsts territorijās, kas izdošanu prasa, ta
pielaižama vienīgi, ja pieprasījuma saņēmējas valsts likumi
pielaiž līdzīgos apstākļos krīminālvajāšan-u par tādu noziedzīgu
nodarījumu, kas izdarīts ārpus minētās valsts territorijās.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Līdzējas puses viena otrai neizdos nevienu no saviem
pilsoņiem, ne dzimtu, ne naturalizētu. Valstis patur sev tie-

sību atteikties izdot ārvalstniekus, kas pastāvīgi nodzīvojuši
viņu territorijā divus gadus pirms izdošanas pieprasījuma iesniegšanas, ja šis pieprasījums neattiecas uz noziedz'gu nodarījumu, kas izdarīts pirms ārvalstnieka apmešanās uz dzīvi attiecīgā valstī.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Izdošanu nevar pieprasīt par politisku noziegumu. Noziegums' pret valsts galvu vai pret kādu no viņa ģimenes locekļiem vai tiem nodarītie miesas bojājumi var būt par izdo.šanas pamatu, ja noziedzīgais nodarījums nestāv sakarā ar
kādu citu politiska rakstura noziegumu.
Valstij, kurai izdošana pieprasīta, katrā atsevišķā gadījumā jāizlemj jautājums par to, vai noziegums uzskatams par
politisku, vai nē.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Izdošana nav pielaižama:
1. ja spriedums jau taisīts, vai ja apsūdzētais jau nodots pieprasījuma saņēmējas valsts tiesai par noziedzīgo nodarījumu, par kuru prasa izdošanu;

2. ja tās valsts likumi, kurā apsūdzētais meklējis patvērumu, paredz noilgumu vajāšanai tiesas ceļā, vai sprieduma
taisīšanai, vai tā izpildīšanai;
ja pieprasītā persona apžēlota vai atbrīvota no soda
par noziegumu, par ko viņu pieprasa.)
3.

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 6. pants.

(Ja pieprasītā persona tiek vajāta, vai ir notiesāta tanī
valsti, uz kuru viņa aizbēgusi, par kādu citu noziedzīgu nodarījumu, nekā tas, kura dēļ iesniegts izdošanas pieprasījums,, tad
viņa izdodama tikai tādā gadījumā, ja nolemts lietu izbeigt
nozieguma sastāva trūkuma dēl, vai ja viņa attaisnota, vai apžēlota, vai no soda atsvabināta. Tomēr vajadzības gadījumos
viņu var izdot -pagaidām izmeklēšanas nolūkā, ja pieprasītāja
valsts apņemas viņu nosūtīt atpakaļ, tūliņ pēc galīga spriedu-

s e s i j a s 17. s e d e 1930. gada

ma taisīšanas, tas
vušas.)

16. decembrī.
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valsts iestādēm, kas viņu pagaidām izde-

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(Personu, kuras izdošanai izteikta piekrišana, nevar nekādā gadījumā ne vajāt , ne sodīt īpar kādu citu noziedzīgu nodarījumu, kā tikai par to, par kurunotikusi izdošana, un- kurš
izdarīts pirms izdošanas; viņu arī nevar, izņemot 9. panta 2.
rindkopā norādītos gadījumus, izdot kādai trešai valstij, izņemot gadījumu, kad minētā persona nav atstājusi šo valsti
(kaut gan nav bijuši nekādi šķēršļi viņas aizbraukšanai), mēneša laikā pēc galīgas attaisnošanas, apžēlošanas vai atbrīvošanas, vai arī pēc galīgas soda izciešanas, vai ja viņa pēc aiz-

braukšanas atkal atgriezusies šajā valstī.
Ja izdotā persona nav izdarījusi jaunus noziedzīgus nodarījumus, tad nevar spert nekādus soļus pret Viņas izbraukšanu pirms iepriekšējā pantā minētā viena mēneša
termiņa

notecējuma.
Izdoto personu nevar saukt pie atbildības par noziedzīgu

nodarījumu, par kuru viņa izdota, tādas tiesas priekšā, kura
nodibināta vienīgi šim nolūkam, vai kurai ar kādu izņēmuma
rīkojumu piešķirta tiesība taisīt

Iebildumu nav?

spriedumu.)

Pieņemts. — 8. pants.

»
(Izdošanas
pieprasījumi
iesniedzami diplomātiskā ceļā;
tajos uzrādāmas visas ziņas par pieprasītās personas pavalstniecību; pieprasījumiem pievienojami oriģinālā vai apliecinātā
norakstā tiesas spriedums vai r'kojums viņu arestēt vai apcietināt, kuru devusi tiesa vai kāda cita -piekritīga iestāde, un
kurā sīki aprādīts nodarījuma raksturs, kā arī
izdarīšanas
laiks un vieta. Bez tam pieprasījumam jāpievieno pras'tājā
valstī' noziedzīgajam nodarījumam piemērojamo soda noteikumu noraksts un, ciktāl iespējams, pieprasītās personas apraksts. Nekādā gadījumā nevar prasīt piegādāt sevišķus pierādījumus par pieprasītās personas vainīgurnu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 9. pants.
(Ja personu, kuras izdošanu pieprasa kāda līdzēja valsts
saskaņā ar šo konvenciju, pieprasa vēl viena vai vairākas
valstis, tad pieprasījuma saņēmēja valsts pati izšķir, kurai no
pieprasītājām valstīm minētā -persona izdodama.

Ja izdošanas pieprasījumi ienāk no

vairākām

valstīm

par vienu un to pašu personu, bet attiecas uz dažādiem noziedzīgiem jiodarījumie-m, tad šo personu var izdot jebkurai valstij, ja ta apņemas viņu izdot tālāk otrai valstij pēc tam, kad
tiesa lietu izbeiguši nozieguma sastāva trūkuma dēļ, vai pēc
tam, kad viņa attaisnota, vai, notiesāšanas gadījumā, pēc tam,
kad viņa piespriesto sodu izcietusi, vai ipēc tam, kad viņa apžēlota vai no soda atsvabināta.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 10. pants.
(Steidzamos gadī;jumos un sevišķi tad, ja ir iemesls bai_
dīties, ka pieprasāma persona aizbēgs, tiesu palātas prokurors
— Latvija un karalistes ģenerālprokurors
(Rigsadvokaten),
prokurori pie apellācijas tiesām (Statsadvokaterne), policijas
priekšnieki (Politidirektren i Kobenhavn og Politimestrene) ,
vārsts policijas priekšnieks (Chefen for Statspolitiet) — Dānija var pirms oficiāla izdošanas pieprasījuma
iesniegšanas
stāties viens ar otru sakaros pasta vai telegrāfa ceļā un lūgt
attiecīgas personas pagaidu _ apcietināšanu.
Minētiem
lūgumiem par -pagaidu apcietināšanu jāpievieno ziņas par noziedz īga nodarījuma apstākļiem, laiku un vietu, paziņojums par
to, ka _8. panta minētais spriedums vai lēmums reģistrēts, un,
ja iespējams, ziņas par šo personu pavalstniecību un viņu apraksts. Bez tam šajos lūgumos jāmin, ka oficiālo pieprasījumu par šīs personas izdošanu iesniegs vēlāk.
Ja apcietināšana izdarīta saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, un oficiālais pieprasījums par apcietinātās personas izdošanu nav saņemts tās valsts ārlietu ministrijā, kurā
apcietināšana notikusi, četru nedēļu laikā pēc šās apcietināšanas minētai) valstij ir tiesība apsūdzēto atbrīvot.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 11. pants.

(Kad izdošanai dota piekrišana, -pieprasītājai valstij jāņem pretim--pieprasīta persona-triju nedēļu laikā pēc ziņas
saņemšanas par to, ka izdošanai piekrīt. Ja pieprasītāja valsts
to nedara, otra valsts var attiecīgo personu atbrīvot.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 12. pants.
(Visi pie pieprasītās personas apcietināšanas brīdī
rastie priekšmeti, kurus iestādes aizturējušas, un kurus

at-

var

uzskatīt par noderīgiem šās personas vainas pierādīšanai noziedzīgā nodarījumā, par kuru viņa apsūdzēta, kā arī visi
priekšmeti, kuru nodošanu var prasīt cietušā puse, izdošanai
piekrītot, nododami pieprasītājas valsts iestādēm izdošanas
brīdī.
Tomēr trešo personu tiesības uz šiem priekšmetiem nav
aizskaramas; pēc prāvas nobeigšanas priekšmeti bez atlīdzības atdodami personām, kam ir tiesības uz tiem, ja sevišķi
apstākli neprasa citādu rīcību.)
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Pieņemts. — 13. pants.

Iebildumu nav?

7. panta noteikumiem, kāda līdzēja
puse vēlas tiesāt viņai izdotu personu par noziedzīgu nodarījumu, par kuru. viņa nav izdota, un kas izdarīts pirms izdošanas, vai ja attiecīgā līdzēja puse vēlas viņu izdot trešai
Šim
valstij,
tad diplomātiskā ceļā pieprasāma piekrišana.
pieprasījumam pievienojamas ziņas par noziedzīga nodarījuma raksturu, kā arī par nozieguma izdarīšanas laiku un vietu.)
(Ja,

neskatoties uz

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 14. pants.

(Ja, vajājot par kādu nepolitisku noziedzīgu nodarījumu,
viena līdzēja puse uzskata par vajadzīgu nopratināt lieciniekus, kas dzīvo otras valsts territorijā, vai arī izdarīt minēta
valstī izmeklēšanu,
lai noskaidrotu lietu, tad attiecīgs rakstisks pieprasījums iesniedzams diplomātiskā ceļā; šis pieprasījums ievērojams tiktāl, cik pieprasījuma saņēmējas valsts
likumi to atļauj. Tādā gadījumā pieprasītājai valstij, ja tā- to

-prasa,

paziņojuma

pienācīgā laikā

formālitātu

izpildīšanas

diena un vieta.)

Pieņemts. — 15. pants.

Iebildumu nav?
(Ja sakarā

ar kāda nepolitiska

noziedzīga

nodarījuma

vajāšanu, viena līdzēja puse uzskata par vajadzīgu vai vēlamu tāda pierādījuma vai dokumenta uzrādīšanu, kas atrodas
otras puses iestādes rīcībā, tad visi tādi lūgumi jāievēro, izņemot tos sevišķos gadījumus, kad
pret izsniegšanu rastos

ierunas.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Ja viena līdzēja puse izdevusi kādui personu kādai trešai valstij, un šo personu nepieciešams sūtīt caur otras līdzējas valsts territoriju, pēdējā nevar celt iebildumus pret apcietinātās personas caursūtišanu,
izņemot gadiumu, kad caursūtāmā persona ir pēdējās valsts pilsonis.
Pieprasījums par

izdotās personas sūtīšanu caur otras valsts territoriju iesniedzams diplomātiskā ceļā; tam jāpievieno oriģinālā vai apliecinātā norakstā lēmums, ar kuru izdošana atļauta, vai ari bez
tam vēl

citi 8. pantā uzskaitītie

dokumenti.

Tas pats notei-

kums piemērojams ari gadījumā, kad kādu personu izdevusi
trešā valsts vienai no līdzējām valstīm.
Caursūtīšana notiek
caurbraucamās valsts dienestā stāvošā ierēdņa pavadībā tik
ilgi, kamēr pārvadājamā persona brauc pa minētās valsts
territoriju.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 17. pants.

(Izdevumus, kas cēlušies sakarā ar šās konvencijas noteikumu izpildīšanu, uzņemas līdzējas puses katra savā terri-

torijā,

-izņemot izdevumus

par sūtīšanu

caur kādas

trešās

valsts territoriju, kā tas paredzēts 16. pantā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 18. pants.
(ŠI konvencija, kura nav piemērojama Grenlandei, ratificējama un stājas spēkā 10 dienas pēc ratifikācijas dokumentu
apmaiņas.
Tā paliek spēkā līdz sešu mēnešu notecējumam,
skaitot no dienas, kad viena līdzēja puse to uzteikuši.)

Iebildumu
teksts.

nav?

Pieņemts.

(To apliecinot, attiecīgie
rakstīja

pilnvarotie

—

Noslēguma

šo konvenciju

pa-

un tai piespieda savus zīmogus.

Sastādīta divos eksemplāros Rīgā, tūkstots deviņi simti
trīsdesmitā gada ,28. augustā.
(Z. v.)
(Z. v.)
(Paraksts:) 0. Albats.
(Paraksts:) M. A. Langberg.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas for-

mula. Virsraksts.

(Likums
par konvenciju
par noziedznieku savstarpēju
izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp Latviju un
Dāniju. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(1930. gada 28. augustā

noziedznieku

izdošanu

starp Latviju un Dāniju
rināta.)

Iebildumu nav?

Rīgā parakstītā konvencija par
tiesisku palīdzību krimināllietās
ar šo likumu pieņemta un apstip-

un

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma 1. pantā minētā konvencija un tās tulkojums
latviešu valoda.)

Iebildumu nav?
(Konvencija
trā. )

Pieņemts. — 3. pants.

stājas spēkā tās

18. pantā paredzētā kau-

Iebildumu nav? Pieņemts. — Tagad nobalsošana nak konvencija un ratifikācijas formula visumā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav.
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Kas atturas? Nav. 5 balsojot pretī, konvencija un
ratifikācijas formula pieņemta.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
šķīrējtiesas
līgumu
izlīgšanas
un
starp Latviju un Ungāriju. Referents A.
Bergs. Vārds referentam..
Referents A. Bergs: Šādi līgumi, kāds pašreiz
atrodas Augstā nama priekšā, ir mums noslēgti jau
4. Līgums ar Ungāriju ir piektais, un varbūt šovakar man būs gods celt Augstajam namam priekšā
arī sesto līgumu — izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Lietuvu. Šādi līgumi Augstajam namam ir diezgan pazīstami, tāpēc es varēšu
referēt ļoti īsi.
Konvencijā ieturēti parastie izteicieni un parastie apjomi. Tā paredz izlīgšanas procedūru, un
ja tā neizdodas, tad ķeras pie šķīrējtiesas, vai pie
strīdīgās lietas nodošanas pastāvīgai starptautiskai
tiesai. Līgumā noteikts, ka šādai procedūrai, t. i.
vispirms izlīgšanas un pēc tam šķīrējtiesai, var nodot visāda rakstura strīdus jautājumus. Ir tikai
viens ierobežojums, t. i., ka šķīrējtiesai nevar nodot tikai tādus jautājumus, kuri dibinās uz tādiem
faktiem, kas guļ pagātnē, ir notikuši pirms šīs konvencijas noslēgšanas. Uz šādiem gadījumiem konvencija neattiecas.
Citādi šī konvencija attiecas
uz visiem strīdus gadījumiem.
Konvencijā noteikts, ka izlīgšanas kommisijā
ir 3 locekļi, kurus katrā atsevišķā gadījumā ieceļ.
Iecelšana notiek šādā kārtā: katra puse ieceļ vienu
locekli, kas izraugāms no viņas pilsoņiem, un tad
uz abu valstu vienošanos pamata ieceļ trešo; ja
trešo locekli nevar iecelt, ja abas puses nevar vienoties par to, tad lūdz Šveices konfederācijas prezidentu iecelt šo trešo personu.
Tālākie panti nosaka, kādi ir izlīgšanas kommisijas uzdevumi, kāda ir viņā lietu vešanas kārtība.
Sapulcējas viņa tai vietā, ko priekšsēdētājs norāda. Viņas sēdes ir publiskas tikai tai gadījumā,
ja abas valstis, kas strīdas, tam piekrīt. Katra
valsts sūta savus pārstāvjus, kas dod paskaidrojumus. Izšķir visas lietas, ja citādi nav noteikts pašā
konvencijā, ar balsu vairākumu. Katra puse apņemas atvieglot izlīgšanas kommisijas darbību, nopratinot lieciniekus, savācot pierādījumus u. t. t. Ja
izlīgšanu šādā kārtā nepanāk, tad lietu nodod šķīrējtiesai.
Bet še jau ir ierobežojumi. Kā jau teicu, izlīgšanas procedūra var notikt visāda rakstura strīdus jautājumos, bet šķīrējtiesai lietu var nodot tikai
tad, ja tā grozās ap juridiska rakstura strīdus jautājumiem. Tā tad strīdus par kaut kādiem citiem
jautājumiem šķīrējtiesai nevar nodot un tur jāaprobežojas ar izlīgšanas kommisijas darbību. Bet
katrā gadījumā jāsastāda sevišķs šķīrējtiesas līgums, kurā jānosaka viņas kompetences un skaidri
jāapzīmē strīdus jautājums. Bez tam arī nevienai
pusei nav ņemta tiesība griezties tieši pie pastāvīgās starptautiskās tiesas Hāgā.
'Šķīrējtiesas darbības laikā katra valsts apņemas nespert tādus soļus, kas varētu kaut kādā ziņā
apgrūtināt lietas izšķiršanu, vai padarīt strīdu vēl
smagāku. Ratificēšanas grāmatas apmaināmas Budapeštā. Līgumu slēdz uz 10 gadiem, un ja tas nav
uzteikts mazākais vienu gadu pirms šī termiņa notecēšanas, tad tas ir pagarināts uz nākošiem 10

gadiem.

Ministru kabinets nolēmis konvenciju ratificēt,
un arī ārlietu kommisijā lūdz to ratificēt steidzamības kārtībā.
Ratificēšanas likumiem ir parastais veids.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nak
vispirms steidzamība. 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. Konvencijas virs-

raksts.
(Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Ungāriju. )

Iebildumu nav?

Pieņemts. — Ievada teksts.

un viņa gaišā augsfba
(Latvijas republikas prezidents
Ungariias reģents, vēlēdamies nostiprināt draudzīgas attiecības, kādas pastāv starp Latviju un Ungāriju, un pec iespējas
nokārtot visus strīdus jautāiiumus, -kas paceltos starp abām
valstīm, izlīšanas un šķīrējtiesas ceļā, nolēma šajā nolūkā
noslēgt Īgumu un iecēla par saviem pilnvarotiem
Latvijas republikas prezidents:
viņa ekselenci- Hugo Celmltjai kungu, ministru prezidentu

un ārlietu ministri;
viņa
Dr.

gaišā augstība Ungārijas reģents:
chargē
savu
Michel Jungerth kungu,

d'affaires

Rīgā,

uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pienac' gā kārtībā, vienojušies par šādiem noteikumiem:)

kuri,

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

1. pants.

līdzēias puses apņemas nokārtot izl'gšanas un
vajadzības gadījumā šķ'rē'tiesas ceļā visāda rakstura strīdus
jautājumus, kas paceltos starp viņām' un ko nebūtu iespējams
izšķirt pienācīgā laikā diplomātiskā ceļā.
uz strīdus jautājumiem, kas
Šis noteikums neattiecas
radušies sakarā ar faktiem, kuri notikuši pirms šā līguma un
kas pieder pagātnei.
Strdus jautājumi, kuru izšķiršanai _ īpaša kārtiba _ paredzēta citās starp augstām līdzējām- pusēm spēkā esošās konsaskaņā ar šo konvenciju noteikumiem.)
(Augstās

vencijās, nokārtojami

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Ja lieta grozās ap strīdus jautāmmu^ kura priekšmets,
saskaņā ar vienas līdzējas puses iekšējiem likumiem , piekrīt
viņas nacionālām tiesām, tad atbildētajā puse var pretoties
tā nokārtošanai izlīgšanas vai šķ'rejtiesas ceļā, iekam pieTāda
kritī' gā tiesas iestāde nav tais'jusi galīgu spriedumu.
gadījumā izlīgšanas pras'ba jāiesniedz viena gada laikā, skaitot no šā sprieduma taisīšanas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Izl'gšana uzticama kommisijai, kas sastāv no trirn logad'juma ieceļami šādā ka-rtā:
cekļiem, kuri katrā atsevišķā
katra augstā līdzēa puse ieceļ vienu _ kommisāru, kas izraugāms no viņas pilsoņiem, un uz abpusējas vienošanās pamata
ieceļ kommisijas priekšsēdētāju, kas izraugāms no kādas trešās valsts pilsoņiem.
Ja triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad viena līdzēja puse paziņo otrai savu nodomu stāties ļzlīgšana, pretējās puses kommisārs nav iecelts vai vienošanas par kommisijas priekšsēdētāiu nav notikusi, tad jaludz, 'ai Šveices konfederācijas prezidents izdara vajadzgās iecelšanas.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

izl'gšanas kommisijai lūguma ceļā, ko
piesūta priekšsēdētājam augstas l'dzeias _ puses uz abpusējas
vienošanās pamata, vai, ja tas _ nav iespējams, viena no šam
strīdus jautājuma priekšpusēm. Lūgumā īsumā aprādams
mets un uzaicināma kommisijā spert visus vajadz'gos soļus,
lai panāktu izlīgšanu.
Ja lūgumu iesniedz viena puse, tad viņai tas nekavējoties
jāpaziņo pretējai pusei.)
(Lieta nododama

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

ir noskaidrot strīdus
(Izlīgšanas kommisiias uzdevums
jautā'umu, savākt ša'ā nolūkā visas vajadz īgās zinas, izzinās,
vai citā ceļā, un pūlēties panākt izlīgšanu starp pusēm. Pēc
lietas caurskat'šanas kommisijā var paziņot pusēm izl gšanas
noteikumus, kādi tai liktos pieņemami, un noteikt tām laiku
izšķirties.
Darbu

pabeidzot, kommisijā sastāda protokolu, kurā,
atkarībā no katra gad'iuma, konstatē vai nu to, ka puses izvai arī to, ka pusēm nav
līgušas, un izlīguma noteikumus,
bijis

iespējams panākt izlgumu.
Ja puses nevienojas citādi, kommisijai darbi jānobeidz
sešu mēnešu laikā, skaitot no tās dienas, kad strīdus jautājums kommisijai nodots.)
Krājuma Saeimas

blfoļfi

Rlgž,

stenografiska

Saeimas laukuma

17. sēde

1930. gada 16. decembri.
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Pieņemts. — 6. pants.

Iebildumu nav?

(Ja nav īpaša pretēa note'kuma, tad izl gšanas kommisiia noteic pati lietas vešanas kārfbu, kam visos gad'jumos
jābūt kontradiktoriskai.
Izziņas jautājumos komtrrsija. 'a tā

vienbals'gi nenolemj pretējo,

piemēros 1907. g.

18. oktobra

nokārtošanu
H5-gas konvencijas par starptautisko konfliktu
miera ceļā III nodaļas (starptautiskās izziņu kommisijas) noteikumus. )

Pieņemts. — 7. pants.

Iebildumu nav?

(Ja nav pretē'as vienošanās starp pusēm, tad izl'gšanas
kommisijā sanāk tās priekšsēdētāja norād.tā vietā.)

Pieņemts. — 8. pants.

Iebildumu nav?

darbība ir publiska tikai,
nolemj kommisijā ar augsto līdzēju pušu piekrišanu.)
(Izlīgšanas kommisijas

Iebildumu nav?

ja to

Pieņemts. — 9. pants.

(Izl'gšanas kommisijā
puses reprezentē pārstāvji, kuriem- jābūt par starpniekiem starp pusēm un komnrsiju; puses
bez tam var ņemt pal'gā padomniekus un lietpratējs, ko tās
iecel šim nolūkam, un pieprasa ikvienas personas nopratināšanu, kuras liecība tām . liekas nederīga.
Kommisiiai savukārt ir tiesība piepras't mutiskus paskaidrojumus abu pušu pārstāvjiem, padomniekiem
un lietpratējiem, kā arī ikkatrai personai, kuru uzaicināt ar viņas
valdības piekrišanu tā uzskata par vajadzīgu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 10. pants.

(Izņemot gadījumus, kad šis l'gums nosaka pretējo, izlīgšanas kommisijas lēmumi pieņemami ar balsu vairākumu.}

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.
(Augstās

l'dzējas

puses

apņemas

atvieglot

izlīgšanas

kommisijas darbību, un it sevišķi piegādāt tai iespējami plašākā mērā visus nodergos dokumentus un ziņas, kā arī izlietot visus viņu rīcībā esošos līdzekļus, lai atļautu savā territorijā, saskaņā ar savas valsts likumiem, liecinieku un lietpratēj u aicināšanu un nopratināšanu, kā arī tiesas apskati uz.
vietām.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 12. pants.
(Kad izlīgšanu nepanāk, tad katra augstā l'dzēia puse
var prasīt strīdus jautājumu nodošanu šķīrējtiesai,
ja lieta
grozās ap juridiska rakstura strīdus jautājumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 13. pants.

(Augstās Tdzējas puses

katrā atsevišķā

gadījumā saskaidri jāaprāda strdus Jausastāvs un sevišķās kompetences, kā arī citi nosac'jumi, par kuriem puses vienojušās.

stāda šķīrējtiesas līgumu, kurā
tājuma priekšmets, šķ'rejtiesas

Šķīrējtiesas

līgums

slēdzams notu apmaiņas

ceļā starp

līdzēju pušu valdībām.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

14. pants.

šķī rējtiesai jārkojas
(Ja nepastāv pretēja vienošanās,
saskaņā ar 1907. g. 18. oktobra Hāgas konvencijas par starptautisku strīdu nokārtošanu miera ceļā 55.—-85. pantu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 15. pants.

(Šā līguma 12. panta nosacījumi neliedz nodot juridiska
rakstura strīdus jautāmmus, saskaņā ar noslēgto šķīrējtiesas
l'giimu, tieši pastāvīgai starptautiskai tiesai tās statūtos paredzētā kārtībā.)

(Iebildumu nav?

Pieņemts. — 16. pants.

(Ja 13. vai 15. pantā paredzētais šķ'rejtiesas līgums nebūtu noslēgts 6 mēnešu laikā pēc tanf, kad pieprasīta lietas
nodošana šķīrējtiesai, katra puse var vienkārši lūguma ceļā
nodot str'dus jautājumu pastāvīgai starptautiskai tiesai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 17. pants.

(Tiesas spriedumu puses izp'lda

Iebildumu nav?

pēc labākās apziņas.)

Pieņemts. — 18. pants.

(Izl'gšanas vai šķī rējtiesas darb'bas 'aikā aucstām līdzējam pusēm 'pafturas no r c bas, kas varētu nevēlami ie:
spaidot zl>šanas kommisijas lēmuma pieņemšanu vai sprieduma izpildīšanu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 19. pants.

(Katra nuse apņemas
segt savus izdevumus, kā
ari
līdzīgu dalu no izl gšanas un šķīrējtiesas procedūras izdevu-

miem.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. pants.
(Ja nepastāv pretēja vienošanās, domstarpbas, kas varētu rasties šo līgumu iztulkojot vai izpiīdot, ceļamas priekšā
tieši šķ'reitiesai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 21. pants.
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(Šis līgums ratificējams, un ratifikācijas grāmatas apmaināmas Budapeštā pēc iespējas drīzākā laikā.
Šis līgums slēgts uz desmit gadiem, skaitot no ratifikācijas grāmatu apmaiņas.

Ja to neuzteic mazākais vienu gadu

pirms šā termiņa notecējuma, tad tas paliek spēkā uz nākošiem desmit gadiem un tā tālāk.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts.

—

(Šo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši šo līgumu.
Izgatavots Rīgā, 1930. gada 13. augustā.
(paraksts) H. Celmiņš (Z. v.)
(paraksts) Dr. M. Jungerth (Z. v.) )

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas forVirsraksts.
ligumu

(Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesas
Latviju un

Iebildumu

nav?

starp

Ungāriju.)

Pieņemts. —

1. pants.

(1930. gada 13. augustā Rīgā parakstītais
šķīrējtiesas līgums starp Latviju un Ungāriju

izlīgšanas un

ar šo likumu

pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas

kumu izsludināms

dienā.

1. pantā minētais līgums

Līdz ar li-

un tā tulkojums

latviešu valodā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
(Līgums stājas spēkā tā 21. pantā paredzētā kārtībā.)

Nobalsošanā nāk konvencija un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Konvencija un
ratifikācijas formula vienbalsīgi pieņemta. Redakcijas kommisijas ziņojums nākošā sēdē. Līdz
ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu
par tirdzniecības
nolīgumu
starp Latviju un Rumāniju.
Referenti V.
Sanders un K. Ulmanis.
Vārds tirdzniecības un
rūpniecības kommisijas referentam Sanideram.
Referents V. Sanders: Augstais nams! Pagājušā gadā Rumānija ir pieņēmusi jaunu muitas tarifu un sākusi noslēgt tirdzniecības līgumus ar tuvākām valstīm. Nupat noslēgts līgums ar Latviju.
Nolīgumā ir 5 īsi panti. 1. pantā noteiktas vis-

lielākās labvēlības tiesības attiecībā uz personām.
2. pantā ir vislielākās labvēlības princips attiecībā
uz importa un citu nodevu apmēru, kā arī muitas

formalitātēm. 3. pantā apskatīts vislielākās labvēlības princips attiecībā uz importa un eksporta aizlieguma un ierobežojuma režīmu. 4. pantā — vislielā-

kās labvēlības principa izņēmumi. 5. pantā ir runa
par ratificēšanu un nolīguma spēkā stāšanos. Līgums slēgts uz nenoteiktu laiku, un to var uzteikt
katrā laikā, uzteicot to trīs mēnešus iepriekš.
Tirdzniecības un rūpniecības kommisijā, apspriežot šo nolīgumu, pieņēma to vienbalsīgi un
lūdz Saeimu to pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kommisijas referentam Ulmanim.
Referents _K. Ulmanis: Augstais nams! Nolīgums ar Rumāniju dibinās uz vislielākās labvēlības
noteikumiem, pie kam šinī nolīgumā paredzēts tas
pats, kas visos citos tādos līgumos. Bet viņā ir
ievesta arī tā saucamā Baltijas un Krievijas klauzula. Šim līgumam pievienoti arī saraksti par precēm, kas bauda_ sevišķus muitas nolaidumus — pāri
vislielākā! labvēlībai.
Ārlietu kommisijas uzdevumā lūdzu Augsto
namu šo nolīgumu pieņemt steidzamības kārtībā..
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referenti lūdz steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā. 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 kon-
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vencijas 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.- —
Konvencijas virsraksts.

Noslēguma

teksts.

mula.

s e si j a s 17. s e d e 1930. ga d a 16; d c c c m b r ī.

(Tirdzniecības nolīgums.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas republikas prezidents un viņa majestāte Rumānijas karalis, vēlēdamies attīst't un nostiprināt tirdznieciskos
sakarus starp viņu valstīm, nolēma noslēgt tirdzniecības nolīgumu un iecēla par saviem pilnvarotiem:

Latvijas republikas prezidents:
viņa ekselenci Dr. Oļģertu Grosvalda kungu, Latvijas
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri;
viņa majestāte Rumānijas karalis:
viņa ekselenci G. G. Mironesko kungu, ministru prezidentu, ārlietu ministri,

kuri, savstarpēji uzrādījuši savas labā un pienācīgā kārpilnvaras,
tībā atrastās attiecīgās
vienojās par sekojošiem
noteikumiem.)

Iebildumu

nav?

Pieņemts —

1. pants.

(Katras valsts pilsoņiem un uzņēmumiem ar juridisku
personu raksturu piešķiramas uz otras valsts territorijās attiecībā uz savu personību un
īpašumu
vislielāko labvēlību

baudošās valsts tiesības, kā attiecībā uz nomešanos, tirdzniecību, vai rūpniecību, tā arī attiecībā uz nodokļiem un citām
nodevām.

Vislielākās labvēlības principu piemēros katras valsts
izejvielām vai fabrikātiem, zīmējoties uz visu, kas attiecas uz
importu,
eksportu,
novietošanu noliktavās,
atkalizvešanu,
transitu un vispār uz visām tirdznieciskām operācijām, kā arī
kuģiem attiecībā uz visu, kam sakars ar kuģošanu otras valsts
ūdeņos un ostās.
Tādēļ katra augstā līdzēja puse apņemas nekavējoties
un bez atl'dzības piešķirt otrai pusei visas privilēģijas, priekšrocības vai nodevu pazeminājumus, ko attiecībā uz augšminētām lietām viņa jau piešķīrusi vai nākotnē piešķirtu kādai
trešai valstij.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Tāpat

vislielākās labvēlības
princips
attiecas uz importa un citu nodevu apmēru, garantiju un iekasēšanu, kā arī
uz muitas formalitātēm un to piemērošanu, muitas un citu nodevu maksāšanas veidiem un noteikumiem, preču klasifikāciju,
muitas tarifu iztulkošanu un preču analizētu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Augstā-s līdzējas puses
vienojas savstarpēji piemērot
vislielākās labvel'bas principu attiecībā
uz importa un eksporta aizlieguma un ierobežojuma režīmu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Nav piemērojams vislielākās labvēlības princips attiecī-

ba uz:
a)

sevišķām

labvēlībām,

kas

piešķirtas

vai

tiktu

pie-

šķirtas

kaimiņu valstīm, lai atvieglotu pierobežas satiksmi;
b) sevišķu importa rež'mu, kura nolūks atvieglot 1914.—

1918. g. kara radīto financialo rēķinu kārtošanu;
c) tiesībām
un
priekšrocībām,, kas piešķirtas vai uz
priekšu tiktu piešķirtas vienai vai vairākām citām valstīm ar
nolūku panākt muitas ūnijas noslēgšanu:
d) priekšrocībām,
ko Latvija piešķīrusi vai piešķirtu
Igaunijai, Somijai, Lietuvai vai P. S. R. Savienībai.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(Šis no!īgums _ ratificējams

visdrīzākā laikā, un par ratifikāciju viena l'dzejapuse paziņos otrai ar notu.
Šis nol/gums stājas spēkā desmit dienas pēc tam, kad
notikusi pedeja notifikacija. un paliks spēkā līdz triiu mēnešu
notecējumam,

skaitot no dienas,

kad viena līdzēja

paziņojusi savu nodomu to uzteikt.)

puse būs

Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
(Šo apliecinot, abu augsto līdzēju pušu pilnvarotie
rakstīja šo nolīgumu, uzspiežot tam savus z'mogus.
Sastādīts divos oriģinālos Bukarestā
(Paraksts:)

0. Grosvalds.

pa-

1930. g. 23. oktobrī.

(Paraksts:)

(Z. v.)

G. G. Mironeskc.
(z. v.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas for-

mula.

Virsraksts.

par tirdzniecības

Iebildumu

(Likums
nolīgumu starp Latviju

nav?

Pieņemts. —

un Rumāniju.)

1. pants.
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(Bukarestā 1930. gada 23. oktobri parakstītais tirdzniecības noilgums starp Latviju un Rumāniju ar šo likumu pieņemts un apstiprināts!)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

pievienojušās.

Pievienošanās

š's dienas datums.
Šī protokola ratifikācijas

latviešu valodā.)

republikas

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

stājas spēkā

tā V pantā paredzētā kārt'bā.)

Iebildumu nav. Pieņemts. Nobalsošanā nāk
konvencija un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas
formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Konvencija un ratifikācijas formula
visumā^ vienbalsīgi pieņemta . Redakcijas kommisijas ziņojums nākošā sēdē.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
protokolu
attiecībā
uz smacējošo,
?indīgo
un tamlīdzīgo gāzu un baktērioloģiskolīdzekļulietošanasnoliegšanu karā. Referents Br. Kalniņš. Vārds refe-

rentam.
Referents Br. Kalniņš:

Godājamie kungi!
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stāsies spēkā, skaitot no Franci-

jas republikas valdības izdar'tās notifiķācras dienas.
Šis Protokols, kā franču, un an^'u teksti ir i-dz'^i autentiski, ratifcēiams, cik drīz vien iespējams.
Tam uzliekams

(Likums _stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms 1. pantā minētais nolīgums un tā tulkojums

(Nolīgums

...

s e s i i a s 17. s ē d e 1930. g a d a 16. d e c e m b r ī.

dokumenti

piesūtāmi

Francijas

vald'bai. kas vinu deponēšanu
notrīcēs katrai
valstu. Vas nrotoko'u parakst'iusi. vai tam pievienojusies.
Fatifīkāciias

un

pievienošanas

dokumentus

uzglabās

Franri'as republikas valdības arch'vā.
Šis protokols stāsies spēkā attiec'bā uz katru parakstītāju valst', skaitot no viuas ratifi'VāC i'as deponēšanas, un no
šī br'ža šv valsts ir saistīta attiec Tbā pret citām valst'm, kas
depone/ušas savus ra+i f ikāc>as dokumentus.
Šo apliecinot, pi'nvarotie narakst'ja šo protokolu.
Izgatavots Ženēvā,
vienā eksemplārā, tfikstots deviņi
simti divdesmit piektā gada septiņpadsmitā jūnijā.
Par Vāciju
Par

H. von Eckardt
Amerikas savienotām va'stīm
Theodore R. Burton,
Hugh S. Gibson

Par Austriju
E. Pflūgl
Par Beļģiju
Par Brazīliju

Konvencija attiecībā uz smacējošo, indīgo un
kontradmirāls A. C. de Souza
E. Silva, Majors Estevao Leitao
tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu liede Carvalho
tošanas noliegšanu karā paredz, ka līdzējas puses
Par Britānijas impēriju
atzīst.šo noliegšanu un -piekrīt lietošanas noliegšanai
Es deklājēiu, ka mans paraksts nesaista Indiju, ne arī
bez gāzēm arī attiecībā uz bakterioloģiskiem kara
vešanas līdzekļiem, kā tas konvencijā burtiski sa- kadu citu Britanb'as domīnim, kas ir Tautu saviembas atsevišķs
loceklis un kas šo protokolu atsevišķi neparaksta, vai tam
cīts: «Līdzēias puses atzīst šo noliegšanu un pienepievienojas.

krīt

šīs noliegšanas attiecināšanai uz bakteriolo-

ģiskiem kara vešanas līdzekļiem un vienojas uzskatīt sevi par savstarpīgi saistītām saskaņā ar šo
deklarāciju. »
Šo konvenciju parakstījušas bez Latvijas arī
Igaunija un Somija. Ārlietu kommisijas vārdā lūdzu Augsto namu šo protokolu pieņemt, pie kam
lūdzu steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz steidzamību. Nobalsošanā nāk steidzamība. Lūdzu
pacelties tos. kas ir pret steidzamību. Tādu nav.
Kas atturas? Arī nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāiu vispārīgas debates. Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk pāreia uz protokola un ratifikācijas formulas pantu lasīšanu. Lūdzu
pacelties tds, kas ir pret to. Tādu nav. Kas atturas. Nav. Pāreia uz pantu lasīšanu vienbalsīgi
pieņemta. — Protokola virsraksts.

Onslow
Par Kanādu
Walter A. Riddell

Par Īrijas brīvvalsti
Par Indiju
P. Z. Cox
Par Bulgāriju
Par Cili

Luis Cabrera,
divīzijas ģenerālis
Par Kmu
Par Ko'umbiju
Par Dāniju
A.
Par Spāniju
Emilio

uz smacēiošo. ind'co un tamlīdzīgo gāzu un
bakterioloģisko ldzekļu
lietošanas noliegšanu karā.)

J. Laidoner
Par Etiopiju
Guetatchou Blata Herouy
Par Somiju

O. Enckell
Par Franciju
J. Paul-Boncour
Par Grieķiju
Vassili

vārdā:
ievērojot, ka c'v'lizētā pasaule ir ar p'lnu tiesbu npso; d'jusi smacēiošo,
indīgo un taml'dz'eo gāzu, kā ari visu 11dz'gu šķidrumu, vielu un paņēmienu lietošanu karā,
ievēro'ot, ka šīs lietošanas noliegums ir formulēts 'īgumos, kuros pasaules valstu lielākā dala piedalās kā 1 dzejas
puses,
ī
no'ūkā. lai šo aizliegumu, kas līdz gi uzliekams nāc'ju
un
darb'bai,
vispārīgi
atzītu
par
ietilpstošu starptauapz'nai
tiskās t'es'bās,
deklarē:)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
protokola teksts visumā.
(Ka augstās Tdzējas puses par tik. par cik tās iau nav
saistītas l'gumos, kas noliedz šo lietošanu, atzst šo noliegšanu, piekr't š"s lietošanas noliegšanas attiecināšanai uz bakAugstās l'dzēias puses pieliks visas pūles, lai panāktu
valstu pievienošanos šim protokolam. Špievienošanās

notificējama Francijas repub'ikas vald'bai,
kas to notificēs
visām valstīm, .kas šo protokolu parakstījušas, vai kas tam

Dendramis

D. Vlachopoulos
Par Ungāriju
Par Itāliju
Pietro Cbimienti

Alberto

.

.

de Marinis-Stendardo

Par Japānu

M. Matsuda
Par Latviju
Pulkvedis

Hartmanis

Par Luksemburgu
Ch. G. Vermaire
Par Nikaragvu
A. Sottile
Par Panamu
Par Holandi

terioloģiskiem kara vešanas Tdzekļiem un vienojas uzskatīt
sevi par savstarmgi saistītām saskaņā ar šo deklarāciju.
citu

Heroy

A. Tasfae

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
Apakšā parakstījušies pilnvarotie, savu attiecīgo valdību

de Palacios

Par Igauniju

(Protokols

attiecībā

Oldenburg

Par Ēģipti

W. Doude van Troostwijk
W. Guerin
Par Persiju
Par Poliju

ģenerālis Casimir
G. D. Morawski

Sosnkowski

25»
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Par Portugāli
A. M. Bartholomeu Ferreira
Americo da Costa Leme
Par Rumāniju
ad referendum
N. P. Comnene
ģenerālis T. Dumitrescu
Par Salvadoru
J. Gustavo Guerrero
Par Siāmu
Par Zviedriju
Par Šveici
ar nosacījumu, ka ratificēs:
Lohner
Ed. Mulier
Par serbu, kroātu un slovēņu karalisti
J. Doutchitch
ģenerālis Kalafatovitch
fregatas kāpt. Mariasevitch
Par Cekoslovakiju
Dr. Veverka, Ferdinand
Par Turciju

Par Urugvaju

Iebildumu

formula.

nav?

Virsraksts.

Kas atturas?

(Konvencija par ieroču, municijas un
starptautiskās tirdzniecības uzraudzību.)*

Pieņemts.

—

Ratifikācijas

Pieņemts. —

1. pants.

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms 1. pantā minētais protokols un tā tulkojums
latviešu valodā.)

Iebildumu nav?

Tādu nav.

Pieņemts. — 3. pants.

(Protokols stājas spēkā protokolā paredzētā kārtībā.)

(Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
protokols un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret protokola un ratifikācijas
formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas ?_ Arī nav._ Protokols un ratifikācijas formula
visuma vienbalsīgipieņem t_a._ Redakcijas kommisijas ziņojums bus nākoša sēde.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu par konvenciju par ieroču, murifeijas un kara materiālu starptautiskas tirdzniecības uzraudzību.
Re-

ferents Br. Kalniņš. Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Konvencija par ieroču, municijas un kara materiālu starptautiskās
tirdzniecības uzraudzību parakstīta Ženēvā 1925.
gada. Tās saturā paredzēta stingra uzraudzība un
atklātības kartība tirdzniecībā ar ieročiem, munīciju un kara materiālu. Ir paredzēts, ka tirgošanās
ar ieročiem pielaižama, tikai piegādājot tos kādas
valsts vajadzībām un tikai nedaudz gadījumos prīvatampersonam. Ievešanai vajadzīgas licences un
deklarācijas.
Tālāk konvencijā ievietoti noteikumi par vispārēju bruņošanas publicitati, paredzēta statistika
par tirgošanos ar ieročiem. Speciāli noteikumi —
vel stingrāki — paredzēti speciālām zonām, par
kādam uzskata Āfrikas kontinentu, Arābijas pussalu
un juras zonu pie šīm zemēm.
Vēl būtu jāaizrāda, ka konvencijas 29. pantā
paredzētas rezervacijas, kādas sev varētu atstāt
Latvija, Igaunija, Somija, Polija un Rumānija,
šo konvenciju parakstot. Attiecībā uz šīm valstīm
pec Krievijas pievienošanas minētai konvencijai at-

Nav.

Stei-

dzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju vispārīgas
debates. Vārdu neviens nevēlas. Nobalsošanā nāk
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.

Enrique E. Buero)

(1925. gada 17. jūnijā Ženēvā parakstītais protokols attiecībā uz smacējošo, indigo un tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu karā ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav?

dzamību.

— Virsraksts.

(Likums
par protokolu attiecībā uz smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo
gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu karā.)

Iebildumu nav?

celtu konvencijas divu pantu piemerošanu_ kā eksportam, tā importam no augšminētām līdzējām pusēm. Te ir paturēta zināma ierobežošanas tiesība
attiecībā uz publicitati, ja Latvijas valsts vai kāda
cita kaimiņu valsts uzskatītu to par vajadzīgu.
Šo konvenciju parakstījis Latvijas pārstāvis un
tāpat arī Igaunijas, Lietuvas un Somijas pārstāvji.
Ārlietu kommisijā liek priekšā Augstajam namam šo konvenciju pieņemt un lūdz steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Nobalsošanā nāk
steidzamība. Ludzu pacelties tos, kas ir pret stei-

M. Teveik

Par Venecuēlu
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kara materiālu

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret konvencijas
virsraksta pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas?

Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. Ievada teksts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — 1. nodaļa. Iebildumu
nav? Pieņemts. — 2. nodaļa. -Iebildumu nav? Pieņemts. — 3. nodala. Iebildumu nav? Pieņemts. —
4. nodaļa- Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. nodaļa.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Noslēguma teksts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — I pielikums. Iebildumu nav? Pieņemts. — II pielikums. Iebildumu
nav? Pieņemts. — Ratifikācijas formula. Virsraksts.
(Likums par konvenciju par ieroču, municijas un kara
materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudzību.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(192S. gada 17. jūnijā Ženēvā parakstītā konvencija par
ieroču, municijas un kāja materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudz Tbu ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.)

Iebildumu nav? _ Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma 1. pantā minētā konvencija un tās tulkojums
latviešu valodā.)

Iebildumu nav?
(Konvencija
dzētā . kārtībā.)

Pieņemts. — 3. pants.

stājas spēkā konvencijas

41. pantā

pare-

Iebildumu nav Pieņemts.
Nobalsošanā nāk konvencija un ratifikācijas formula visuma. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas formulas pieņemšanu V'-

sumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Konvencija
un ratifikācijas formula visumā vienbalsīgi pieņemta.
Redakcijas kommisijas ziņojums nākošā sēdē. Līdz
ar to šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
1 ikumu par 1927. gada 25. novembrī Vašingtonā
parakstīto
starptautisko
radiotēlegrafa
konvenciju
un
šai
konvencijai pievienoto vispārīgo un
papildu reglamentu. Referents Bruno Kalniņš. Vārds referentam.
Referents Br. Kalniņš: Deputātu kungi! 1927.
gadā Vašingtonā parakstīta starptautiskā radiotēlegrafa konvencija. Šo konvenciju un tai pievienoto
vispārējo un papildu reglamentus ir izsaukusi modernās radiotecnnikas un radiosatiksmes attīstība.
Konvencija ir ļoti plaša un vispusīga, un tanī, tāpat kā arī reglamentos ir noteikumi par radiosatiksmļ starp valstīm, savstarpēju radiosatiksmes
traucējumu novēršanu, ievedot radiosatiksmē noteiktos viļņu tiklus un frekvenču joslu.
*) Konvencijas tekstu skat. «Vaid. Vēstu.»,
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Šinī konvencija ari pirmo reizi oficiāli atzīts
radiofons, tad — noteikumi par raidīšanas paplašināšanu un beidzot — izstrādāti sīkāki noteikumi par
briesmu signālu raidīšanaspaplašināšanu, kā arī sīkāki radionoteikumi par starptautisku sarunu kodu.
Latvija
savā laika, proti — 1921.gadā, bija pievienojusies iepriekšējai konvencijai, tā sauktai Londonas konvencijai uz Satversmes Sapulces lēmuma
pamata. Tagad Latvija uz Ministru kabineta lēmuma pamata jau 1929. gada pievienojās arī Vašingtonas konvencijai. Ārlietu kommisijā atzina šo
konvenciju par vēlamu, liek priekšā Augstajam namam tai pievienoties un lūdz steidzamību.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents uztur steidzamību. Steidzamība nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu nav. Kas
atturas? NavSteidzamība vienbalsīgi pieņemta.
Atklāju vispārīgas debates. Vārdu 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. Nobalsošanā nāk konvencijas virsraksts:
(1927. gada 25. novembri Vašingtonā parakstītā starptautiskā radiotēlegrafa konvencija un šai konvencijai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments.)*

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Konvencijas teksts.
Iebildumu nav? Pieņemts. — Vispārējais reglaments. Iebildumu nav? Pieņemts. — Papildu reglaments. Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas
formula. Virsraksts.
(Likums
par 1927. g. 25. novembrī Vašingtonā parakstīto starptautisko
radiotēlegrafa konvenciju un šai konvencijai pievienoto vispārīgo un papildu reglamentu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(1927. g. 2-5. novembrī Vašingtonā parakstītā starptautiskā radiotēlegrafa konvencija un viņai pievienotais vispārīgais un papildu reglaments ar šo likumu pieņemti un apstiprināti.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināmi 1. pantā minētā konvencija un tai) pievienotie vispārīgais un papildu reglaments un to tulkojumi latviešu
valodā,)

Iebildumu nav?

Pieņemts.

— 3. pants.

(Konvencija stājas spēkā konvencijas 23. pantā paredzētā

laikā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk

konvencija un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas
formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Konvencija un ratifikācijas formula
visumā vienbalsīgi pieņemta. Redakcijas kom-

misijas ziņojums būs nākošā sēdē. — Līdz ar to
šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu par šķīrējtiesas līgumu'starp
Latviju un Lietuvu.
Referents A. Bergs.
Vārds referentam.
Referents A. Bergs: Šī gada 24. novembri
Kaunā parakstīts līgums par izlīgšanu un šķīrējtiesu
starp Latviju un Lietuvu. Tā teksts ļoti līdzīgs tam
līgumam, kas noslēgts starp Latviju un Ungāriju,
par kuru es referēju dažas minūtes atpakaļ. Tas
burtiski sakrīt ar līdzīga līguma tekstu, ko esam
noslēguši ar Dāniju, un par ko man bija gods nesen atpakaļ referēt Augstajam namam; tāpēc pie
satura es tuvāk neapstāšos.
*) Konvencijas tekstu skat. «Vaid. Vēstnesi».
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Nupat_ jau arī es izteicos galvenā kārtā par
tādu pat līgumu, kas noslēgts ar Ungāriju. Es darīšu jus uzmanīgus tikai uz nedaudz savādībām,
ar kadam _ atšķiras šis līgums no iepriekšējiem.
Referējot par iepriekšējo līgumu, es aizrādīju,
ka šķīrējtiesas un izlīgšanas procedūra neattiecas
uz lietam, kuru fakti agrāk notikuši, guļ pagātnē.
Šinī līguma tādas klauzulas nav. Šis līgums attiecas uz visiem gadījumiem un uz visāda rakstura
strīdus un konflikta jautājumiem. Tā tad tādas aprobežojošas klauzulas šinī ziņā še nav.
Vel viena savādība, kuras agrākos līgumos nav,
ir ta, ka abas puses apņemasatturēties no kaut kādiem soliem, kas varētu nevēlami atsaukties uz lēmumaizpildīšanu, vai arī uz izlīgšanas kommisijas
priekša likto izlīgšanu, vispārīgi nedarīt nekā, kas
varētu strīdu padarīt smagāku vai plašāku. Tad
ir atkal savādība, ka šis līgums piemērojams starp
abām pusēm arī tad, ja strīdu aizskartas kādas citas valsts intereses. Citos līgumos gluži otrādi ir
klauzula, ka nevar lietu_ nodot izlīgšanai vai šķīrējtiesai, ja ir aizskarta_ kādas trešās valsts intereses.
_ Šī konvencija stājas spēkā 15 dienas pēc ratificēšanas dokumentu_ apmaiņas un paliek spēkā 10
gadus, skaitot no s-pekā stāšanās dienas. Ja to neuzteic 6 mēnešus pirms 10 gadu notecēšanas, tad līgums skaitās par pagarinātu un atjaunotu uz tālākiem 5 gadiem un tā Jālāk. Bet ja līguma pārtraukšanas brīdī paliek kāda nebeigta lieta, kas nodota
šķīrējtiesai, vai izlīgšanas kommisijai, vai pastāvīgai
starptautiskai tiesai, tad šis līgums paliek spēkā,
kamēr lieta izbeigta. — Tāds ir šī līguma galvenais
saturs.

Ratifikācijas likums ir tāds pat, kā parasts.

Lieku priekšā ratificēt šo nolīgumu steidzamī-

bas kartība.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz 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 neveļas? _ Nobalsošanā nāk pāreja uz konvencijas un ratifikācijas formulas lasīšanu pa pantiem.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Pāreja uz
pantu lasīšanu vienbalsīgi pieņemta. — Virsraksts.
(Izlīgšanas un šķīrējtiesas līgums starp
Latviju un Lietuvu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas republikas prezidents no vienas puses un Lietuvas republikas prezidents no otras puses, vadīdamies no
labām draudzības attiecībām, kas vieno Latviju un Lietuvu,
un vēlēdamies vienoties par noteikumiem, kas turpmāk nodrošinātu, saskaņā ar Tautu savienības pakta apstiprinātiem
principiem, visāda rakstura strīdu un konfliktu, kas izceltos
starp Latviju un Lietuvu, nokārtošanu miera ceļā, nolēma
šajā nolūkā noslēgt līgumu un iecēla par saviem pilnvarotiem:
Latvijas republikas prezidents:
viņa ekselenci Hugo Celmiņa kungu, ministru prezidentu
un ārlietu ministri;
Lietuvas republikas prezidents:
viņa ekselenci doktoru Dovas Zaunlus kungu, ārlietu
ministri;
kuri, apmain'jušies savām pilnvarām, kas atrastas labā un pienācīgā kārtībā, vienojās par sekojošiem noteikumiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

1. pants.

(Līdzējas puses savstarpēji apņemas nokārtot visos gadījumos miera ceļā un saskaņā ar šajā līgumā paredzēto kārtību visāda rakstura strīdus un konfliktus, kas izceltos starp
Latviju un Lietuvu un ko nebūtu iespējams nokārtot parastā
diplomātiskā ceļā.)

Iebildumu nav?

Pievemts. — 2. pants.

(Visāda rakstura strīdi starp līdzējām pusēm, ko nebūtu
iespējams nokārtot uz starptautiskas vienošanās pamata parastā diplomātiskā ceļā, nododami iztiesāšanai vai nu šķīrējtiesai, vai arī pastāvīgai starptautiskai tiesai, kā tas Še turpmāk paredzēts. '.
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Strdi, kuru izšķiršanai paredzēta sevišķa kārtība citās
konvencijās, kas spēkā starp Tdzējām pusēm, nokārtojami saskaņā ar šo konvenciju noteikumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

(Pirms prāvas ievadīšanas šķrējtiesā vai pirms prāvas
ievadīšanas pastāvīgā starptautiskā tiesā, str dus jautājums nododams izl'gšanas nolūkā pastāv gai starptautiskai kommisijai,
kas sastād'ta saskaņā ar šo l.gumu un nosaukta par «pastāvīgo izlīgšanas kommisiju».)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 4. pants.

(Ja lieta grozās ap strda jautājumu, kura priekšmets,
saskaņā ar vienas puses iekšējiem likumiem ietilpst viņas nacionālo tiesu piekritībā, tad strīds nododams šajā konvencijā
paredzētai iztiesāšanas kārt.bai tikai pēc tam, kad piekritīgā
nacionālā tiesu iestāde taisījusi piemērotā laikā gal gu spriedumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 5. pants.

(3. pantā paredzētā pastāvīgā izlīgšanas kommisijā sastāv no pieciem locekļiem, kas ieceļami šādā kārtā: līdzējas
puses ieceļ katra divus locekļus, pie kam viens var būt viņas
pašas pilsonis. Piektais loceklis, kas izraugāms uz savstarpējas vienošanās pamata, izpilda priekšsēdētāja pienākumus,
pie kam viņa pavalstniecībai jābūt citai_ nekā pārējo kommisijas locekļu pavalstniecbai. Pēdējam nevar būt pastāvīgas
dzīves vietas līdzēju pušu territorijā, un viņš nevar atrasties
viņu dienestā.
Kommisāri ieceļami uz trim. gadiem; viņu pilnvaras
ir
atjauno damas. Viņi paliek amatā ldz atvietošanai un katrā
ziņā 1dz to savu darbu pabeigšanai, kas jau iesākti pilnvaras
izbeigšanas brīdī.
' Vietas,_ kas atbrīvojas nāves, atkāpšanās, vai citu aizkavējumu deļ, visdrīzākā laikā aizpildāmas, turoties pie iecelšanai noteiktas kārtības.)

(Iebildumu nav?

Pieņemts. — 6. pants.

(Pastāvīgo izl'gšanas kommisiju ieceļ triju mēnešu laikā
pēc šas konvencijas spēkā stāšanās.
Ja uz kopējas vienošanās pamata kommisāru iecelšana
nenotiek noteiktā laikā vai atvietošanas gadījumā triju mēnešu
laika no vietas atbrīvošanas, tad vajadzīgās iecelšanas izdarīt'
lūdz pastāv'gas starptautiskās tiesas priekšsēdētāju, bet ? ja
viņš _ ir vienas līdzējas puses pilsonis, vicepriekšsēdētāju, vai
vecāko tiesas locekli, kas nav ne vienas, ne otras līdzējas puses pilsonis.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 7. pants.

(Lieta nododama pastāvīgai izlīgšanas kommisijai lūguma ceļā,_ ko piesūta priekšsēdētājam abas puses uz kopējas
vienošanas pamata, vai, ja vienošanos nepanāk, viena no šim
pusēm.
Lūgumā īsumā aprādāms strīda priekšmets un uzaicināma kommisijā spert visus vajadzīgos soļus, lai panāktu izlīgšanu.
Ja lūgumu iesniedz tikai viena puse, tad viņai tas nekavējoties jāpaziņo pretējai pusei.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 8. pants.
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misijā, ja tā vienbalsīgi nenolemj pretējo, piemēro 1907. gada
18oktobra Hāgas konvencijas par starptautisku konfliktu nokārtošanu miera ceļā III nodalās (starptautiskas izziņu kommisijas) noteikumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 11. pants.

(Ja nav pretējas vienošanās starp pusēm, tad starptautiskā izlīgšanas kommisijā sanāk tās priekšsēdētāja norādītā
vietā.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 12. pants.

(Pastāvīgās izlīgšanas kommisijas darbība ir publiska,
tikai pamatojoties uz lēmumu, ko pieņēmusi kommisijā ar
pušu piekrišanu.)

Iebildumu nav?- Pieņemts. — 13. pants.
(Kommisijā puses reprezentē pārstāvji, kuriem jābūt par
starpniekiem starp pusēm un kommisiju; puses bez tam var
ņemt pal'gā padomniekus un lietpratējus, ko tās iecel šim no-.
lūkam, un pieprasi ikvienas personas nopratināšanu, kuras
liecība tām liekas noderīga.
Kommisijai savukārt ir tiesība pieprasīt mutiskus paskaidrojumus abu pušu pārstāvjiem, padomniekiem un lietpratējiem, kā arī ikkatrai personai, kuru uzaicināt ar viņas
valdības piekrišanu tā uzskaftu par vajadzīgu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 14. pants.

(Izņemot gadījumus, ko nosaka šis līgums, pastāvīgās
izlīgšanas kommisijas lēmumi pieņemami ar balsu vairākumu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 15. pants.

(Ldzēias puses apņemas atvieglot pastāvīgās izlīgšanas
kommisijas darbibu un it sevišķi piegādāt tai pēc iespējas vis- >
plašākā mērā visus vajadzigos dokumentus un ziņas, kā arī
izlietot visus līdzekļus, kas ir viņu rīcībā, lai atļautu izdarīt
sava territorijā, saskaņā ar savas valsts likumiem, liecinieku
un lietpratēju izsaukšanu un aicināšanu, kā arī tiesas apskati
uz vietām.

Iebildumu nav? Pieņemts. — 16. pants.
(Pa pastāvīgās izlīgšanas kommisijas

darbības ' laiku
katrs loceklis saņem atlīdzību, kuras apmērus līdzējas puses
nosaka uz kopējas vienošanās pamata un to sedz līdzīgās daļas
Izdevumi kas celtos sakarā ar kommisijas darbību, arī
^
^
dalāmi
uz pusēm.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 17. pants.
(Ja

pastāvīgā izlīgšanas kommisijā nepanāk izlīgšanu,
tad strīda jautājums uz kopējas vienošanās pamata nododams
šķīrējtiesas līguma ceļā vai_ nu pastāvīgai starptautiskai tiesai
ar nosac jumiem un saskaņa ar kartību, kas paredzēti tās statūta, vai arī šķīrējtiesai ar nosacījumiem un saskaņā ar šķī- ?
rejtiesas līguma paredzēto kartību.
Ja nepanāk vienošanos starp pusēm par šķīrējtiesas līgumu, tad katrai pusei ir tiesība, paziņojot par to mēnesi iepriekš, strīda jautājumu nodot tieši lūguma ceļā pastāvīgai ?>,
' starptautiskai tiešai.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Vispārīgie noteikumi. Iebildumi nav? Pieņemts. —-, 18. pants.

(Visos gadījumos, un it īpaši, kad jautājums, kura dēl
(Piecpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad strīda
starp abām pusēm pastāv domstarpības, paceļas sakarā ar to,
jautājums nodots pastāvīgai izlīgšanas kommisijai, šās lietas
kas jau izdarīts, vai ko visā drīzumā izdarīs, izlīgšanas komizšķiršanai katra puse var savu iecelto locekli atvietot ar
misijā, vai, gadījumā, ja lieta vairs tur neatrastos, šķīrējtiesa,
personu, kam speciālas zināšanas attiec'gā jautājumā, tomēr
vai pastāvīgā starptautiskā tiesa, lemjot saskaņā ar sava sta5. panta 1. rindkopas noteikumi par kommisijas locekļu patūta 41. panta noteikumiem, norāda, ja vajadzīgs un pēc ievalstniecību paliek spēkā.
spējas visīsākā laikā, kādi pagaidu soļi sperami. Katra līdzēPuse, kas izlieto šo tiesību, par to nekavējoties paziņo
ja puse apņemas tos ievērot, atturēties no katra soļa, kas vaotrai pusei; šajā gadījumā pēdējai ir tiesība rīkoties
tāpat
piecpadsmit dienu laikā, skaitot no paziņojuma saņemšanas . rētu nevēlami atsaukties uz lēmuma izpildīšanu, vai uz izlīgšanas kommisijas priekšā likto izlīgšanu, un vispār nedarīt
dienas.)
neko, kas tas ari nebūtu, kas varētu stridu padarīt smagāku
Iebildumu nav? Pieņemts. — 9. pants.
vai plašāku.)
(Pastāvgās izlīgšanas kommisijas uzdevums ir noskaidrot strīda jautājumu, savākt šajā nolūkā visas vajadzīgās ziņas,_ izziņas ceļa vai citādi, un pulēties panākt izl.gšanu starp
pusēm. Viņa var pec lietas caurskatīšanas paziņot pusēm izlīgšanas noteikumus, kādi tai liktos pieņemami, un noteikt tām
laiku izšķirties.
_ Pēc darbu

pabeigšanas kommisijā sastāda protokolu,
kura, atkar'ba no katra gadījuma, ieraksta izlīguma nosacījumus vai arī konstatē to, ka nav bijis iespējams panākt izlīgumu.
Kommisijas darbi jānobeidz, Ja puses nevienojas citādi,
sešu mēnešu laika, skaitot no tās dienas, kad kommisijai
strīds nodots.l

Iebildumu nav? Pieņemts. — 10. pants.
(Ja nav īpaša pretēja noteikuma, tad pastāvīgā IzFgšanas kommisijā noteic pati lietas vešanas kārtību, kurai visos
gadījumos jābūt kontradiktoriskai. Izziņas jautājumos kom-

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

19. pants.

(Šis līgums piemērojams starp līdzējām pusēm ari tad.
ja citas valstis ir ieinteresētas strīdā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — 20. pants.
(Šis līgums piesūtāms reģistrēšanai Tautu savienībai, saskaņā ar Tautu savienības pakta 18. pantu.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 21. pants.

(Šis līgums ratificējams. Ratifikācijas dokumenti
apmaināmi, cik drīz iespējams.
Tas stājas spēkā piecpadsmitā dienā pēc ratifikācijas do- .
kumentu apmaiņas un paliek spēkā desmit gadus, skaitot no
tā spēkā stāšanās dienas. Ja to neuzteic sešus mēnešus pirms
šī laika notecēšanas, to uzskata par atjaunotu uz pieciem gadiem un ta talak.
Ja, šim līgumam izbeidzoties, kāda lieta uz šī līguma pa.
mata paliek vēl neizšķirta pastāvīgā starptautiskā kommisijā,
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starptautiskā tiesā, tad šī lieta
izvedama līdz galam.)
Šo apliecinot, iepriekš minētie pilnvarotie parakstīja šo
līgumu un piespieda tam savus zīmogus.
Izgatavots _ Kaunā, divos eksemplāros,
tūkstots
deviņi
simti trīsdesmitā gada divdesmit ceturtā novembri.
(Z. v.)
(Z. v.)
(Paraksts:) H. Celmiņš.
(Paraksts:) Zaunius.)

vai šķīrējtiesā, vai pastāvīga

Iebildumu nav?
mula. Virsraksts.

Pieņemts. — Ratifikācijas for(Likums

par šķīrējtiesas līgumu

Iebildumu nav?

starp Latviju un Lietuvu.)

Pieņemts. — 1. pants.

(1930. gada 24. novembrī Kaunā parakstītais šķīrējtiesas
līgumsstarp Latviju un Lietuvu ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Ldz ar likumu izsludināms 1. pantā minētais līgums un tā tulkojums
latviešu valoda.)

Iebildumu nav?
(Līgums
tībā.)

Pieņemts. — 3. pants.

stājas spēkā līguma 21. pantā

paredzētā

kār-

Iebildumu nav? Pieņemts. Tagad nāk nobalsošana konvencija un ratifikācijas formula visumā.
Ludzu pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Konvencija un ratifikācijas
formula visumā vienbalsīgi "pieņemta. Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē.
Nākošais dienas kārtības punkts — likums
par tirdzniecības
vienošanos starp
Latviju un Lietuvu.
Referenti V. Sanders
un J. Breikšs. Vārds tirdzniecības un rūpniecības
kommisijas referentam Sanderam.
Referents V. Sanders: Augstais nams! Tirdzniecības līgumu starp Latviju un Lietuvu var novērtēt no politiskā un saimnieciskā viedokļa. Kā
tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referents es
aprobežošos ar to, ka īsumā apskatīšu to no saimnieciskā viedokļa.
Kā zināms, jau ilgāku laiku ir notikušas saru-

nas, lai panāktu tirdzniecisku vienošanos starp Lat-

viju un Lietuvu. Šis līgums jāuzskata par šo sarunu rezultātu. Kā ikkatrā līgumā, tā arī šinī redzama pretimnākšana un piekāpšanās kā no vienas, tā no otras puses. Tā tad mums šeit ir darī-

šana ar zināmu kompromisu, tas visvairāk vērojams tarifa daļā. Vispār jāatzīst, ka noslēgtais līgums bija vajadzīgs, un ir apsveicams, ka beidzot
panākta tirdznieciska vienošanās starp abām kaimiņu tautām un valstīm.
Ja apskatām tuvāk pašu līgumu, tad jāaizrāda,
ka tanī ievērots nevien vislielākās labvēlības princips, bet piešķirti muitas nolaidumi vairāk precēm,
kurām par pamatu likta līdzšinējā preču apgrozība.
No vienas puses Lietuvu vairāk interese labības un
dažādu lauksaimniecības produktu ievešana. No
otras puses Latvijas eksports vairāk komplektajās
no rūpniecības ražojumiem. Šinī ziņā tirdzniecības
līgums noslēgts, dodot priekšrocības kā Latvijas
rūpniecībai, tā Lietuvas lauksaimniecībai. Še jāpiezīmē, ka preču tarifā attiecībā uz rudziem un kviešiem uzņemts gadskārtējs kontigents 5000 tonnu apmērā. Protams, tas ir noticis uz mūsu rudzu un
kviešu rēķina. Bet jāsaka, ka citādi noslēgt tirdzniecības līgumu ar Lietuvu nemaz nebija iespējams,
jo Lietuvai bija svarīgi iegūt garantiju savam lauksaimniecības ražojumu eksportam. Par cik līgums
nāk pretim Lietuvas lauksaimniecībai, par tik tas
ir labvēlīgs mūsu rūpniecībai, un tādā veidā abu
pušu intereses līdzsvarojas.
Vēl jāpiemetina, ka šim līgumam ir pievienots
protokols, kurā ievietota tā saucamā Baltijas klau-

16. decembri.
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zula, pēc kuras dodami zināmi muitas likmju pazeminājumi dažādiem tarifu pantiem tanī gadījumā,
ja tādi tiek piešķirti kādai trešai valstij.
Ja apskatām pašu līgumu, tad redzam, ka tas
sastādīts pēc parastās schēmas. 11 līguma pantiem
seko Latvijas un Lietuvas ražojumu saraksti un beidzot — protokols.
Līgums noslēgts uz divi gadiem, pie_ kam to var
uzteikt 6 mēnešus"pirms termiņa notecēšanas.
Cerams, ka līgums sekmēs draudzīgās attiecības un atdzīvinās tirdzniecības sakarus starp abām
kaimiņu valstīm.
Tirdzniecības un rūpniecības kommisijā apsprieda šo tirdzniecības vienošanos un pēc valdības
paskaidrojumiem to vienbalsīgi pieņēma. — Lieku
priekšā šo līgumu pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds ārlietu kommisijas referentam Breikšam.
Referents J. Breikšs: Augstais nams! Pirmie
līgumi, kas konkrēti kārtoja mūsu saimnieciskās un
citas attiecības ar Lietuvu, noslēgti 1921. gadā, piemēram — robežu izbūves, pilsoņu tiesību, konsulārais un noziedznieku savstarpējās izdošanas līgumi.
Tālāka jautājumu atrisināšana notika tā sauktās
Baltijas valstu konferencēs, dažreiz šaurākās, dažreiz plašākās, bet bez reālām sekām. Vienīgi 1925.
gadā nelaiķis ārlietu ministris Meierovics panāca
principiālu vienošanos ar toreizējo ārlietu ministri
Cerņacki par sarunu uzsākšanu, bet sekmju nebija.
Nāca 1927. gads, kad šī jautājuma kārtošana apstājās. Mūsu uzskats bija, ka saimniecisko attiecību
kārtošanai ar kaimiņu valstīm — ar Igauniju un
Lietuvu — jānotiek ar muitas ūnijas palīdzību, turpretim mūsu kaimiņiem bija citi ieskati. Tāpēc bija
jāizdod sevišķs autonoms likums, lai kārtotu lietas
ar Lietuvu. To paredzēja 6 mēnešiem, jo 1927. gadā
mēs izstrādājām jaunu muitas tarifu, kurā bija paredzētas maksimālās likmes tām valstīm, kam nav
tirdzniecības līgumu. Lai neceltos muitas karš ar
Lietuvu, vajadzēja izdot minēto autonomo likumu.

Priekšā esošais līgums ir ilga darba rezultāts.
Šai līgumā, neatzīmējot Baltijas klauzulu, ko minēja iepriekšējais referents, panākta principiāla vienošanās tai ziņā, ka vienas valsts pilsoņi bauda tās
pašas tiesības un priekšrocības, ko otras. — Tas
ir viens.
Otrs — pievienotais preču saraksts, ko atzīmēja tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referents, ir tāds, pie kura iztirzāšanas un paplašināšanas var ķerties jau tuvākā laikā. Tālāk ar šo līgumu nav nokārtoti svarīgi transita jautājumi un
transita tarifa jautājumi, bet ir paredzēts, ka vienošanos šajās lietās panāks vēlāk.
Noteikti ir redzams, ka šis līgums rada jaunas
attiecības starp abām kaimiņu valstīm, šis līgums
ir ķīla, kas mums dos turpmāk iespēju uzturēt sirsnīgas, draudzīgas attiecības ar mūsu brāļu tautu.
Politiskie un ģeogrāfiskie apstākļi taisni mums diktē
panākt saskaņotību un vienošanos saimnieciskā un
starptautiskā laukā.
Ārlietu kommisijas uzdevumā lūdzu šo līgumu
pieņemt steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Referenti
liek
priekšā steidzamību. Steidzamība nāk nobalsošanā.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret steidzamību. Tādu
nav. Kas atturas? Nav. Steidzamība vienbalsīgi
pieņemta. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam _Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Vēlā laikā dēļ negribu gari runāt
par attiecību nokārtošanu ar Lietuvu —? kaut arī pie
tā paša gadījuma varētu .varbūt, runāt arī par attiecībām ar Igauniju.
Gribu tikai īsumā deklarēt
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iestādēs un fismūsu frakcijas viedokli un teikt, ka mes aizvien, jau pašu labvēlību un aizsardzību valsts fiskālās
kāla jurisdikcijā kā pašu valsts pilsoņu tiklab personīgi kā
gadiem
pastāvēšanas
esam
ieno pirmiem Latvijas
arī attiecībā uz savam mantām, ties bam un interesēm, iestājušies par saimniecisko sakaru izveidošanu starp skaitot arī tirdzniec ību un rūpniecību.)
Latviju, Lietuvu un Igauniju. Aizvien mes esam ieIebildumu nav? Pieņemts. — 3. pants.
stājušies par pilnīgu muitas ūniju ar šim valstīm.
Neskatoties uz grūtībām, kas mums ir bijušasar
(Katras augstās līdzējas puses pilsoņi otras augstās līIgauniju, mēs vēl šobrīd atrodam par visveļamāko dzējas puses territorijā padoti tiem pašiem likumiem un noideālu šo 3 Baltijas valstu ūniju. Agri vai veļu teikumiem attiec bā uz darba aizsardzību un sociālo apdrošināšanu, kā pašu valsts pilsoņi. Katras augstās Ldzējas puBaltijas valstīm būs jāatzīst, ka šo valstu priekšroses pilsoņi un attiec gā gadījumā viņu ģimenes, neatkarīgi no
cības ir tieši šo valstu kopēja darbība. Pilnīga šo valsts,
uz kuru cietušais (apdrošinātais) emigrējis pēc tam,
3 valstu saimnieciskās territorijās vienība ir ne tikai kad ieguvis
tiesības uz pal dzību, un neatkarīgi no tam, kur
visveļamākā
teorētiski labākā izeja, -bet ari praktiski
uzturas viņa ģimene, bauda tiesības uz palīdz bu un ārstēšatautsaimniecībai. Pasaules saimniecība konkurēt nu darbā nelaimes gadijumā, tāpat kā uz apdrošināšanu darba
ar lielām rūpniecības un lauksaimniecības valstīm nespējas gad jumā, vecuma nespēkā, vai nāves gadijumā.)
šiem trim maziem organismiem ir ļoti grūti, jo katIebildumu nav? Pieņemts. — 4. pants.
ram ir ap 2.000.000 iedzīvotāju unviņu saimnieciskie
(Akciju sabiedrības un citas tirdzniecības, rūpniecības vai
resursi ir ļoti mazi. Bez tam mes esam jaunas un
nabadzīgas valstis. Ja šie_ mazie organismi nepratīs financialas sabiedr bas, kas likumīgi nodibinātas saskaņā ar
vienas augstās līdzējas puses likumiem, un kuru sēdeklis atropilnīgi sakust vienā kopēja bloka, tad viņu tautsaimdas tajā valsti, otra augstā līdzēja puse atzīst par likumīgi
niecībai, iepretim citu valstu saimnieciskai attīstībai, nodibinātam.
būs jācieš un jānīkuļo. Tāpēc sociāldemokrātu frakJa viena no augstām līdzējām pusēm atzinusi minētās
cija, balsojot par šo konvenciju, kas tikai zināma sabiednbas, ar to nav izšķirts jautājums par viņu apmešanos
mērā dod savstarpējas priekšrocības lauksaimniecī- vai rīcību otras augstās līdzējas puses territorijā un vispār
paredzēto darbību.
bas un rūpniecības ražojumiem, grib uzskatīt, ka par viņu statūtos
Augšā aprādītās sabiedrības pēc tam, kad viņas atzītas,
tas ir tikai pirmais solis, ievadījums turpmākai kopbauda tas pašas ties.bas, kas piešķirtas vai ko piešķirs visliedarbībai, pilnīgai muitas ūnijai, kas varētu nākt par lāko labvēlību baudošās valsts līdzīgām sabiedrībām. Vislabu kā Latvijai, tā Lietuvai. Ja butuiespejams, tad lielākās labvēl bas princips piemērojams arī attiecībā uz likumīgo aizsardzību, kā arī uz nodokļiem un nodevām, lai tie
Igaunijai, Latvijai un Lietuvai vajadzētu sakust viebūtu kādi būdami.
nā kopējā blokā.
Attiec.bā uz visu, kas stāv sakarā ar likumīgo aizsarPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vardu vairāk nedzību, ka arī uz nodokļiem un nodevām, lai tie būtu kādi būviens nevēlas? Referents arī vārdu neveļas? Nodami, minētām sabiedribām piemērojama nacionāla kārtība uz
balsošanā nāk pāreja uz vienošanās un ratifikācijas savstarpības pamata.)
formulas lasīšanu pa pantiem. Ludzu pacelties tos,
Iebildumu nav? Pieņemts. — 5. pants.
kas ir pret pāreju uzpantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantujasīšanu vien(Še pievienotā sarakstā A uzskaitītie ražojumi, kas cēlubalsīgi pieņemta. — Nobalsošanā nak vienošanās šies Latvijā un nāk no turienes, bauda, tos ievedot Lietuvā,
šajā sarakstā minētos procentuālos nolaidumus.)
virsraksts.
,
(Tirdzniecības vienošanās starp Latviju

un Lietuvu.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Ievada teksts.
(Latvijas republikas prezidents no vienas puses un Lietuvas republikas prezidents no otras puses, lidzīgi velēdamies
veicināt un atfstīt saimnieciskās attiecības starp abām valstīm, nolēma noslēgt vienošanos un šim nolūkam iecēluši par
saviem pilnvarotiem:
Latvijas republikas prezidents:
Hugo Celmiņa kungu, ministru prezidentu tm ārlietu ministri;
Lietuvas republikas prezidents:
Dr. Dovas Zaunius kungu, ārlietu ministri,
kuri, viens otram uzrādījuši savas attiecīgās pilnvaras, kas atrastas labā un pienācī gā kārtībā, vienojās par sekojošiem noteikumiem:)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(Vienas- augstās līdzējas puses pilsoņi, kas uzturas otras
augstās Ldzējas puses territorijā, saskaņā ar pēdējās likumiem
un noteikumiem, bauda tādas pašas tiesības attiec'bā uz pārvietošanos, uzturēšanos, apmešanos, dzīves vietas izvēli un
novietošanos, kā šās pēdējās puses pilsoņi, un viņiem nav piemērojami citi noteikumi vai priekšraksti attiecībā uz katru no
minētām ties bām, kā tie, kam padoti vietējie pilsoņi, pie kam
paliek neaizskarti policijas noteikumi attiecībā uz ārvalstniekiem un noteikumi par nacionālā darba tirgus aizsardzību.
Ja šie pilsoņi padodas vietējiem likumiem un noteikumiem, tad viņi piel'dzināmi pašu valsts pilsoņiem attiec'bā uz
visu, kas stāv sakarā ar tirdzniecisko un rūpniecisko darbību.
Katras augstās līdzējas puses pilsoņi otras augstās līdzējas puses territorijā bauda attiecībā uz savu personu, īpašumu, ties bām un interesēm tādu pašu likumīgo un tiesisko
aizsardzību kā vietējie pilsoņi.
Katras augstās līdzējas puses pilsoņi bauda attiecībā uz
nekustamu īpašumu valdīšanu un pārvaldīšanu tādas
pašas
ties'bas kā pašu valstu pilsoņi. Attiecībā uz nekustamo īpašumu iegūšanu augstās 1 dzejas puses garantē savstarpēji vislielākās labvēlības baudošas valsts tiesības.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Attiec'bā uz visāda veida nodokļiem un nodevām, kā
ari uz citiem fiskāla rakstura maksājumiem, vienalga, kam par
labu tie iekasējami, katras augstās līdzējas puses pilsoņi bauda visos gadījumos otras augstās līdzējas puses territorijā to

Še pievienotā sarakstā B uzskaitīie ražojumi, kas cēlušies Lietuva un nāk no turienes, bauda, tos ievedot Latvijā,
šajā sarakstā minētos procentuālos nolaidumus.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 6. pants.

(Neaizskarot _ 5. panta noteikumus, augstās līdzējas puses
vienojas savstarpēji bez nosacījumiem un ierobežojumiem piešķirt vislielākās labvēlības baudošās valsts tiesības, zmējoties
uz muitas _ nodevām un visam papildu nodevām, nodevu iekasēšanas kārtību, kā ari uz rīkojumiem,
formalitātēm un makuz
sājumiem^ kādi pastāvētu attiecībā
muitas operācijām.
Tādēļ Jēlvielas un fabrikāti, kas cēlušies vienā vai otrā
augsta līdzēja pusē, nekādā ziņā, ciktāl tas attiecas uz aprādītam nodevām, nav apliekami ar citām vai augstākām nodevām, nodokļiem vai _ maksajumiem, ne arī tiem piemērojami
citi vai vairāk apgrūtinoši rikoiumi, vai formalitātes, kā tie,
kas piemērojami Iīdzgas dabas ražojumiem, kuri nāk no jebkuras trešās valsts.
Tāpat preces un ražojumi, ko izved no vienas augstās līdzējas puses _ territorijas uz otru augstās līdzējas puses territoriju, nekāda gadjuma, ciktāl tas attiecas uz aprādītiem nodokļiem, nav apliekami ar citām vai augstākām nodevām, nodokļiem, vai_ maksājumiem, ne arī tiem piemērojami citi vai
vairāk apgrūtinoši rīkojumi, vai formalitātes, kā tie, kas piemērojami tādiem pašiem ražojumiem, kuri domāti
izvešanai
uz jebkuru citu valsti.
Visas priekšrocības, labvēlības, privilēģijas, vai immūnitates augšminētas lietas, ko viena augstā līdzēja puse piešķīrusi vai nakotne _ piešķirs jebkuras valsts jēlvielām, vai ražojumiem, vai tādam jelvielam, vai ražojumiem, kas domāti
izvešanai uz _ jebkuru citu valsti, nekavējoties un bez kompensācijas piemērojamas otras _augstās ldzējas puses līdzīgas dabas ražojumiem, vai jelvielam, vai ražojumiem, kas domāti izvešanai uz šas puses territoriju.
Tomēr attiecībā uz šajā pantā aprādītām saistībām pastāv sekojošie izņēmumi:
1) labvēl bas, kas piešķirtas vai tiktu piešķirtas
citām
tam kaimiņu valstīm, lai atvieglinātu pierobežas satiksmi;
^
2) labvēlības,
kas izriet no vienas augstās līdzējas puses
jau noslēgtas vai noslēdzamas muitas ūnijas;
3) labvēlbas, ko Latvija jau piešķīrusi vai piešķirs Igaunijai, Somijai un Padomju sociāiistisko republiku savienībai;
4) labvēlības, ko Lietuva jau piešķīrusi vai piešķirs Igaunijai.)

Latvijas , Republikas
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Pieņemts. — 7. pants.

(Iekšējās nodevas par precēm, kādas pastāv vai nākotnē
pastāvēs vjenas augstās Ldzējas puses territorijā, vienalga,
kam par labu tās iekasē, nekādu iemeslu dēļ otras augstās līdzējas puses ražojumiem nevar būt augstākas kā tās, kuras

ņem par līdzīgiem nacionāliem ražojumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 8._ pants.
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Lietuvas muitas
tarifa panti

__
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. i
:
nosaukumi

r>
Precu

Nolaidumi

§117, p. 4 (a) Kokosa, palmu eļļa un citi sevišķi
neminēti tīri augu tauki, nerafinēti, ar vismaz 2% brlvskābes
saturu
kg. Lt. 0175

(Augstās līdzējas puses vienojas savstarpēji piešķirt bez
nosacījumiem un ierobežojumiem vislielākās labvēlības baudošās valsts tiesības attiec'bā uz visu, kas stāv sakarā ar noteikumiem par ceļojošiem aģentiem un preču paraugiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 9. pants.

(Augstās līdzējas puses apņemas netraucēt savstarpēju
tirdzniecību ne ar kādiem importa vai eksporta aizliegumiem

vai ierobežojumiem.
aizliegumi
No augšminētā noteikuma izslēgti sekojošie
vai ierobežojumi, ciktāl tie attiecināmi uz visām valst'rn vai
uz valstīm, kas atrodas līdzīgā stāvoklī:
1) aizliegumi vai ierobežojumi, kas stāv sakarā ar valsts
drošību;
2) aizliegumi vai ierobežojumi attiecība uz tirdzniecību
ar ieročiem, munīciju un kara materiāliem vai, ārkārtējos gadījumos, arī attiecībā uz visu citu piegādi kara vajadzībām;
3) aizliegumi vai ierobežojumi, ko izdod tautas veselības
aizsardzībai, vai kustoņu, vai augu aizsardzībai pret slimībām,
kukaiņiem vai kaitīgiem parazītiem;
ari
4) aizliegumi vai ierobežojumi ar nolūku piemērot
ārzemju ražojumiem valsts iekšējos noteikumus attiecībā uz

ražošanu, tirdzniecību, pārvadāšanu un līdzīgu nacionālo ražojumu patēriņu;
5} aizliegumi
"

vai ierobežojumi, ko piemēro tādu priekš-

(konsolidēta
likme)
§ 117,p. 4 (b) Tie paši, rafinēti, muciņās ...
kg. Lt. 0.60
Piezīme. Ēdamo tauku fabrikām ( konsolidēta
paredzēts papildu nolaidums likme)

50% apmērā.
§ 117, p. 4 (c) Tie paši, rafinēti, citos iesaiņojumos kg. Lt. 1.00
Piezīme 1. Vispārējā tarifa lik- (konsolidēta
mes šai pantā noteiks vismaz likme)

sekojošā augstumā:
s 117, p.
R 117, p.
§ 117, p.
Piezīme

Iebildumu nav?

stāvošos monopolos.)

(Zem vienas augstās Ldzējas puses flagas

braucošiem

kuģiem, kā ari kuģu kravām otras augstās līdzējas puses territoriālos ūdeņos un territorijās jāpiešķir tikpat labveLgi noteikumi kā nacionāliem kuģiem un to kravām, neatkarīgi no

kravas

(ŠI vienošanās ratificējama, un ratifikācijas
dokumenti
apmaināmi Rīgā, tikLdz tas būs iespējams.
Tā stājas spēkā 15. dienā pēc ratifikācijas
dokumentu
apmaiņas.
Šī vienošanās noslēgta uz diviem gadiem, pie kam
šis

Svina baltums
Svina sarkanais (suriks)

saiņojumos

Ex§ 169, p. 2 (a\ Telefona, telegrāfa un radio apa(b), (c)
rāti, kommūtātori, telefona centrāles
Ex§169, p. 5 (a) Kvēlspuldzes

. .."

katrā

Kokvilnas

diegi

50%

50%
50%

50%

50%

50%

(b) un
p. 2 ' a),
(b)

Ex § 186, p. 2 (a), Vilnas ķemmdzijas . . . .

. .

(b)
Ex§ 186, p. 3 (a),
(b)

Vilnas ķemmdzijas

Ex§187, p. 1 un
p. 2
Ex§188, p. 1 un
p. 2

Neelastīgas kokvilnas lentas, auzti
lampu degļi
Neelastīgas kokvilnas lentas, auzti
lampu degļi

termiņš iesāksies spēkā stāšanās dienā. Tā skaitās par paga-

vienošanos

50%
50%

....
Virtuves trauki no alumīnija, ari
ar daļām no koka, dzelzs, u. t.
t., izņemot karotes un dakšiņas
Tvaika katli

Ex§149, p. 1

Iebildumu nav?

rinātu uz nenoteiktu laiku, abām augstām līdzējām pusēm klusējot, ja neviena puse to nav uzteikuši 6 mēnešus pirms termiņa notecējuma. Ja tā pagarināta, augstām Ldzējām pusēm

klusējot, katrai pusei ir tiesība šo

Tarifa '§ 51, p. 2

Ex§131
Ex§132

iekšējo ostu darbību, kā ari attiecībā uz labvēhbām, nodevu

Iebildumu nav? Pieņemts. — 11. pants.

. . kg. Lt. 1.50

2.

Ultramarīns, 5 kg. un lielākos ie-

Tomēr no šā panta jātaisa izņēmumi attiecībā uz zvejniecību, kabotāžu, loču darbību, kuģošanu iekšējos ūdeņos un
samazinājumiem vai kuģu apdrošinātājam par labu domātam
piemaksām, ko augstās līdzējas puses varētu piešķirt saviem
pilsoņiem kā prēmijas par kuģu būvēšanu.)

4 (c)

Ex§130, p. 1

§ 183, p. 1 (a)

izcelšanās vai nosūtīšanas vietas.

.
. .

vismaz Lt. 0.25 cietiem taukiem un Lt. U. 15 šķdriem
taukiem.

§152,p. 3

Pieņemts. — 10. pants.

kg. Lt. 0.35
kg. Lt. 1.00

4 (a)
4 ib>

likmes zivju taukiem noteiks

metu iekšējai ražošanai vai tirdzniecībai, kas ietilpst vai ietilps valsts vai valsts uzraudzībā
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50%

50%
50%)

Pieņemts. — Saraksts

(Lietuvas

laikā

50%

«B».

ražojumi.

uzteikt, un tad tā notek 6 mēnešus pēc šās uzteikšanas.)

Iebildumu nav? Pieņemts — Noslēguma teksts.
(Šo apliecinot, pilnvarotie šo vienošanos parakstīja.
Sastādita divos eksemplāros, Kaunā, tūkstoš deviņi simti
trīsdesmitā gada 24. novembrī.
(Z. v.)
(Z. v.)
(Paraksts:) H. Celmiņš.
(Paraksts:) Dr. D. Zaunius.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Saraksts «A».
(Latvijas
Lietuvas muitas

.,
.
.tarifa
panti.

Ex§ 37, p. 4

r a ž o j u m i.
., , .,

v>
i
PrecU
nosaukumi

Reņģes, sālītas un žāvētas

...

50%

Reņģes, sālītas un žāvētas, fabrikām

15%
65%

Ex § 57, p. 8

Apavi no drēbes ar gumijas zolēm
Ex§ 76, p. 1 (b) Izolatori
Ex§ 85, p. 2
Parafīna eļļas, vazelīna ejļas
Ex§ 88, p. 1 (b) Gumijas papēži
Ex § 88, p. 1 (c)

§ 88, p. 3

. .

Velosipēdu riepas un gaisa Šļūtenes
Apavi no gumijas

ari ar

un

50%
50%
50%

gutaperčas
50%
veida

botes

(snovvbootsi ieiet šai Lietuvas muitas tarifa pants.

p^

tarifa panti

§
§
Ex §
Ex §

1, p. 2

Ex §

1, p. 3
5, p 1
6, p. 1
6, p. 6

Ex§

6, p. 6

Kvieši

nosaukumi

(gadskārtējam kontingen75%
brīvi

Sīpoli
Plūmes, ķirši
Svaigas ogas, izņemot dārza ze-

75%
50%

menes

§ 36, p. 5
§ 40, p. 1

Nolaidumi

tam 5U00) tonnu apmērā . , ,
,
Rudzi

Dārza zemenes .""
Olas
Zirgi, no galvas

.

50%
33 1/3%

35%
Ls 30.— (konsolidēta likme)

Piezīme. Vispārējā tarifa likmi
šai pantā noteiks vismaz
Ls 60,— no galvas.

50%

daļām no drēbes, ādas,

sprādzēm u. t. t
Piezīme.
Visāda

.

Nolaidumi

Latvija, muita,

§ 40, p. 2
Ex § 40, p. 8
Ex § 151, p. 2
§ 153, p. 3
Ex § 154, p. 1

Liellopi
Zosis

Kniedes
Skrūves, bultas, uzgriežņi ....
Spaiņi

Ex§ 156, p. 1 (c) Kniedes
Gludināmās dzelzis

Ex§161, p. 1
Ex § 161, p. 2

Gludināmās dzelzis

30%
brīvi

75%
75%
75%
75%
75%
75%)
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VII

s c s i.j a s 17. s ē d e 1930. g ad a ? 16. d c c c m b r I.

Lietuva paziņo, ka viņa nav nodomājusi šās vienošanās

Iebildumu nav? Pieņemts. — Protokols.
(I
Ir jāsaprot, ka šī vienošanas nekādā veida

neaizskar
starp abām valstīm pastāvošās konvencionālas saistības, kas
varbūt garantētu lielākas tiesības neka tas, kuras paredzētas

pastāvēšanas laikā piešķirt kādai trešai valstij (ieskaitot Igauniju) attiec'bā uz še zemāk pievestā sarakstā «D» uzskaitītam
tarifa likmēm tarifa likmju pazeminājumus, ko neattiecinātu '

arī uz Latviju.
Saraksts «D».

šās vienošanās pantos.

Lietuvas
57.
61.

III

tarifa jautājumus nokārtos

ar

(1., 2.),
(2.),

65. (3.),
169'. (2.),
177. (2.),

tiesību piešķiršanu bez ierobežojumiem.

Transita un tā

tarifa panti.

56: (3., 4., 5„ 6.),

II
Šās vienošanās noteikumi, kas noteikti paredz nacionālo
tiesibu piešķiršanu, līdz ar to arī paredz vislielākās labvēlības
baudošās valsts

788

183..

sevišķu

186.,
187.,
188.,

vienošanos starp abām augstām līdzējām pusēm.
IV (pie 5. panta).

199.
Nolemts, ka pēc 11. pantā paredzētā 2 gadu termiņa no(H. Celmiņš)
(Zaunius))
tecējuma un gadījumā, ja vienošanos pagarina, abām pusēm ,
pusei
griezties
pje
ir
tiesība
līdzējai
katrai
augstai
klusējot,
Iebildumu nav? Pieņemts. — Ratifikācijas forotras puses ar priekšlikumiem par grozījumiem un papildināmula. Virsraksts.
jumiem attiecībā uz šās vienošanās tekstampievienotiem preču
sarakstiem «A» un «B». Pēdējā no minētam pusēm apņemas
(Likums par tirdzniecības vienošanos starp Latviju
lūkot cauri šos priekšlikumus ar vislielāko labvēlību.
un Lietuvu.)
V (pie 5. un 6. panta).

Lai piešķirtu precēm, kas cēlušās no attiecīgām _valsf m,
5. un 6. pantā paredzētās priekšrocības, augstas Ldzējas puses varēs pieprasīt, lai viņu territorijā ievestiem ražojumiem
un precēm būtu pievienota preču izcelšanas apliecība.

Iebildumu

VI
-Latvija paziņo, ka viņa nav nodomājusi šās vienošanās
pastāvēšanas laikā piešķirt kādai trešai valstij (ieskaitot Igausavienību)
niju, Somiju un Padomju sociālistisko republiku
«C» uzskaitītiem muitas
attiecībā uz še pievienotā saraksta
tarifa posteņiem tarifa likmju pazeminājumus, ko neattiecinātu

arī uz Lietuvu.

nav?

1-,

Pieņemts. —

1. pants.

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Līdz ar li-

kumu izsludināma ari 1. pantā minētā vienošanās līdz ar protokolu un to tulkojums latviešu valodā.)

Iebildumu ' nav?
(Vienošanās līdz
paredzētā kārtībā.)

Saraksts «C».
Latvijas tarifa panti.

Pieņemts. — 3. pants.

ar protokolu

stājas spēkā tās 11. pantā

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanāriāk
vienošanās un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret vienošanās un ratifikācijas
formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav.
Vienošanās un ratifikācijas formula
visumā vienbalsīgi pieņemta.
Redakcijas kommisijas ziņojums būs nākošā sēdē.

3.,
4.

5. (1., 4.),
6.

Iebildumu nav?

(1930. gada 24. novembrī Kaunā parakstītā tirdzniecības
vienošanās starp Latviju un Lietuvu līdz ar protokolu ar šo
likumu pieņemta un apstiprināta.)

(1.. 5„ (i,).

1.1,
14. (1., 2.),
,12.,

?34 ..
36. (5.),

Prezidijs liek priekšā vēla laika dēļ sēdi slēgt.
Iebildumu nav. Pieņemts. —

37. (1.),
40.,
43.,

Nākošā sēde piektdien,
pēc pusdienas.

62. (3.),
153, (2., 3., 4.),
161.,
177. (1.).

Sēde slēgta.
(Slēgta

pīkst.

11.05 vakara.)

19. decembrī, pīkst. 5
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s e s i'i a s 18. sēdē

19.

Saturs.
1. Dienas kārtības grozīšana
2. Atvaļinājuma piešķiršana dažiem Saeimas deputātiem . .
3. Ministru kabineta lūgums izsniegt viņam atpakaļ pārstrādāšanai likumprojektu par spirta piejaukšanu degvielām

4.
5.
6.

Likumprojektu nodošana kommisijām

Ministru kabineta lūgums uzsākt

820
K. Dēķens, referents
Likums par 19-7. gada 25. novembri Vašingtonā parakstīto starptautisko radiotēlegrafa konvenciju (redakcijas

21.

kommisijas ziņojums):
820
K. Dēķens, referents
Satiksmes ministra atbilde uz deputāta J. Višņas u._ c.
iesniegto jautājumu par partejisku _ ricību pasta-tēle820
grafa departamentā (debašu turpinājums)

tiesas

vajāšanu

7.

Deputāta J. Višņas u. c.

8.

Deputāta M. Skujenieka u. c. iesniegtais likumprojekts —
papildinājumi likumā par pavalstniecību (noraida) :

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku
?

un sīkgruntnieku

25.
791

par-

Deputāta A. Jukšinska u. c. iesniegtais likumprojekts —
likums par kara zaudējumu atlīdzību lauksaimniekiem

par karā nopostītām ēkām (nodod kommisijai):
A. Jukšinskis (kristīgo zemnieku unkatoļu partija) 801, 805
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
tušo partija)

cie802, 80)

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

804

Deputāta M. Rozentāla u. c. iesniegtais likumprojekts —
likums par laukstiādnieku darba laiku (noraida):

M. Rozentāls (sociāldemokrāts)
A. Alberings (zemnieku savienība)

807
812

A. Rudevics (sociāldemokrāts)

815

J. Breikšs (demokrātiskais centrs)
Deputāta J. Višņas u. c. iesniegtais jautājums tautas lab-

818

klājības u.inistrim par darba aizsardzības likuma pārkāpšanu Baltijas papīra un papes fabrikā Staicelē:
J. Višņa (sociāldemokrāts)

818

'

12.

Likums par šķīrējtiesas līgumu starp Latviju
(redak ijas kommisijas ziņojums):
K- Dēķens, referents

un Lietuvu

13.

Likums par nolīgumu par Latvijas-lgaunijas valsts robežas uzturēšanu kartība (redakcijas kommisijas ziņojums):

819

K. Dēķens, referents
14. Likums par konvenciju par noziedznieku savstarpēju iz-

17

826

E. Laimiņš, iekšlietu ministris
J. Šterns (progresīvā apvienība)
J. Birznieks (zemnieku savienība)
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)
J. Breikšs (demokrātiskais centrs)

834, 846
837, 848
842
845

847, 849
850
850
850

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)
A. Petrevies (sociāldemokrāts)
26.

Priekšlikums slēgt sesiju

27.

Nākošā sēde

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

825

Saeimas

sēde

at-

klāta.
Dienas kārtībā: prezidija ziņojumi; redakcijas
kommisijas ziņojumi; satiksmes ministra atbilde uz
deputāta J. Višņas u.-c. iesniegto'jautājumu par partejisku rīcību pasta-tēlegrafa departamenta; nobalsošana par deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegto
priekšlikumu -izteikt satiksmes ministrim neuzticību;
ārlietu ministra atbilde uz deputāta P. Lejirja u. c.
iesniegto jautājumu; ārlietu ministra atbilde uz deputāta F. Cielēna u. c. iesniegto jautājumu; iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta J. Šterna u. c. iesniegto
steidzamu pieprasījumu par Liepājas apriņķa valdes
priekšsēdētāja rīcību; pārgrozījumi likuma par ievedlēsēm un papildinājums likumā par darba laiku;
pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas
kārtība, papildināta ar likumu par Londonas vispasaules pasta kongresā parakstītiem vispasaules
pasta savienības konvenciju un nolīgumiem.
Pie dienas kārtības iesniegts vairāk priekšlikumu. Vispirms budžeta kommisijas referents liek
priekšā:
«Uzņemt šīs dienas

plenārsēdes

dienas kārtībā

«likumu

par vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem» un apspriest to
kā 8. dienas kārtības punktu.»
819

Šo likumprojektu var uzņemt šīs dienas plenārsēdes dienas kārtībā tikai tad, ja nevienam Augstā
nama loceklim pret to nav iebildumu. Es dzirdu, ka

K. Dēķens, referents
Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Ungāriju (.edakcijas kommisijas ziņojums):

819

zemnieku savienības frakcijai ir iebildumi. Šī likumprojekta uzņemšana dienas kārtībā atkrīt. — Nākošais priekšlikums pie dienas kārtības:

K. Dēķens, referents
Likums par tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Rumāniju (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Dēķens, referents

819

došanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp
viju un Dāniju (redakcijas kommisijas ziņojums):

1 fj.

820
823

Ārlietu ministra atbilde uz deputāta F. Cielēna u. c. iesniegto jautājumu par baltikumiešu un bermontiešu
pretenzijām:
H. Celmiņš, ārlietu ministris
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta J. Šterna u. c.
iesniegto steidzamo pieprasījumu par Liepājas apriņķa
valdes priekšsēdētāja ricību:

792

798, 800

tija) .

ie-

H. Celmiņš, ārlietu ministris
P. Lejiņš (sociāldemokrāts)

791
791

797

M. Lazersons (Ceire-Cion)

15.

Ārlietu ministra atbilde uz deputāta P. Lejiņa u. c.
sniegto jautājamu Liepājas-Romnu dzelzceļa lietā:

24.

. . 793, 797, 799
794
795

A. Petrevies (sociāldemokrāts)
N. Maizelis (Bunds)

11.

23.

792

M. Skujenieks (progresīvā apvienība)

10.

Nobalsošana par deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegto
priekšlikumu izteikt satiksmes ministrim neuzticību . . 820

priekšlikums uzdot tirdzniecības un rūpniecības kommisijai papildināt likumu par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (noņem no

dienas kāitības)

9.

.22.

790
791

pret

dažiem Saeimas deputātiem
Deputāta M. Dubina u. c. priekšlikums par turpmāko
valsts darbinieku pieņemšanas kārtību (noraida):
A. Petrevies (sociāldemokrāts)

Likums par konvenciju par ieroču, municijas un kara materiālu starptautiskas tiidzniecības uzraudzību (redakcijai kommisijas ziņojums):

20.

VII sesijas 18. sēde 1930. gada 19. decembrī.
(Atklāta pīkst. 5.10 pēc pusdienas.)

790 _

1930. g a d a 19. decembrī.

Protokols attiecībā uz smacējošo, indigo

un

Lat-

819

tamlīdzīgo

gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas noliegšanu
karā (redakcijas kommisijas ziņojums):

K. Dēķens, referents . . .
18. Likums par tirdzniecības vienošanos

819

starp

Lietuvu (redakcijas kommisijas ziņojums):
K. Dēķens, referents

Latviju

«45-. dienas kārtības punktu

skatīt cauri

kā 9.

dienas

kārtības punktu.»

un
819

Šo priekšlikumu ārlietu kommisijas uzdevumā
iesniedzis deputāts Rancans. Vai būtu kādi iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Tas pie-

ņemts. — Tālāk deputāts Ivbulis liek priekšā:
«12. dienas kārtības punktu likt kā 10.»

Vai ir kādi Iebildumi pret šo priekšlikumu? Iebildumu nav. Arī šis priekšlikums pieņemts. — De-

791

Latvijas , Republikas

III

Saeimas

VII

putāts E. Grantskalns, A. Briedis, A. Alberings u. c.
liek priekšā grozīt dienas kārtību šādi —
17. dienas kārtības punktu apspriest kā 11., 27.
kārtības punktu kā 12., 34. — kā 13. un 41. — kā 14.

dienas

(Starpsaucieni.) Deputāts Grantskalns savu pēdējo priekšlikumu par balsošanas dalīšanu noņem.
— Nobalsošanā nāk deputātu E. Grantskalna, A.

Brieža u. c. iesniegtais priekšlikums —
dienas
— kā

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī priekšlikuma
pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Grantskalna u. c. iesniegto
priekšlikumu nodota 41 balss, pret — 38 balsis, atturējušies 2. Šis priekšlikums pieņemts. — Beidzot
deputāts Vestermanis liek priekšā —
punktu apspriest kā 15.

Lieku šo priekšlikumu uz balsošanu un lūdzu
pacelties tos, kas ir par tā pieņemšanu. Acīmredzot
vairākums. Deputāta Vestermaņa priekšlikums pieņemts. — Līdz ar to dienas kārtība pārgrozītā veidā
p i e-ņ e m t a.
Pārejam uz pirmo dienas kārtības punktu —
prezidija ziņojumiem.
_ Deputāts Piguļevskis _ lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu braucienam uz ārzemēm no š. g. 21. decembra līdz 1931. gada 20. janvārim. Prezidijs atbalsta šo lūgumu. Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Atvaļinājums piešķirts.
Deputāts Linards Laicens atsevišķā rakstā aizrāda,
ka viņam nepieciešama sanātoriskas ārstēšanās turpināšana ārzemēs un lūdz piešķirt viņam atvaļinājumu no 1931. g. 6. janvāra līdz 31. martam. Rakstam pielikta klāt slimības zīme. Prezidijs atbalsta
šo lūgumu. Vaļ Augstajam namam ir kādi iebildumi

pret

šī atvaļinājuma piešķiršanu? Iebildumu

792

Ernestam Miezim alias Miezītim

laiku

pie-

spriestā soda izciešanai. Prezidijs liek priekšā arī
šo lietu nodot deputātu lietu izmeklēšanas kommi-

balsot par šiem priekšlikumiem atsevišķi.

44. dienas kārtības

19. de c e.m br ī.

zidijs liek priekšā arī šo lietu nodot deputātu lietu
izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu nav? Tā nodota deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai. — Tālāk Ministru kabinets lūdz Saeimu noteikt deputā-

tam

Bez tam deputāts Grantskalns lūdz —

17. dienas kārtības punktu apspriest kā 11., 27.
kārtības punktu — kā 12., 34. dienas kārtības punktu
13.,' 41. dienas kārtības punktu — kā 14.

s es i ja s 18. sed 9 1930. gada

nav.

sijai. Iebildumu nav? Arī šī lieta nodota tai pašai
kommisijai. — Vēl Ministru kabinets lūdz noteikt
piespriestā soda izciešanas laiku deputātam Jānim
Balodim. Prezidijs liek priekšā arī šo lietu nodot
deputātu _ lietu izmeklēšanas kommisijai. Iebildumu
nav? Arī tā nodota minētai kommisijai.
Tālāk apspriežams pagājušā sēdē iesniegtais deputāta M. Dubina, V. Pusula u. c. iesniegtais priekš-

likums:

«Saeima nolemj:
uzdot valdībai turpmāk pie valsts darbinieku pieņemšanas raudzīties, lai netiktu pieņemtas personas, sastāvošas politiskas partijās.»

Vārds

pie šī priekšlikuma

deputātam

Petre-

vicam.

A. Petrevies (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungU Iesniegtais priekšlikums kategoriski
runa pretim mušu pilsoņu tiesībām. Pēc mūsu likumiem visiem pilsoņiem ir tiesība piedalīties politiskā
dzīve, tapec nevar izslēgt lielu iedzīvotāju daļu —
visus valsts ierēdņus no * piedalīšanās polītiskā dzīve. Mūsu polītiskā dzīve veidojas, kā visās demokrātiskas un parlamentāriskās valstīs, polītiskās
partijas, tāpēc nevar atņemt ierēdņiem tiesību piedalīties tanīs.
Mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka aiz šī iemesla iesniegtais priekšlikums kategoriski noraidāms,
jo arī ierēdņiem, tāpat kā visiem pārējiem, jāpiešķir
tiesība piedalīties polītiskās partijās. — Cits jautājums ir, ko dara ierēdņi valsts darbā. Valsts darbā
jāpļlda darbs, bet ārpus tā, privātā dzīvē, nedrīkst
ierēdņiem atņemt tās tiesības, kas ir visiem pārējiem pilsoņiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. Nobalsošanā
nāk deputāta M. Dubina u. c. iesniegtais, jau nolasītais priekšlikums. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tikai 12 balsis. Nepietiekošs balsu
skaits; deputāta Dubina u. c. iesniegtais priekšli-

Deputāta Linarda Laicena lūgums ievērots un atvaļinājums piešķirts. —
Ministru kabinets lūdz Saeimu izsniegt viņam
atpakaļ pārstrādāšanai likumprojektu par spirta piejaukšanu degvielām. Šis likumprojekts iesniegts
kums noraidīts.
Saeimai š. g. 21. novembrī un savā laikā nodots
Deputāti J. Višņa, M. Rozentāls, P. Lejiņš u. c.
tirdzniecības un rūpniecības un budžeta kommis'- '
iesnieguši priekšlikumu:
3ām. Kommisijas piekrīt likumprojekta atdošanai
atpakaļ Ministru kabinetam pārstrādāšanai.
Vai
«Saeima nolemj: uzdot tirdzniecības un rūpniecības komAugstajam namam būtu kādi iebildumi? Iebildumu misijai_ papildināt likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām ar noteikumu, kas nodrošinātu nopelnītās darba alnav. Šis likumprojekts atdots atpakaļ Ministru ka-

binetam pārstrādāšanai.

Ministru kabinets iesniedzis likumprojektu par
pastiprinātu lauksaimniecības veicināšanu. Prezidijs liek priekšā nodot šo likumprojektu lauksaimniecības un budžeta kommisijām.
Iebildumu nav?
Tas nodots minētām 2 kommisijām.
Ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu tiesas vajāšanas uzsākšanai pret deputātu Antonu
Jukšinski, kurš apvainots uz sodu likumu 138. panta pamata. Prezidijs liek priekšā nodot šo lietu deputātu lietu izmeklēšanas kommisijai.
Iebildumu
nav? Ta nodota minētai kommisijai. — Tālāk ministru kabinets lūdz Saeimas piekrišanu uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu Leonidu Jeršovu, kurš
apvainots uz sodu likumu 129. panta pirmās daļas
2. un 6. punktu pamata. Bez tam Ministru kabinets
lūdz arī Saeimas piekrišanu deputāta aizvešanai uz
nopratināšanu pie izmeklēšanas tiesneša spaidu kārta, gadījuma, ja viņš labprātīgi tur neierastos. Pre-

gas samaksu valsts
kiem. »

izdotos

darbos

nodarbinātiem

strādnie-

Šo priekšlikumu var apspriest tikai tad, ja nevienam pret to nav iebildumu.
Deputāts Briedis ceļ iebildumus. Šis priekšli^
noņemts no dienas kārtības.
kums pagaidām
Pašvaldības kommisijas priekšsēdētājs deputāts
Ulpe liek priekšā:
«Pilsētu pašvaldības likuma grozījumu
termiņu pagarināt pašvaldības kommisijai līdz
janvārim.».

caurskatīšanas
1931. g ada 30.

Priekšlikums iesniegts pašvaldības kommisijas
uzdevuma. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pretšo pašvaldības kommisijas priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par pašvaldības kommisijas priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Balsošanas rezultāts: par
pašvaldības kommisijas priekšlikumu nodotas 45 bal-
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šis, pret — 37 balsis, atturējies 1. Pašvaldības kommisijas priekšlikums pieņemts.
Deputāti M. Skujenieks, J. Šterns, K. Balodis,
J. Pabērzs un K. Kiršteins iesnieguši likumprojektu.
Lūdzu sekretāru to nolasīt.

Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.

1930. g a d a 19. decembri.
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stīti ar mūsu zemi, ar cilvēkiem, kuri gan teicas
5 gadus še nodzīvojuši, bet patiesībā ir sveši mušu
valsts iedzīvotāju lielākai daļai, kuri cenšas iegūt
pavalstniecību pirmā un galvenā kārta tikai tamdēļ,
lai atsvabinātos no dažādām nodevām, kas jāmaksā
ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem, pirma _ kārtā
par pavalstniekiem jāuzņem pilsoņi, kas ir stajušļes
tuvākās attiecībās ar mūsu zemi un kas to varētu

pierādīt ar to, ka viņi iemācījušies latviešu valodu.
Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 80. pantu lūdzam celt
Es pilnīgi piekrītu un arī no šīs vietas esmu
priekšā sekojošo likumprojektu.
aizrādījis, ka latviešu valodas prašana pati par sevi
Papildinājumi likumā par pavalstniecību.
vēl nebūt nepierāda, ka cilvēkam ir cieši sakari ar
Likumu par pavalstniecību (lik. kr. 1919. g. 127 un 1927.
g. 93) papildināt šādi:
zemi, kurā viņš dzīvo; tomēr uav noliedzams, ka
I. 4. panta pirmo teikumu nobeigt ar vārdiem: «un ja
šī iezīme — protams, tanī gaidījuma, ja ta ir —, lieviņi prot latviski runāt».
^ zemi
cina, ka šim cilvēkam ir tuvāki sakari ar šo
II. 4. pantu papildināt ar šādu jaunu (5.) piezīmi:
šīs
ja
viņam
Turpretim
un šis zemes iedzīvotājiem.
«5. piezīme. Latviešu valodas prašana nav pārbaudāma
ļoti
daudz
vismaz
zināšanas
tad
ir
iemesls
—
nav,
personām, kas vecākas 'par 60 gadiem.»
gadījumos — pieņemt, ka viņam <nav bijusi velēšaRīgā, 1930. g. 16. decembri.
nās tuvāk saistīties ar valsti un tas apstākļiem.
Saeimas deputāti:
Vēl es gribētu aizrādīt, ka latviešu valodas praM. Skujenieks,
šana, diemžēl, -pēdējā laikā nepieaug — nepalieli.1. Šterns,
nās latviski runājošo skaits. Kamēr 1925. gadā no
K. Balodis,
S. Pabērzs,
visiem Latvijas iedzīvotajiem latviski prata 83,5,
K. Kiršteins.»
tikmēr šogad, t. i. 1930. gadā latviski prot tikai 84,5;
tas nozīme, ka piecu gaidu laika latviski runājošo
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo likumprojektu
Latvijas valsts iedzīvotāju procents ir palielinājies
vārds deputātam Skujeniekam.
tikai par 1%. Bez tam pašā Rīga latviski runājošo
M. Skujenieks (progresīvā apvienība): Loti goiedzīvotāju procents nav vis palielinajiesbet pat
dātie deputātu kungi! Pavisam īsi es gribētu papamazinājies — gan ne daudz, bet tomēr pamaskaidrot šī priekšlikuma saturu.
zinājies.
Mūsu pavalstniecības likuma 4. pants nosaka:
Mani kungi! Širn priekšlikumam pirmā un gal«Citu valstu pavalstniekus un bezpavalstniekus var venā kārtā, pēc manām domam, ir principiāla nouzņemt Latvijas pavalstniecībā, ja viņi ne mazāk ka
zīme, principiāla tai ziņā, ka tad, ja Latvijas likum5 gadus bez pārtraukuma nodzīvojuši Latvijas rodošanas iestāde pieņemtu šo _ nosacījumu, būtu
bežās.» — Mēs liekam priekšā nobeigt šo pantu ar aizrādīts, ka valsts vara vēlas, lai La.tvijas
vārdiem «un ja viņi prot latviski runāt». Priekšliiedzīvotāji prastu latviski. Tas ir pirmā un
kuma nolūks ir — atrast objektīvu mērauklu pilgalvenā kārtā šī ierosinājuma _ saturs, jo, ka
soņu uzņemšanai Latvijas pavalstniecībā. Uzņejau teicu, cilvēki, kuri Latvija agrāk dzīvomot kādu Latvijas pavalstniecībā, pavairojot Latar
bijuši
organiski
sakari
juši, kuriem ir
vijas pilsoņu saimi, jāzin, vai minētam pilsonim
Latvijas zemi un tautu, jau ir kļuvuši par Latvijas
ir nodibinājušies kādi sakari ar mūsu zemi un appavalstniekiem. Uz šī likuma 4._ panta pamata par
stākļiem, kas valda Latvijā. Ir nenoliedzams fakts, Latvijas pavalstniekiem var kļūt tikai ārzemnieki
ka līdz šim Latvijas pilsoņu tiesības ieguvuši_ daudz un loti neliels skaits nansenistu — galvena kārtā
tādi pilsoņi, kas nevar pildīt šo prasību tāda ziņa, Krievijas emigranti, tādi cilvēki, kas sākuši šeit
ka neprot latviski. Es saprotu, ka valsts dibināšadzīvot pēc kara.
nas pirmajos gados apstākļi bija tādi, ka nebija ieEs lūidzu šo likumprojektu nodot kommisijai un
spējams prasīt, lai visi iedzīvotāji, kam tiesības kļūt pēc tam pieņemt Saeimā. Pirmā un galvenā kārta
par Latvijas pilsoņiem, prastu latviešu valodu; pirms jāievēro šī likuma principiālais -norādījums, t. i., ka
kara mūsu zemē apstākļi bija tādi, ka latviešu vaLatvijas valsts vēlas redzēt, lai Latvijas pilsoņi praloda bija apspiesta un latviešu valodas prašana nestu latviski runāt, jo jšīs valodas prašana nepieaug
bija sevišķi izplatīta, turpretim tagad apstākļi ir
tādā mērā, kā- tas būtu vajadzīgs, un dažreiz ļoti
grozījušies un grozījušies tanī ziņā, ka Latvijas
svarīgās mūsu valsts vietās, piemēram, Rīgā pat
valsts pastāv jau vairāk nekā 12 gadu. Bez tam
iet mazumā.
pavalstnieku tiesības ir ieguvušas visas tas persoPriekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
nas, kurām uz mūsu likumu pamata bija tiesība iePetrevicam.
gūt Latvijas pilsoņu tiesības. Pavalstniecības tiesības ir ieguvuši visi tie, kuriem ir bijis kāds sakars
A. Petrevies (sociāldemokrāts): Augsti godātie
ar mūsu zemi jau_ pirms kara un arī tie, kuri iedeputātu kungi! Pret to, ka Latvijas pavalstniekiem
nākuši vēlākā laikā un dzīvo šeit ilgāku laiku. Tajāprot latviešu valoda, ka tas ir veļams, neviens negad runa ir galvenā kārtā par tiem cilvēkiem, kas
var celt iebildumus. Tas ir pats par sevi saprotams,
šeit ieradušies pēc kara un kas uz p_avalstniecibas
likuma 4. panta pamata tagad varētu iegūt pavalstniecības tiesības.
Bezpavalstnieku skaits pie mums ir stipri samazinājies.
1920. gadā Latvijā bezpavalstnieku bija
pāri par 50.000, 1925.gadā — 25.000 un tagad — mazāk par 15.000. Šislikums ta tad attiektos uz šiem
15.000, no kuriem lielākais vairums dzīvo šeit pat
Rīgā — tikai nepilni 2000 dzīvo mūsu valsts austrumu provincē. Tā tad šis grozījums attiektos
galvenā kārtā uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit
Rīgā un ir ieradušies pie mumspec Latvijas valsts
nodibināšanas. — Lai nepalielinātu mūsu valsts pilsoņu skaitu ar cilvēkiem, kuri nav pietiekoši sai-

un par to nemaz nav vajadzīgs Augsta nama norādījums. Varētu gan kaut ko teikt mušu izglītības
ministra kungam, t. i. lai viņš parūpējas par to, lai
latviešu skolās būtu tik daudz vietu, ka tanīs varētu uzņemt ari cittautiešu bērnus, kuri veļas šinīs
skolās mācīties. Man ir, piemēram, noteikti skaitļi
par Rēzeknes latviešu vidusskolu. Šinī skola ir gribējušiiestāties apmēram kādi 100 cittautiešu bērni, bet
skolas vadība ir bijusi spiesta viņus noraidīt vienīgi
tā iemesla dēļ, ka nav bijis vietu. Tā tad _teikt, ka
Latvijā dzīvojošie cittautieši negrib mācīties latviešu valodu, ir nepareizi. Viņi mācās šo valoda
un grib mācīties. Ja to nemācās sirmgalvji, vecāki ļaudis, tad tas, man liekas, ir ļoti saprotams.
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Bet jaunākie cittautiešu ļaudis latviešu valodu mācas. Tas fakts, ka Rēzeknē vairāk cittautiešu vēlējušies savus bērnus sūtīt nevis minoritātu — žīdu
vai krievu skolās, bet taisni latviešu skolā, ar nolūku, lai viņitur labāk iemācītos latviešu valodu,
pierada, ka vēlēšanās ir, bet tikai skolās nav vietu.
Skujenieka kunga priekšlikums nav gājis pietiekoši tālu. Loģiski, izejot no viņa priekšlikuma,
ka katram, kas grib kļūt par Latvijas pavalstnieku,
jāprot latviešu valoda, tālāk jānonāk pie vēl viena
papildinājuma: noeksāminēt visus tos pilsoņus, kas
jau tagad ir Latvijas pavalstnieki, vai viņi prot latviešu valodu, un visus tos, kas latviešu valodu neprot, no Latvijas pavalstniecības izslēgt. Kāpēc latviešu valoda jāzin tikai tiem, ko no jauna uzņem
pavalstniecībā, bet tiem, kas jau ir Latvijas pavalstniecībā, tā nav jāzin? Es domāju, ka Skujenieka kungam
tādu eksāmenu
vajadzēja likt
priekšā.
Un tad vēl tālāk paliek jautājums: pēc kādas
grammatikas tad nu eksaminēs? Ja eksāmenā būs
jāpieturas pie Endzelīna grammatikas un pie tām
pārmaiņām, kas tagad katru dienu mūsu valodā notiek, kad viens otram ar jauninājumiem skrien garām, tad vislielākā daļa Latvijas pilsoņu — arī latviešu — šo eksāmenu neizturēs. Un tad Latvijas
valsts pavalstniecībā paliks tikai neliela saujiņa mūsu
valodnieku, kas šo eksāmenu varēs izturēt. Lielākā daļa vidusskolu audzēkņu un studentu... (G.
Reinharda
starpsauciens) — redziet
Rein.ljarda
kungs, no tā, ka Jūs tik stipri uztraucaties, ir redzams, ka Jums nav taisnība! Es jautāju, pēc kādas grammatikas eksaminēs, un minēju, ka latviešu valodnieki ar saviem jauninājumiem ir noveduši latviešu valodu tik tālu, ka 3/4 mūsu intelligences mūsu valodu neprot un arī nekad nepratīs.
Bet šai gadījumā mums uav jārunā par to.
Man liekas, nav pietiekoši pamata pieņemt
priekšlikumu, lai katrs, ko uzņem latviešu pavalstniecībā, prastu latviešu valodu. Mums vēl ir daudz
tādu pilsoņu, sevišķi Latgalē, kuri pie labākās gribas nav varējuši iemācīties latviešu valodu un kuriem ir tiesība prasīt, lai viņus uzņem Latvijas pavalstniecībā. Latviešu valodas prašana vēl nebūt
nenozīmē, ka pratējs būs lojāls Latvijas pilsonis.
Valodas prašana pati par sevi vēl nekā nenozīmē.
Tas, varbūt, ļoti daudziem gan ir naudas jautājums,
bet nekas vairāk. Bieži vien no naudas atkarāsies
iespēja iemācīties latviešu valodu. Tā tad kāds cilvēks var būt vislielākais spekulants, var būt visnekārtīgākais cilvēks mūsu valstī, bet, iemācījies latviešu valodu, viņš var kļūt par mūsu valsts pavalstnieku. Kam līdzekļu nebūs, tas to iemācīties
nevarēs, un, neskatoties uz to, ka citi apstākļi viņam būs labvēlīgi, ka viņš visādi var būt lojāls un
uzticams _ Latvijas pilsonis, viņu tomēr Latvijas pavalstniecībā nevarēs uzņemt valsts valodas neprašanas dēļ.
Mūsu frakcijas viedoklis ir tāds, ka šī prasība
ir nepamatota un tāpēc noraidāma.
Priekšsēdētājs P.
Maizelim.

Kalniņš:

Vārds deputātam

N. Maizelis (Bunds): Augsti godātie deputātu
kungi!
Kad deputāts Skujenieka kungs bija tik
laipns iepazīstināt mani ar savu priekšlikumu, viņš
man jautajā, vai es būšot tam pretim.
Patiešām, šis priekšlikums pats par sevi, pavirši ņemot, -skan ļoti nevainīgi. Valodas prašana
ir laba lieta.
Valsts valodas prašana Latvijā ir
loti derīga un nepieciešama lieta. Skujenieka kungs
ir žēlīgs un ir ar mieru 60 gadus vecus atsvabināt
no pienākuma šo valodu iemācīties. 55 gadus ve-
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cam ta tomēr bus jāmācas, ka krievu paruna saka:
«B6K >KHBH. B6K VMHCfc».

Bet ņemot šo lietu praktiski, tā izrādās daudz
nopietnāka. Skujenieka priekšlikums _ nozīme faktiski atņemt pavalstniecības tiesības tūkstošiem cilvēku un atstāt viņus beztiesiskā stāvokli. Tai provincē, par kuru šeit runāja Skujenieka kungs, mūsu
austrumu provincē vēl līdz šim dzīvo daudz tūkstošu nansenistu.
Vairums viņu ir, bez šaublm,
veci Latvijas iedzīvotāji. Tur ir arī tādi, kas dzimuši un visu mūžu dzīvojuši Latvijā. Kad Daugavpili 1920. gada 3. janvārī pievienoja Latvijai, šini
pilsētā bija ļoti maz latviešu tautības iedzīvotāju,
bet arī viņi runāja tādā valodā, ka, es domāju, v':ņi
nevarētu izturēt Skujenieka kunga eksāmenu. Tagadējā jaunā paudze, kas skolu beigusi Latvijas republikas laikā, prot latviešu valodu; pat vecākā
paaudzē, sevišķi intelligencē ir daudz tādu, kās ir iemācījušies latviski runāt. Bet, neskatoties uz to,
ir vēl loti daudz arī tādu, kas to nav varējuši iemācīties, piemēram, vecākā paaudze Daugavpilī un
lauku iedzīvotāji Latgalē. Viņiem, starp kuriem ir
daudz nansenistu, kas iesnieguši lūgumu uzņemt
Latvijas pavalstniecībā, krievu zemniekiem no Malinovkas un žīdu amatniekiem no Daugavpils vai
Rēzeknes, Skujenieka kungs grib tagad dot rokā
Endzelīna grammatiku.
{K. Ulmanis no vietas:
«Laba grammatika!») Iemācīties latviešu valodu
citādi nekā tīri teorētiski šiem cilvēkiem nav iespējams, jo privātās sarunās to nevar izdarīt. —
Tā ir Skujenieka kunga pirmā prasība. Ja viņš
būs konsekvents — viņš jau šodien uzsvēra, ka
valodas prašana pati par sevi vēl nav viss —, tad
viņš prasīs vēl Latvijas vēstures un ģeogrāfijas zināšanu. Tad šinīs priekšmetos eksaminēs krievu
zemniekus, Daugavpils un Rēzeknes amatniekus,
kas vēl nav uzņemti Latvijas pavalstniecībā. Bet
Skujenieka . kungs aizmirsa vienu mazu lietu — ka
daudz starp viņiem ir analfabētu, kas pat savā mātes valodā neprot lasīt un rakstīt. Pēc statistiskām
ziņām Latgalē ir vairāk par 30% analfabētu. Kā
var prasīt no viņiem, lai viņi iemācās svešu valodu? Latviešu valodu viņi var iemācīties tikai
teorētiski. Kamdēļ Skujenieka kungs, ja viņš tiešām domā un uzstājas kā Latvijas eiropeizātors,
kas grib tuvināt Latviju Vakareiropai, nedomā par
analfabētu jautājumu Latvijā? Statistiskai pārvaldei kopā ar Izglītības ministriju papriekš vajadzētu
izstrādāt plānu, kā apkarot analfabētismu, kura dēļ
nav iespējams pacelt saimniecisko līmeni uz laukiem. Tas būtu daudz svarīgāk nekā papriekš
prasīt latviešu valodas prašanu.

Ja mēs prasām latviešu valodas prašanu no
visiem Latvijas pilsoņiem, tad tas nozīmē šim jautājumam pieiet tā, kā to savā laikā darīja rusifikātori.
Nevajaga aizmirst, ko vēsture mums māca,
ka ar spaidiem nevar pacelt attiecīgas valodas zināšanas. Man jāaizrāda, ka starp minoritātēm ar
katru gadu vairāk paplašinās latviešu valodas zināšanas. Mēs visi, piemēram, daudz žīdu un pārējo _ minoritātu intelligences iemācāmies latviski
runāt — vai nu labi, vai slikti. Es runāju šeit latviski
tikai tāpēc, ka mani neviens nepiespiež to darīt, bet
ja to gribētu panākt spaidu kārtā, tad tas, varbūt,
izsauktu tikai pretdēmonstrācijas. Tāpat tas ruinētu solidaritātes atmosfairu starp Latvijas dažādam tautībām, ko līdz šim mēs esam gribējuši tikai
stiprināt.
Es_ gribu uzsvērt, ka pēdējā laikā mēs pamazam sakām minoritātu kultūras saprašanas lietās
noiet no tā progresīvā un taisnīgā stāvokļa, uz
kura stāvēja Latvijas republikas politika un Latvijas republikas likumdošana pirmos valsts pastāvēšanas gados. Kad še bija runa par vienu minori-
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tātu jautājumu, mēs varējām lasīt «Latvī» šādus
vārdus: «Šī gada Tautu savienības sesijas attiecīgā
kommisijā pirmā vietā nostādīja minoritātu pienākumus pret savu valsti. Kādas ļoti vecas kultūras
tautas priekšstāvis, no kuras augļiem mēs vēl barojamies, izteica domas, ka minoritātu jautājums
valstī var būt tikai pārejoša parādība, ka ar viņu
īpatnībām kultūras, valodas un reliģijas ziņā, protams, jārēķinās, tās nav jāapspiež, bet katrai mi-

noritātei ir jāsaplūst ar savas valsts galveno tautu.»
Runājot par Skujenieka kunga prasību, avīzēs
bija minēti dažādi salīdzinājumi, kas ir ļoti pavirši
un savā būtībā neiztur nekādas kritikas. Bija piemēram uzsvērts, ka tādās valstīs, kur nav minoritātu jautājuma, piemēram Francijā un Lielbritānija,
pat tādā valstī kā Amerikā, prasa angļu valodas zināšanu no visiem tiem, kas grib būt šīs valsts pavalstnieki.
Šāds salīdzinājums ir ļoti paviršs un
var būt ļoti kaitīgs. Tas gars, kas valda Amerikas
savienotās valstīs, ir pavisam cits gars, neka tas,
kas valda Eiropā minoritātu jautājumā, kas interese
ne tikai minoritātes, bet visu Latviju. Amerikas savienotās valstīs nav nepieciešama saprašanās ar
visām tautām, tieksme kļūt patstāvīgiem un attīstīties kulturālā ziņā; tāpēc Amerikas tautas sabiedriskā doma neprot pietiekoši novērtēt minoritātu jautājumu Eiropā, bet neprot arī pietiekoši novērtēt mazo tautu patstāvības eksistenci vispārīgi.
Kad ies biju šim .zemē, man bija nepieciešami taisni
cīnīties ar aizspriedumiem, ar šo nepietiekošo mazo
tautu un minoritātu tiesību saprašanu — tiesību uz
patstāvīgu dzīvi — vispirms, protams, kulturāla nozīmē. Mums jācīnās pret asimilācijas ideju, šī ideja ir kaitīga Latvijā ne tikai minoritātēm, _ bet arī
vairākuma tautībai. Mēs līdz šim kulturālā ziņā
še dzīvojām labākā atmosfairā neka citas valstis.
Tas ir ļoti svarīgi Latvijas demokrātijas attīstībai,
un mēs nevaram dot iespēiu aiz vēlēšanu iemesliem
ruinēt šo atmosfairu, kaitēt Latvijas republikai. Latvijas demokrātijai un Latvijas minoritātēm.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds deputātam

Lazersonam.
M. Lazersons (Ceire Cion):

Es atsakos.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Deputāts Lazersons
Vārds deputātam Skujeniekam.

atsakās no vārda.

M. Skujenieks (progresīvā apvienība): Man,
cienītie deputātu kungi, ir jāsaka tikai daži vardi,
proti tas, ka ir nepareizs aogalvoiums, ka latviešu
valodas prašana pie mums Latvijā izplatītos ārkārtīgi lielos apmēros. Es jau konstatēju, ka latviešu
valodas prašana pēdējos 5 gados ir palielinājusies
tikai par 1%. Tas ir ļoti maz.
Otrām kārtām — Rīgā latviešu valodas prašana ir pat gājusi mazuma. _ Ta tad objektīvie apstākļi ir tādi, ka šai ziņā jāsper soli, jāaizrāda, ka
šai lietai jāgrozās.
Tas, ko šeit teica deputāts Petrevies, protams,
neattiecas uz lietu. Priekšlikuma teikts, ka _ pilsoņu
tiesības var iegūt tas, kas prot latviski runāt. Par
grammatiku u. t. t. šeit jautājums pilnīgi atkrīt.
Redakciju var pieņemt citādu — to varēs grozīt,
kad runāsim par jautājuma būtību; bet jautājums
par to, pēc kādas grammatikas cilvēks mācīsies,
šeit ir nenozīmīgs.
Es jau aizrādīju, ka citās zemēs ir daudz stingrākas prasības. Tur ne tikai jāprot runāt zināma
valodā, bet ir arī tāda prasība, ka pilsoņu tiesības
nepiešķir analfabētiem, tāpat arī_ prasa vēstures zināšanu, valsts konstitūcijas zināšanu u. t. t. Es
esmu pārliecināts, ka tie 15.000 nansenistu, kas tagad dzīvo Latvijā, ja viņi būtu emigrējuši uz citu
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zemi, ja viņi būtu dzīvojuši Somijā, Dānijā, Vacļja,
Francijā vai arī Polijā, — nav apšaubāms —, būtu
iemācījušies, tās zemes valodu, kurā viņi dzīvo. Mēs
šai ziņā esam izņēmums. Pret mūsu valodu tie
cilvēki, kas Latvijā nodzīvojuši jau gadu desmitis,
izturas ar zināmu nicināšanu un paviršību.
Maizeļa' kungs runāja par analfabētiem. Man
jāsaka, ka šinī ziņā Latvijas valsts ir darījusi īsa
laikā tik daudz, kā gadu simteņu laikā zem citām
valdībām Latvijā tas nav noticis. Sevišķi cittautieši un jo sevišķi Latgales krievu izglītības līmenis ir pacēlies tā, kā tas nekad nebūtu pacēlies, ja
Latgale būtu atradusies zem Krievijas — kā pirms
kara.
Es gribētu vēl teikt, ka ir nepareizs uzskats,
kā šeit apgalvoja, ka šis projekts gribot atņemt pavalstniecības tiesības lielam skaitam cilvēku. Tas
tā nav, jo pats likuma 4. pants saka, ka uz šī pan-

ta pamata pavalstniecībā var uzņemt un var ari

neuzņemt. Tā tad runāt par kādu tiesību atņemšanu ir aplamība. Likumprojekts, kā jau teicu,
galvenā kārtā runā par to, ka Latvijas valsts, pieņemot šo nosacījumu, izsaka uzskatu, ka Latvijas
pilsoņu pienākums ir prast latviešu valodu.

-Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds vēl deputā-

tam Mīlbergam.

G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Tautas
vietnieku kungi! Noklausoties
Skujenieka kunga uzstāšanos, radās iespaids, ka
Skujenieka kungu ir sākusi mocīt sirdsapziņa. Ja
cilvēku reiz sāk mocīt sirdsapziņa, tad viņš par
katru cenu grib kļūt pilnīgi pretējs tam, kāds viņš
savā laikā ir bijis.
Viņš te runāja par principiem. Arī savos beidzamā laika rakstos viņš grib būt nacionālists par
katru cenu. Bet man nāk prātā tas laikmets,_ kad

krita pilsoniskā valdība un kad beidzamā vārda pie
interpellācijas uzstājās, ja nemaldos, Nuroks. Toreiz deputāts Nuroks, starp citu. aizrādīja, ka pilsoniskā valdība neesot minoritātēm nākusi pienācīgi pretim viņu pavalstniecības lietās, tāpēc viņš
balsošot par interpellācijas pieņemšanu. Toreiz ari
minoritātes nobalsoja par interpellāciju, pilsoniskā
valdība krita un par vaidības _ galvu nāca Skujenieks. Drīz vien mēs redzējām, ka pilsoniskās
valdības krišanas iemesls toreiz bijis tas, ka pilsoniskā valdība nebija devusi minoritātēm paplašinātu pavalstniecības likumu. Skujenieka kunga
valdības laikā tāds likums tika izdots. Tā tad Skujenieka kungs pats to ir izdarījis, pats- palaidis
ugunsgrēku, ko tagad grib nodzēst.
Man prātā vēl toreizējās debates par valsts
budžetu Skuienieka valdības laikā. Tur, starp citu,
bija tāda lieta: visām latviešu pamatskolām kopīgi zinātnes un mākslas priekšmetu iegādāšanai bija
paredzēts 18.140 latu; tai pašā laikā žīdu, krievu,
vācu, poļu, baltkrievu skolām biia paredzēti 23.225
lati. Tā tad minoritātēm Skuienieka valdības laikā
šai vaiadzībai bija paredzēts 5000 latu vairāk nekā
latviešu skolām. Ievērojot tādu nenormālu parādību, mūsu frakcija toreiz lika priekšā minētās
summas apmainīt, proti — 23.225 latus dot latviešu
skolām, bet minoritātu skolām — 18.140 latus. Skujenieka valdības vairākums tomēr to noraidīta, pamatoioties uz novecojušu Tautas padomes lēmumu,
ka latviešiem citu skolu posteņos paredzētas tādas
summas, kas apzīmētas ar līdzīgu nosaukumu. Toreiz mūsu frakciia aizrādīja, ka Universitāti, Mākslas akadēmiju, Konservatoriju apmeklē visas tautības vienlīdzīgi uz vienlīdzības principa. Tāpat
Valsts vēsturiskais muzejs, Valsts arehīvs, bibliotēka u. c. ir visām tautībām vienādi pieejami.
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Šī ir tikai viena maza lapaspuse no Skujenieka
valdības laikiem. Tagad nu pagājuši tikai nepilni
trīs gadi, un Skujenieka kungs, kā es jau teicu, par
katru cenu grib būt- nacionālists, par katru cenu
grib izskaust Latvijā minoritātes. Kā jau te viens
iepriekšējais runātājs aizrādīja, ar mutes aizspiešanu nekad nekā nepanāksim. Skujenieka_ valdības
laikā lietas risinājās gluži pretēji: Latgale latviešu

valodai tika pielīdzinātas minoritātu valodas. Vārdu sakot, visa Skujenieka kunga valdības rīcība bija pilnīgi pretēja tam, ko viņš tagad šeit saka. Fs
turēju par savu pienākumu atzīmēt šo Skujenieka
kunga divkosību. Mēs tomēr balsosim par likumprojekta nodošanu kommisijai, kura tad arī,
ceru, izšķirsies par taisnību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie vārda vajrāk
neviens nav pieteicies. Debates izbeigtas. Vārds
personīgā lietā deputātam Skujeniekam.

(progresīvā apvienība): GoM. Skujenieks
dātie deputātu kungi! Es uzskatu par diezgan nekorrektu tādu rīcību, ka Saeimas deputāts, pārliecinājies par to, ka man vārda vairs nebūs, pēc tam
ņem vārdu, lai man nebūtu iespējas vairs atbildēt,
lai man nebūtu iespējas atspēkot visu to, kas, bez
šaubām, prasa vairāk nekā piecas minūtes. Es tomēr mēģināšu pie visa pieskarties un tāpēc runāšu
loti īsi.
Šo runu, ko, pēc manām domām, diktējusi maziska skaudība, vispār, viegli atspēkot. Vispirms
— par tā saukto žīdu likumu, par ko man deputāts Mīlberga kungs pārmeta. Tanī laikā, kad to
likumu pieņēmām, es, jau pilnīgi pārzinādams demogrāfisko statistiku, zināju, kādas tam būs sekas.
Es toreiz minēju, ar kādu pavalstnieku skaitu mums
būs jārēķinās. Tagad šis likums jau sen ir stājies
spēkā, un uz šī likuma pamata Latvijas pavalstniecību ir ieguvuši 5770 cilvēku. Šis skaits ir tikpat
liels, cik dažu labu reizi Ministra kabineta vienā
sēdē uzņem Latvijas pavalstniecībā. (Sauciens no
vietas:

«Bet Dubins to neapstiprina!») — Dubins

arī to apstiprina! —
Tālāk — par to cirkulāru, par ko man aizrādīja presē un citur, par ko še runāja arī Mīlberga
kungs. Es paredzēju, ka viņš par to interesēsies.
Man tas cirkulārs te ir, es gribu to nolasīt. Tas
skan šādi: «Lai to novērstu» — t. i. tās grūtības,
kurās valodas prašana spēlē lomu —, «pašvaldības
departaments jau agrāk atsevišķos gadījumos aizrādījis uz nepieciešamību minēto pagastu valdēm
rīkojumos, pavēstēs un ziņojumos nodokļu, klaušu
un pārējo pagasta pienākumu izpildīšanas lietās un

pagastu padomes rīkoiumos lietot blakus valsts valodai arī krievu valodu.» Tā tad šis rīkojums nav
tāds, kā Mīlberga kungs rakstīja savā avīzē, ka
Skuienieka valdības laikā iznācis arī valsts valodas tiesību iznīcināšanas rīkoiums Latviiā, pateicoties kam daudz pagastu pašvaldību nerakstot protokolus valsts valodā un valsts iestādēs lietojot
krievu, polu un vācu valodas. Tas ir fakts, bet tās
nav šī rīkoiuma sekas. Rīkoiums min vārdā tos
pagastus. kur absolūtais vairākums ir vienai tautībai, šinī^ gadījumā — krievu tautībai, un šis rīkoiums dod tiesības pavēstes par šķūtīm rakstīt arī

krievu valodā.
Bet tas nav galvenais. Pieņemsim, ka Mīlberga kungam ir taisnība un ka šis rīkojums ir vislielākais ļaunums, kādu varēja nodarīt Latviias republikai. Šis rīkojums taču nav likums! Tas nav
pieņemts Ministru kabinetā, to nav izdevis ministris, bet iekšlietu ministra biedrs. Mani kungi!
Jūs tagad esat valdftm 3 gadus; 3 gadus jūs esat
noteicošais faktors šinī valdībā. Ja šis rīkojums
ir tik slikts, kapec Jūs to neesat atcēluši! Jums
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nevajadzēja Saeimas palīdzības, Ministru _ kabineta
lēmuma. Tā tad visi pārmetumi, ko Jūs vēršat pret
mani, krīt uz Jums pašiem. Ja Jūs pēc visa tā, ko
esat teikuši, nepanāksi! pāris nedēļās šī rīkojuma
atcelšanu, tad dubulti uz Jums kritīs tie pārmetumi, ko Jūs vērsāt pret mani! {Liels troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Prezidijs liek priekšā deputāta M. Skujenieka, J. Šterna u. c. iesniegto
likumprojektu nodot publisko tiesību kommisijai.
Lieku prezidija priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par prezidija priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija priekš-

likumu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Tādu nav.
Balsošanas rezultāts: par prezidija
priekšlikumu nodotas 29 balsis, pret — 44 balsis.
Prezidija priekšlikums noraidīts. — Vārds vēl personīgā lietā deputātam Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Te Skujenieka kungs ar lielu patosu uzbruka man un mūsu frakcijai, ka mēs esot izšķirošā frakcija tagadējā koalicija. Man liekas, ka
Skuienieka kungs taču zina, ka tagadējaikoalicijai
ir 57 balsu vairākums, bet mūsu frakcija ir tikai
4 deputāti. Ja viņš grib, lai mēs izlabotu viņa valdības kļūdas, tad mēs, to darīdami, pie cita darba
nemaz netiktu, jo Viņš savas valdības laikā ir par
daudz nogrēkojies pret nacionālismu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Ministru kabinets
piesūtījis likumprojektu par dažu tiesas spriedumu
izpildīšanas atlikšanu obligātoriskā aktīvā kara dienesta karavīriem. Prezidijs liek priekšā nodotšo
likumprojektu karalietu un juridiskai kommisijām.

Iebildumu nav? Tas nodots minētārn 2 kommisijām. — Tālāk Ministru kabinets piesūtījis pārgrozījumu un papildināiumu projektu nodokļu nolikumā.
Prezidijs liek priekšā nodot to finanču kommisijai.
Iebildumu nav? Tas nodots finanču kommisijai.
Deputāti A. Jukšinskis, A. Alberings u. c. iesnieguši likumprojektu. Lūdzu sekretāru to nolasīt,
Sekretāra biedrs

R. Dukurs:

«Augsti godātam
Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo likumprojektu.
Likuma projekts
par kara zaudējumu atlīdzību lauksaimniekiem par karā nopostītām ēkām.
§1.
Kara zaudējumu atFdz^u bauda tikai tās lauksaimniecības, kurām kara laikā nopostītas viena jeb vairākas pec zemes platības likumā paredzētās nepieciešamās saimniecības
ēkas, jeb sabojātas divas likumā paredzētās saimniecības
ēkas 50% apmērā un kuru zemes platība nav mazāka par 2 ha,
pēc sekojošām normām:
a) saimniecībām ar zemes platību no 2—4 ha — vienai
ēkai Ls 500.—;
b) saimniecībām ar zemes platbu no 4—10 ha — divām
ēkām Ls 1000.—; no kuras summas Ls 600.— dz ī vojamai
ēkai un Ls 4Q0.— kūtij;
c) saimniecībām ar zemes platību no 10—18 ha — trim
ēkām Ls 1500.—, no kuras summas dzīvojamai ēkai Ls 675.—,
kūtij — Ls 525.—, labības šķūnim — Ls 300.—;
d) saimniecībām ar zemes platību no 18—27 ha trim
ēkām Ls 1700.—, no kuras summas dzīvojamai ēkai — Ls
765.—, kūtij — Ls 595.-—, un lab'bas šķūnim — Ls 340.—;
e) saimniecībām ar zemes platību virs 27 ha audzināmā summa četrām ēkām Ls 2500.—, no kuras summas dzīvojamai ēkai — Ls 875.—, kūtij — Ls 625.—, šķūnim —
Ls 500.— unklētij — Ls 500.—.
§ 2,
Kara zaudējumu atrdzibas

tiesības bauda tikai Latvijas

pilsoņi — lauksaimniecību īpašnieki jeb viņu tiesiskie mantinieki.
Piezīme: Saimniecības, kuras iegūtas pirkšanas ceļā
pēc kara, kara zaudējumu atlīdzības tiesības nebauda.
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§3.
No § 1. minētām normu summām
valsts izsniegtie neatmaksājamie pabalsti

atskaitāmi
visi no
naudā ēku būvei.

§4.
Uz

minēto

zaudējumu

atlidzības rēķina

ņā ar likumu un noteikumiem
cību karā izpostītās
mas vērtība.

dzēšama,

par lauksaimniecības

saimniecībās,

saska-

būvnie-

paredzētā būvkoku

nor-

§5.
. Pēc § 4. minētā parada dzēšanas dzēšams sēklas labības parāds, nepārsniedzot § 1. minēto atldzbas normu.
§ 6.
Pēc §§ 3., 4. un 5. minēto parādu dzēšanas § 1. minētās
normas atlikums dzēšams no parāda Valsts zemes bankā.
§7.
Pec §§ 3., 4., 5. un 6. . minēto parāda dzēšanas § 1. minētās atrdzības normas atlikums jeb minēto krēditu neizlietošanas gadijumā visa § 1. atlīdz'bas norma izsniedzama izpostīto saimniec'bu īpašniekiem jeb viņu tiesiskiem mantiniekiem no Valsts zemes bankas desmit gadu laikā, uzņemot
attiecīgas summas ikgadējā budžetā.

Piezīme: Parādu

dzēšana zemes grāmatās tiek izvesta

uz valsts rēķina.
§S.
Visi iesniegumi un lūgumi kara zaudējumu atlīdzības lieta
atsvabināmi no zlmognodokla.
§9.

Atlīdzības

sarakstus par karā

noposttām

ēkām izstrā-

dā Zemkopības ministrijas
būvniecības nodala saskaņā ar
Latvijas lzpostto apgabalu kongresu padomi, ņemot par pamatu no pagastu valdēm 6 mēnešu laikā pēc likuma publicēšanas «Valdības Vēstnesī» iesūtītos un no pagastu padomēm
apstiprinātos materiālus.

§ 10.
Dokumentus,

uz kuru pamata
izdarāma likumprojektā
paredzētā kara zaudējumu atl'dz: ba, skata cauri un apstiprina
kommisijā, sastāvoša no a) Zemkopības ministriias, b) Latvijas izpostīto apgabalu kongresu padomes un c) Valsts kontroles pārstāvjiem. Lēmumu galīgā veidā apstiprina Zemkopības ministris.
A. Jukšinskis,

A. Alberings,
J. Korņiljevs,
A. Eglītis,

L. Ozoliņš,
C. Rimbenieks.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds par šo likumprojektu deputātam Jukšinskim.
A. jukšinskis (Latgales kristīgo zemnieku apvienība): Augstais nams! Pēc 12 Latvijas valsts
jārunā par
pastāvēšanas gadiem šodien' vēl
kara zaudējumu atlīdzības jautājumu, kaut gan šim
jautājumam vajadzēja būt jau sen nokārtotam, kā
tas ir darīts citās valstīs. Mēs zinām, ka visās
valstīs, kuras ir piedalījušās pasaules karā, šis jautājums ir jau sen nokārtots. Tas ir nokārtots ne
tikai tanīs valstīs, kas ir uzvarējušas, _bet_ arī vai 1
stīs, kuras bija sakautas, piemēram Vācijā. Vācijas valdība jau 1914. gadā deva pabalstus izpostīto
apgabalu atjaunošanai, bet Latvijas valsts 12 gadu
laikā nav darījusi nekā, atskaitot dažus grašus, ko
Saeima katru gadu paredz budžetā. Tā šogad paredzēti 60.000 lati. Bet ko dod 60.000 lati 10.000
saimniecībām? Ta ir loti maza summa.
Otrs iemesls, kas mūs spiež šodien uzstāties
par šo likumu, ir tas neapskaužamais stāvoklis, kādā ir nonākuši karā nopostītie lauksaimnieki. Mēs
tagad spriežam par dažādiem likumproiektiem, kas
varētu atvieglot lauksaimniecības stāvokli — mēs
gribam paaugstināt bekona un sviesta_ cenas — sakarā ar to, ka lauksaimnieki ir nonākuši kritiskā
stāvoklī; bet kādā stāvoklī ir tie lauksaimn i eki kuriem karā viss nopostīts un kuri iestiguši parādos!
Ja paskatāmies, kādas saimniecības visvairāk izūtrupē, tad redzam, ka tās ir tās saimniecības, kas
kara laikā nopostītas.
Krājumā Saeimas srenografiskS
birojā Rlgfl, SaeīmaSlaukuma
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Es iesniedzu šo likumprojektu, lai daudzmaz
nāktu pretim tiem, kas karā cietuši. Satversmes
Sapulcei biia iesniegts likumpro'ekts par palīdzības
sniegšanu karā izpostītiem, bet Saeima to noraidīja. Arī 1927. gadā deputāts Goldmanis lika priekšā dot zināmu pabalstu karā izpostītiem, bet ta kā
šis projekts prasīja lielus līdzekļus, tas nedabūja
vairākuma, un to noraidīia. Tagad kara izpostītie
lauksaimnieki ir piekāpušies tiktai, ka ir atsacījušies no lielas atlīdzības, bet prasa vismazāko, jo
likumproiekts, ja Saeima to pieņemtu, prasītu tikai
13.000.000 latu. Šie 13 miljoni latu nav ari jāuzņem budžetā. Šinī likumproiekta paredzēts, ka
tad, ia karā nopostītiem lauksaimniekiem ir kāds
parāds valstij, tas uz šī likuma pamata dzēšams.
Pēc manā rīcībā esošām ziņām, kuras es ievācu
Zemkopības ministrijā, karā nopostītiem lauksaimniekiem būvkoku parādu ir apmēram 2.360.000 latu.
Otrām kārtām karā nopostītiem lauksaimniekiem
ir Zemkopības ministrijai 1.302.000 latu liels seklas
parāds. Bez tam līdz šim valsts katru gadu jzsniedz neatmaksājamus pabalstus karā nopostītam
saimniecībām. Uz šo gadu tādu ir 1.636.000 latu.
Iztrūktu vēl 7.936.000 latu. _ Šo summu karā nopostītie lauksaimnieki ir parādā Zemes bankai. Zemes bankas parādi arī būtu jādzēš uz kara zaudējumu atlīdzības rēķina, un tādā veidā valsts budžets netiktu apgrūtināts.
Bez tam šinī likumā ir paragrāfs, ka visiem

tiem lauksaimniekiem, kuri nav valstij nekā parādā, jāizsniedz neatmaksājams pabalsts. 10 gadu
laikā valsts budžetā šai. vajadzībai būtu jāuzņem
ne _ vairāk par 150.000 latu gadā. Tas, man šķiet,

mūsu valsts kasei būs iespēiams.
Ja Augstais nams šo likumu pieņems, tad būs

izdarīts svētīgs darbs un lielā mērā parādīta pretimnākšana mūsu karā nopostītiem lauksaimniekiem. Tāpēc es lūdzu Augsto namu nodot šo li-

kumprojektu budžeta kommisijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vinteram.

Vārds deputātam

J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
^
rucietušo partija): Augstais nams! Iepriekšējais
nātais runā'a par kara zaudējumu atlīdzības likumprojektu. Es gan šinī likumprojektā nevaru saskatīt tādas pazīmes, ka to varētu uzskatīt par kara
zaudējumu atlīdzības likumu.

Tur ir izņemta ārā

tikai viena niecīga daļa no kara zaudēiumu atlīdzības jautājumiem. Šeit ir runa vienīgi par dažiem ēku īpašniekiem. Ir savādi, ka godājamais
runātājs Jukšinskis atzīst par karā cietušiem tikai
ēku īpašniekus. Man šķiet, ka ir daudz karā cietušo, kas pazaudējuši daudz savas kustamās mantas, kas pazaudējuši savu ražu, savu inventāru u.
t. t. Ir savādi, ka Jūs runājat tikai par vienu karā izpostīto dalu, tiem, kuri ir tie turīgākie un kuriem jau ir nākts pretim, bet aizmirstat visu pārējo
masu, visus tos simtus tūkstošus mazo karā izpostīto, kas zaudējuši savu kustamo mantu, zirgus
un lopus, un visus tos naudas noguldītājus, par kuriem Jus . kādreiz sacījāt, ka arī tie atzīstami par
karā izpostīt-' em, kaut vai tie cietuši 18. marta likuma dēļ.

Vai tiem pēc Jūsu ieskata atlīdzība ne-

būtu dodama? _ Bet Jūs aizstāvat tādu atlīdzību,
par kādu rakstīts svētos rakstos: «Kam ir, tam
jādod, bet kam nav, tas lai paliek tukšā!» Tāda ir

Jūsu pārliecība!
Šis likumpro i ekts nav nācis no izpostīto kongresa padomes, bet ir valdības koalīcijas dzemdētais kroplītis uz Ziemassvētkiem karā izpostītiem.
Tas ir tas, ko Celmiņa kungs kādreiz solīia, teikdams, ka valdības platformā esot jautājums par
kara zaudējumu atlīdzību. Tagad viņš varēs iet
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tautas sapulcēs un deklarēt, ka valdība savu solījumu ir turējusi:
skataities. karā izpostītie, vai
tad par jums nav iesniegts likumprojekts — tā tad
valdība savu programmu ir izpildījusi! Bet man
šķiet, ka tā ir vienkārša niekošanās. Pat vēl vairāk: tā ir vienkārša karā izpostīto un citu cietušo

muļķošana!
Ko tad mēs redzam šinī likumprojektā? Es nesaprotu, kā var paredzēt šinī likumprojektā, ka ēku
īpašniekiem ieskaitāms atlīdzībā izsniegtais pabalsts. Jā. vai tad pabalsts ir atlīdzība? Pabalstu
taču tas cilvēks ir iau saņēmis. Jūs taisāt fikciju,
acu apmānīšanu. Tā ir tikai spēlēšanās ar vārdiem, ja kara zaudējumu atlīdzībā ieskaita pabalstu, kas ir jau saņemts un kas nav jāatdod.
Kas teikts tālāk tai pašā jūsu projektā? Nu
jums jau viss iet tikai uz acu mānīšanu! Tur ir runa par parādiem, par sēklas parādiem, par citiem
oarādiem u. t. t.,' u. t. t. Man nebūtu nekā, ko iebilst, ja jūs runātu kaut ko par parādiem un gribētu tos atlaist. Bet vajaga taču būt zināmai konsekvencei!
Es saprastu, ja līdzīgu iesniegumu būtu iesniegusi zemnieku savienība, bet ja šādu priekšlikumu
iesniedz izpostīto kongresa padomes priekšsēdētājs
un ja tas notiek 2 dienas pirms kongresa sanāk-

šanas, tad tas

ir

galīgi

nesaprotami.

Jukšinska

kungs taču loti labi zina, ka izpostītie nav tikai tie
vien, kam nopostītas ēkas. bet ari daudz citu, un
cik es atceros, tad Jūs kādreiz runājāt ari par tādiem izpostītiem, kas zaudējuši savu kustamu man-

tu, un arī par naudas noguldītājiem.
Es domāju, Jukšinska kungs, ka

Jūs te esat

akls ierocis zemnieku savienības rokās un ka Jūs
te izdarāt izpostītiem vienu īstu lāča pakalpojumu.
Ko Jūs izdarīsit? — -Jūs panāksit to, ka būsit atņēmuši iespēta citiem izpostītiem kaut ko panākt.
Tāds būs Jūsu nopelns! Ja Jūs gribētu nieiet šai
lietai tiesām nopietni, tad nebūtu iesnieguši tik naivu projektu un nepakavētos tikai pie vienas izpostīto dalās. Ja Jūs esat valdībā, un ja valdība savā programmā ir apņēmusies gādāt arī par izpostītiem, tad Jums iāorasa, lai valdība to arī pilda,
?lai gādā par atlīdzību
izpostītiem,
visiem karā
vienalga, vai izpostītas viņu ēkas. vai zaudēta cita
kustama manta, vai naudas noguldītam! u. t. t. Ja
Jūs būtu iesnieguši attiecīgu vispārēju proiektu,
tad es to saprastu. Šis pro jekts karā izpostītiem
nekā nevar dot', tas ir vienkārša acu apmānīšana
un laužu muļķošana. Ja Jūsu koaliciia būtu nopietni domātas! nar karā izpostītiem un vispār karā
cietušiem tad šiem zemnieku savienības kungiem,
kuri visu laiku renrezentēiās
izpostīto kongresa
padomē. bi?a ie<mēi'a iau sen to nokārtot. Ja šī Jūsu koaliciia riekā nav nokārtota*tad viņai ari neva' ao-a nestāties met tiem nroiektiem un nriek^Hkumiem kn iesniedz citas iznostīto un karā cietušo nrp-at1i7nr.ii.nq kuras rpn?a<; nenākt visnšrīgu atlīdzību karā cietušiem. Tad Jums vaiadzēia vismaz
atklāti atbalstīt mūsu priekšlikumus, bet nevis noraidīt visus tos priekšlikumus, kas grib sagādāt
vispareta kara zaudētamu atlīdzību.
Tā ir nemedodama lieta, ja vēl tasrad — mūsu
valsts pastāvēšanas 12. gadā mums iārunā par tādām lietam un pie tam nevis tamdēļ, ka mums
trūktu naudas, ka mums tās nebūtu. Nē. tā tas
nav! Mes redzam ik uz sola, kā rīkotas tagadējā
valdība ar naudu, ar tautas grašiem. Mēs redzam,
ka nauda plūst visām vajadzībām, bet tikai ne kara izpostītp_ vajadzībām. Man ir zināms, ka šodien centrāla velēšanu kommisiia noraidītas! ari 18.
marta likuma deļ cietušo biedrības tautas nobalsošanas ierosinājumu par visu kara zaudējumu at-
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līdzību. Nu — nekā nevar darīt! Ar centrālās vēlēšanu kommisijas lēmumu mums jārēķinās.
Tas
ir tāds lēmums, ko pārsūdzēt mēs nevaram, bet
uzkrītoši ir gan tas. ka Jukšinska kungs ir iestājies
par šo jautājumu tikai tagad. Viņš tikai tagad iesniedz šo savu niecīgo projektu, īsi pirms izpostīto
kongresa sanākšanas, lai vismaz parādītu, ka «arī
mes aram».

Saprotams, mani šis projekts neapmierina, jo
šis jautājums jānostāda plašāk. Mēs nevaram aizstāvēt tikai turīgākos izpostītos; jārēķinās pa lielākai daļai ar mazturīgiem. Tāpēc jādomā par kādu vispārīgu projektu. Kas attiecas uz šo projektu, tad_ es ceru, ka kommisijā, varbūt, izdosies to
kaut kā labot. Ja Jukšinska kunga koalicija gribēs
šo projektu labot, tad tas izdosies, ja nē, tad nekas neiznāks. Es šo projektu neatzīstu par apmierinošu, tomēr balsošu par tā nodošanu kommisijai.
Priekšsēdētājs
Bastjanim.

P.

Kalniņš:

Vārds

deputātam

V. Bastjānis
(sociāldemokrāts): Godātie kunPar iesniegto likumprojektu jāaizrāda, ka, vēlēšanām tuvojoties, arvien ir bijis un ari šoreiz ir
tā, ka sākas. Jukšinska kungs, visādi trakumi. Arī
Jusuiesniegums ir viens no šiem trakumiem. Padomājiet paši, Jukšinska kungs! Kopš miera noslēgšanas ir pagājuši 10 gadi. Pa to laiku valsts
izpostīto apgabalu atjaunošanai atvēlētas! ļoti daudz
līdzekļu: ir izsniegti koki uz atvieglotiem noteikumiem, izsniegti krēditi uz atvieglotiem noteikumiem, paradīta vesela rinda citu pretimnākšanu
izpostītiem apgabaliem, io tie ir ieskaitīti privileģētos apgabalos, līdzīgi Latgalei, kurai valsts visu
laiku ziedo līdzekļus.
Ja mēs šodien varētu saskaitīt visas tās summas, kādas no valsts kases
atvēlētas
izpostītiem
apgabaliem
saimnieciskās
dzīves un ēku atjaunošanai, tad mēs dabūtu ļoti
lielu summu.
gi!

Tagad, pēc 10 gadiem, kad izpostītās ēkas
gandrīz visas atiaunotas, Jukšinska kungs prasa
izmaksāt atlīdzību par nopostītām ēkām, pie kam
viņš savu likumprojektu ir uzbūvēiis tā: ja tu esi
lielsaimnieks — tad tev dos, ja turpretim tu esi
mazsaimnieks, tad tev nekā nevajaga — tad tu
vari ciest viens pats! (A Jukšinska starpsauciens,')
Tas teikts Jūsu ņroiekta 1. pantā, kura beigās sacīts, ka visām saimniecībām, kuru ēkas nopostītas
un kuru zemes platība biiuši zem 2 ha, nemaksā
neka. Mums jāiautā. kāpēc Jūs tos mazos ļautiņus
sviežat laukā, no atlīdzības dabūšanas. Kas Jums
nar naidu pret viņiem? Attiecībā uz Latgali jāsaka, ka tur izsviesta laukā vesela kategorija.
Šī
likuma aup-'ns Jus gribat dot tikai Knr/emes un
VinVemes lielsairrmielnern.
T iknmā naredzēts. ka
tiem. kuru zemes platība ir pāri par 2 ha- dodama
500 latu a+iīnVība. bet tiem. kam ir nārļ par 27 ha,
dodami 2*00 latu, tā tad piecreiz vairāk. (Saucieni
pa kreisi. ) Bez tam Jūs Hekat nrie'kšā tiem pašiem atlaist arī sēklas narādus. dot būvkokus bez
atlīdzības un izsniegt vē! naudu no Zemes b 'ankas.
Jukšinska kungs, kāpēc Jūs gribat šinī lietā balstīties uz lielsaimniekiem? Sakait, kāda atlīdzība paredzēta kara nošauto piederīgiem un sakropļotiem?
Tie saņem tikai niecības summiņas, un uz visu to
Jums nav nekādas atbildes, tiem Jūs neesat paredzētas! sava likumproiektā ne santīma.
Tā tad
netaisnīgāka Jlkumproiekta vairs nevar būt! Tas ir
viens no velēšanu gada trakumiem, ar ko Jūs gribat sazvejot balsis zināmās vēlētāju aprindās. Protams, ka mes par šādu likumprojektu
nevaram
balsot un arī nebalsosim,
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Priekšsēdētājs P.
Jukšinskim.

Kalniņš:

Vārds

deputātam

Arī bez Jūsu
iesniegt memorandus un petīcijas.
līdzdalības un gudrības cietušie un īstie izpostītie
zinās, kā savas lietas nokārtot. Šoreiz, Jukšinska
kungs, Jums Jūsu manevris, pareizāk sakot, zemnieku savienības manevris. mēģinājums apmuļķot
daļu karā izpostīto, atskaldīt daļu nost, lai tad vēlāk tie vairs nekā nedabūtu, neizdosies.

A. Jukšinskis (Kristīgo zemnieku un katoļu frakcija) : Kas attiecas uz Bastjāņa kunga vārdiem,
ka šis likumprojekts ir vēlēšanu gada trakums, lai
tagad pirms vēlēšanām parādītu, ka par izpostītiem gādā, tad man jāpaziņo sekojošais: ja kāds
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
trako ar vēlēšanu trakumu, tad tie ir tikai sociājNobalsošanā
nāk prezidija priekšlikums
dēmokrati! Mēs, koalicija, varam Saeimā izdabūt
likumprojektus bez trakošanas, bet jūs nekā nespēnodot šo likumprojektu budžeta kommisilai.
jat izdarīt, un tāpēc, lūk, jūs pirms vēlēšanām
Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī likumprojekta
trakojat, lai parādītu vēlētājiem, ka jūs ari gribat
nodošanu budžeta kommisijai. Tagad lūdzu pacelkaut ko darīt.
ties tos, kas ir pret to. Beidzot lūdzu pacelties
Es gribēju uzsvērt vienu: šis likumprojekts
Par deputāta Jukšinska u. c.
tos, kas atturas.
iesniegts tagad nevis tāpēc, ka tuvojas velēšanas,
iesniegtā likumproiektā nodošanu kommisijai nodobet tāpēc, ka agrāk nebija savākti visi materiāli.
tas 40 balsis, pret — 34 balsis, attureiies 1. LiPusotra gada bija jāstrādā 4 cilvēkiem Zemkopīkumprojekts
nodots budžeta kommisijai.
bas ministrijā, lai savāktu datus par to, kad! katrai
bijuši
zaudēiumi.
Vai
jūs
gribat,
lai
saimniecībai
Deputāti M. Rozentāls, V. Bastjānis, F. Cielēns,
mēs darītu tā. kā dara Vintera kungs — sastāda
J. Višņa u. c. iesnieguši likumprojektu, ko lūdzu
neapdomātu likumprojektu, ieliek tur iekša visus
sekretāru nolasīt.
izpostītos un cietušos un tad vēlēšanu laikā aģitē:
Sekretārs J. Breikšs:
(Starpsaues esmu paredzējis visiem atlīdzību!
vainīgs,
ja tas
ciens.) Profesora kungs, es neesmu
«Saeimas prezidijam.
likumproiekts nav pieņemts, un arī kara nopostītie
Lūdzam celt Saeimai priekšā sekojošo likumproiektu.
nav vainīgi, ja Saeima nav atradusi par iespeiamu
L'kums par laukstrādnieku darba laiku.
šo likumprojektu pieņemt agrāk. Ja es iesniedzu
§ 1. Sis likums attiecas uz visiem privātiem, valsts un
pašvaid'bu lauksaimnieciskiem uzņēmumiem, kuros nodarbina
šodien šo likumpro i ektu. kas neprasa daudz līdzekakotu darba snēku pie lauku darbiem, māsa i .mniecb\ lopkoļu, tad es to daru tāpēc, ka zinu, ka tad šo likumpībā, dārzkop ībā , mežkopībā un citās lauksaimniecības noBastiaņa
kungs,
proiektu var realizēt.
Ja Jums,
zarēs.
ir iebildumi pret šo projektu, tad sakait, vai Jus
nozmē saprotams
šā likuma
§ 2. Par darba laiku
1927. gadā balsoiāt par projektu, ko iesniedza
laiks, kurā laukstrādnieks atrodas darba devēja rīcība resp.
darba laikā neieŠinī
izpilda darba devēa uzdoto darbu.
Goldmanis un kurā atlīdzība biia paredzēta visiem
pantos paredzētais atpūtas laiks.
turpmākos
tilpst
Goldmaņa
projektu
balsoja
cietušiem.
Par
karā
§ 3. Mājsaimniecībā un lopkopbā nodarbinātiem algoģenerālis Balodis un Gulbja kungs, bet Jus par to
tiem
darbiniekiem normālais darba laiks ir 9 stundas dienā
,
ka
nebūs
tik
daudz
līdzeknebalsojāt. Jūs teicāt
cauru gadu. Pārējiem algotiem darbiniekiem normālais dar_ 7 stundas dienā,
lu, lai Goldmaņa proiektu izvestu dzīve. Šis liba laiks ir: janvārī, februārī un decembr ī
_
kumprojekts prasa tikai 13 rmbonus latu. un ari martā un novembri — 8 stundas, aprīF un oktobri _ — 9 stunšī summa visa nav jāuzņem budžetā, jo lielāka dadas, maijā, jūnijā un septembrī — 10 stundas un jūlijā un augustā — 11 stundas dienā.
la budžetā jau uzņemta; tāpēc jūsu iebildumi at§ 4. Darba laikam lauksaimniecībā un tās_ nozarēs jābūt
krīt.
iekārtotam tā, lai strādnieks dabūtu maijā, juni'ā, jūlijā un
Kas attiecas uz Vintera kunga aizrādījumu, _ka augustā katru dienu vismaz 6 stundas nepārtrauktas nakts
vēlēšanu laikā izpostīto kongresa padomes pāratpūtas un vismaz 2 stundas atpūtas _ dienas vidu, un visos
stāvis Saeimā ir nodomājis muļķot tautu, tad man citos mēnešos vismaz 8 stundas nepārtrauktas nakts atpūtas.
§ 5. Normālai svētdienas atpūtai _ jābūt vismaz 34 stunliekas, ka Vintera kungs varētu šos vārdus attiedas garai. Bez parastām nedēļas svētdienām par laukstrādcināt labāk uz sevi. Šis likumprojekts nevienu nelikumā
noteiktās
nieka atpūtas dienām skaitās ar' visas
grib muļķot, bet lielāka muļķotāja par Jums es neJaungada, Lieldienu,
svinamās dienas.
valsts svētku un
zinu. (Saucieni: «Klau, klau!») Vai Jus, būdams
1. maiju, Vasarsvētku, Jāņu dienas un Ziemassvētku priekšjurists, advokāts, nezinājāt, ka Tautu savienība vakaros lauku darbi izbeidzami p'kst. 12-os diena.
nedrīkst iejaukties _ citas valstsiekšejās darīšanas?
§ 6. Nepieciešamie mājsaimniecības un lopkopbas darJūs to skaidri zinājāt, un tomēr Jus muļķojat sabi jāstrādā arī atpūtas dienā, tomēr strādnieku drīkst nodarbināt ne vairāk kā divas atpūtas dienas mēnes, ja viņam nevus vēlētājus ar solījumiem, lai zvejotu balsis. Tāvar dot atpūtas dienu citā nedēļas dienā.
muļķojot
tautu,
ir
nepēc Jūsu aizrādījums, ka es
§ 7. Bez 5. pantā minētām atpūtas dienām laukstrādlikumprojektu,
šodien
iesniedzu
šo
vietā.
Ja es
nieki — gada strādnieki dabū vēl 2 tirgus dienas gadā, bet
tad es zinu, ka tas ir realizējams. BetJus muļķovasaras vai ziemas pusgada strādnieki — 1 tirgus dienu.
jat naudas noguldītājus ar parakstu vākšanu.
kā: darba dienas sākumu un

Prieķšsēdētāis

P. Kalntaš:

Vārds deputātam

Vinteram.
J. Vinters (agrāko naudas noguldītāju un citu
Es negribu teikt, ka Jukšinska
cietušo partra):
kungam pašam būtu ienākusi galva ta gudrība Jautu muļķot; šo ideju viņam ir devuši viņa kollegas
koalicija pa labi. Tie ir šo idem atraduši, un lukšinska kungs šinīgadījuma ir tikai akls ierocis, kas
šo muļķošanu realizē.
Jukšinska kungs runāja par Tautas Padomi,
Es
kurai nevarot iesmegt nekādus iesniegumus.
nu nezinu, par kādu Tautas Padomi viņš runā.
Latvijā Tautas Padomes vairs nav. Kas ta ir par
iestādi?
Ja tas zīmējas uz Tautu savienību, tad
ka tur gan nav aizliegts nevienam
domāju,
es

§ 8. Darba laika iekārtu,
beigas, atpūtas un ēdienlaiku starpbr'žus noteic darba devējs,
ievērojot šā 1 kūma nosacjumus, un to ieved darba Lgumā.
§ 9. Darba devējam ar strādnieku vieno'oties, strādnieku var nodarbināt arī virs 3. pantā noteiktā normālā dardarba devējs maksa
ba aika. Par šādu virsstundu darbu
strādniekam pusotrkārtē'u algu vai ar attiec'gi saīsina viņam darba laiku c tā darba dienā, rēķinot par katru virsstundu pusotras normālas darba stundas. Norēķināšanās par
nostrādātām virsstundām izdarāma vismaz ik pa divām nedē
lām.
§ 10. Obligātoriski
jāstrādā
virsstundas
plūdu
un
ugunsgrēka gadījumos, kad raža vai lopi jāglābj no bojā lēšams, nelaimes gadījumos
un citos
tamūdz gos ārkārtējos

apstākļos.
§ 11. Aizliegts
sievieti
tās nozarēs 4 nedēļas piims

nodarbināt lauksaimniec bā un
un 8 nedēļas pēc dzemd.bām.

Pa visu šo 12 ntdelu laiku nedrikst
darbu, nedz atvikt no algās.

laukstrādniecei

uzteikt

26»
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§ 12. Bērnus, jaunākus par 12 gadiem, aizliegts nodarbināt lauksaimniecībā un tās nozarēs kā algotu darba spēku.
pie vieglākiem
Bērnus 12—14 gadu vecumā var nodarbināt
lauksaimniecības darbiem un kā ganus, un tikai pa skolas
^ bērnu darba laiks maijā un
mācību pārtraukuma laiku. Šo
* septembri nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā, bet jūnijā, jūlijā, un augustā — 9 stundas dienā. Bērniem l'dz pilniem 14 gadiem jādod nepārtraukta nakts atpūta 8 stundas un jūnijā,jūlijā,
augustā arī pusdienas laikā 3 stundas gara atpūta. Pa atpūtas laiku bērnu nodarbināt aizliegts, tāpat aizliegts tos nodarbināt virsstundu darbā. Ganam jādabū vismaz 2 brīvas
svētdienas mēnesī.
§ 13. Gada strādniekam piešķirams 14 dienu ilgs atvaļinājums, neatvelkot par to no algas. Atvaļinājumu strādnieks var izlietot arī pa daļām, vienojoties par to ar darba
devēju.
Pusgada strādniekam piešķirams 7 dienu ilgs atvaļinājums.
§ 14. Iepriekšējā
1.3. pantā paredzētais atvaļinājums
piešķirams strādniekam neatkarīgi no tā, uz cik ilgu laiku
darba ilgums bijis noslēgts, ja tikai strādnieks pie attiecīgā
darba devēja nostrādājis kaut arī ar pārtraukumiem, gadu
resp. pusgadu.
§ 15. Nakts darbi pie kuļmašīnām un citām mašīnām,
pie ēku būves un pie meža materiālu ciršanas un vešanas aizbēgti.
§ 16. Uzraudzība par šī likuma pildīšanu piekrīt Tautas
labklājības ministrijai.
Rīgā, 1930. gada 19. decembrī.
M. Rozentāls,
V. Bastjānis,
1*
". Cielēns,
J. Višna,
K. Lorencs,
K. Dēķens,
!
A. Veckalns,
P. Zeibolts.»
ff

sesijas 18. sēde

1930. gada

19. decembrī.
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dības priekšgalā, ir darījusi lauku dzīves apstākļu
uzlabošanai un lauku dzīves izbūvei, lai atturētu
lauku intelligento spēku bēgšanu no laukiem uz pilsētām. Ir tiesa, ka telefona tīkls ir izveidojies ļoti
plašs. Ir
atvērts ļoti daudz pasta nodaļu, un
daudz pagastos uz laukiem pastu jau pienes mājā
klāt. Ir uzbūvētas jaunas dzelzceļu līnijas, ir būvētas šosejas. Ir uzbūvēti arī tautas nami, tikai,
diemžēl, šie tautas nami apkalpo vienu pašu zemnieku savienības vēlētāju šķiru, saimnieku šķiru —

strādnieki šinīs tautas namos netiek iekšā. Te jau
parādās nevēlēšanās celt lauku dzīvi 10 gadu atpakaļ pārrunātā virzienā.
Kas attiecas uz darba laika saīsināšanu, tad
tagad, man šķiet, apstākļi Latvijā ir vēl daudz
ļaunāki nekā bija pirms kara. 1917. gadā Vidzemes
zemes padomē, ja atmiņa mani nevil, deputāts Alberings teica, ka, caurmērā ņemot, neviens uz laukiem nestrādājot vairāk par 8 stundām dienā; ja
saskaitot darba stundas un visas darba dienas, tad
ta iznākot. Bet tagad Lauksaimniecības centrālbiedrības oikonomiskais institūts ir izpētījis, cik
stundas dienā caurmērā strādā. Izrādās, ka tagad,
pec Latvijas 12 pastāvēšanas gadiem, caurmēra
darba dienas garums vīriešiem ir 10 stundas un sie-

vietēm — 10 stundas 45 minūtes. Visgarākā darba diena ir Latgalē — vīriešiem 10 stundas 45 minūtes, sievietēm — 11 stundas dienā, cauru gadu.
Vidzeme strādājot vīrietis caurmērā 10 stundas,
sieviete — 10 stundas 45 minūtes dienā, Zemgalē
vīrietis — 9 stundas 30 minūtes, sieviete —'? 11 stundas; Kurzemē vīrietis — 9 stundas 15 minūtes, sie-

viete — 10 stundas 30 minūtes. Vasaras pusgadā
vīrieši strādā caurmērā 11 stundas 30 minūtes, siePriekšsēdētājs P. Kalniņš: Par šo likumprovietes
— 11 stundas 45 minūtes. Ziemas pusgadā
vārds
deputātam
jektu
Rozentālam.
vīrieši strādā 8_ stundas 15 minūtes, sievietes — 10
M. Rozentāls
(sociāldemokrāts): Deputātu stundas 15 minūtes. Tā tad nav vairs ne vēsts no
kungi! Pirms 10 gadiem — 1920. gada 22 1 decaurmēra 8 stundu darba dienas, par kuru kādreiz
cembrī zemnieku savienības laikrakstā «Brīvā Zeliecināja Alberinga kungs 1917. gadā. Par šiem
me» bija ievietots rakstiņš «Lauku dzīves izbūve». apstākļiem
taču savs nopelns ir arī tām partijām
Šim rakstiņā zemnieku savienības laikraksts at— starp citu, zemnieku savienībai—, kas 1924. gagādināja to bēdīgo parādību, kāda valdīja pirms da noraidīja likumprojektu par darba laiku laukkara mušu laukos, kad visi inteliģentie spēki no
saimniecība. Ja _ievēro vēl nakts strādāšanu, kāda
laukiem bēga uz pilsētām. Zemnieku savienības
ir izplatījusies pec kara, un tāpat strādāšanu svētlaikraksts sayā_ rakstā izteicās, ka jaunajā Latvijā dienas, kas priekš kara Latvijā nebija pazīstama,
šādam parādībām nedrīkst būt vietas, ka visiem tad šie Latvijas lauksaimniecības
centrālbiedrības
_
spēkiem jācenšas saistīt intelligenci uz laukiem, iegūtie
skaitli ir saprotami. Bet kā tas saskan ar
jo nekad intelligento spēku uz laukiem nevar būt
«Brīvas Zemes» slēdzienu 1920. gadā, kura raksta,
par daudz.
ka pārmērīgā strādāšana uz laukiem esot tā, kas
Lai to varētu izdarīt, jānovērš cēloņi, kas inpadarot lauku dzīvi par lāstu, bez saules un bez
telligenci dzen no laukiem prom. Kā to panākt?
spožuma, kuras vispārīgais rezultāts esot līdzšiKo «Brīvā Zeme» lika priekšā jau pirms 10 ganēja bēgšana no jaukiem pilsētās?
diem? «Brīvā Zeme» teica, ka lauku dzīves apPašu laukstrādnieku arodbiedrības aptauja par
stākļus vajaga padarīt ērtākus un patīkamākus, nedarba laiku uz laukiem arī apliecina, ka stāvoklis
ka tie bijuši līdz šim. Jāgādājot par kulturāliem
tagad ir tāds, kāds ir bijis, varbūt, 50 vai vairāk
sarīkojumiem, jadibinot tautas nami, jāgādājot lagadu atpakaļ, jo visur strādājot pēc viena vai otra
bas skolas, ērta un lēta satiksme kā pa dzelzcesaimnieka ieskata no saules līdz saulei, vai pat no
ļiem, ta pa zemes _ ceļiem, jāizplatot pasta nodaļas
tumsas līdz otrai tumsai. Šinīs aptaujās daži laukun jaizveidojot telefona tīkls. Bez tam «Brīvā strādnieki pat uzrada stundas, kad viņi ceļas un
Zeme» sava raksta pašās beigās par vissvarīgāko
kad beidz darbu vasara un ziemā. Pie šiem dadarbuko uz laukiem vajadzētu izvest, ieteic — tiem arī _ ir svarīgi pakavēties, lai jums, deputātu
saīsināt darba laiku. _ «Brīvā Zeme» gan saka, ka, kungi, būtu skaidrs taskats par lauku apstākļiem.
bez šaubām, pec pilsētas parauga lauku darbus neProtams, šinīs atbildes ir arī tādas laukstrādnieku
būšot iespējams sadalīt, bet algotiem darbiniekiem atsauksmes, kas jums labvēlīgas, lir norādījumi,
jaierobežojot darba ilgums un_ strādniekiem jāno- ka atgadoties arī labi saimnieki, pat
tādi, kuri nodrošinot vajadzīga atpūta. Pārmērīgā strādāšana darbinot īsāku darba laiku nekā caurmērā
darba
esot ta, kas padarot lauku dzīvi par lāstu, bez saulaiks parasts.
les un bez spožuma, kas nelaikā padarot ļaudis
Laukstrādnieki _ ir bijuši šinīs aptaujās stipri
kroplus un _ vecus, un kuras vispārējais rezultāts bezpartejiski, un tapec, arī, piemēram,
_
te ir atzīesot līdzšineja_ bēgšana no laukiem uz pilsētām. — mēts kāds saimnieks Bēne, kurš nodarbina
savu
Tāds bija «Brīvas Zemes» Slēdziens un lauku dzīpuisi samēra īsāku laiku neka visi apkārtējie saimves raksturojums 10 gadus atpakaļ.
nieki. Puisis atzīme, ka viņa saimnieks, laikam,
Nu, tagad, pēc 10 gadiem, būtu vērts paskatīir tas labākais, kadu Latvijā varēšot atrast. Tanī
ties, ko tad šī partija, kas visu laiku ir bijusi val- pat laika kāds cits strādnieks no Meņģeles pagasta
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saka, ka viņam esot labi tanī ziņā, ka saimnieks
braukājot apkārt, nodzerdams sviesta piemaksas,
un tapec neesot neviena mājās, kas strādnieku uzraudzītu; tapec to vaļas brīžu iznākot tā vairāk.
Turpretim pārejas atbildes tādu labvēlīgu ziņu
nav. No Ļaudonas, piemēram, viena meita ziņo,
ka rītos vasara darbs sākoties pīkst. 3 un beidzoties pīkst. 10 un 11 vakarā, ar 2 stundu pusdienas
pārtraukumu. Kāds puisis atzīmē: darba laiks no
saules lekta līdz rietam, pusdienai — 3 stundas pārtraukuma, brokastīm un palaunagam — kamēr paēd. Šāviena puisis raksta: darbs no saules līdz
saulei, dienvidam atpūtas nedod nemaz. Kāds otrs
kalps raksta: darbs no saules līdz saulei, brokastī
— viena stunda, pusdienā — 2—3 stundas, launagam — 1 stunda. Alsviķos: darbs no saules līdz
saulei, no tumsas līdz tumsai, brokastīm — 1 stunda, pusdienai — 2 stundas. Rundālē puisis raksta:
darba diena pec saimnieka ieskatiem. Meita raksta tāpat. Kāds otrs puisis raksta: darbs rītos
sakas pīkst. 4, beidzas pīkst. 10 vakarā, pusdienas
atpūtai — 1Yž stundas. Meita raksta: darbs sākas
pīkst. 4 no rīta, beidzas pīkst. 11 vakarā, pusdienai — 1 stunda. Līvu pagastā pie Cēsīm meita
raksta_: darbs sākas pīkst. 5 no rīta, beidzas — 10
vakara. Kabilē puisis raksta: darbs no saules
līdz saulei, brokastīm — Yz stunda, pusdienām — 2
stundas. Otrs puisis: darba laiks vasarā no pīkst.
5 līdz pīkst. 9 vakarā, brokastīm — 1 stunda, pusdienai — 2, palaunagam — pusstundas. Otrs puisis atzīmējis darba laiku vasarā no saules līdz saulei, brokastīm un palaunagam pa pusstundai, pusdienai 2 stundas, bet ziemā jābrauc peļņā, jāceļas
pīkst. 2 no rīta un jāstrādā līdz pīkst. 8 vakarā.
Tērvetē kāds kalps raksta: darba laiks no saules
līdz tumsai, pusdienas atpūtai — 2 stundas, brokastīm un launagam — pa Yi stundai; pie tam viņš
piezīmē beigās, ka katrā ziņā darba laiks uz laukiem jānormē. Meita no šī paša pagasta ziņo, ka
darba laiks ir no saules līdz saulei, pusdiena —
2-—2Yz stundas, brokastis un palaunags — kamēr
paēd. No Penkules meita ziņo, ka darba laiks ir
no saules lēkta līdz pīkst. 10 vakarā un ilgāk. (A
Eglītis no vietas: «Kad tad viņa guļ?») — Ja Jūs

lauku apstākļus pazīstat, tad Jums to vajaga zināt;
ne man tas jājautā! Var jau būt, ka Eglīša kungs
nepazīst lauku apstākļus. — No Lielauces kāda
meita ziņo, ka darba laiks ir no tumsas līdz tumsai,
pusdienai — 3 stundas no augusta līdz aprīlim, tālāk — stunda un vēlāk tikai tik ilgi, kamēr paēd.
No Vecauces pagasta kāda meita ziņo, ka darbs
sākas pīkst. 4 no rīta un beidzas pīkst. 10 vakarā,
pusdienai — 2 stundas, brokastīm un palaunagam
tikai tikdaudz, kamēr paēd. Salgalē kalps strādā
no saules līdz saulei vasarā, rudeni no gaismas līdz
tumsai, vasarā ar 2 stundu garu pusdienas pārtraukumu, bet rudeņos tikai stundu un pusstundu palaunagam un brokastīm. Elejā kāds puisis atzīmē
16 stundu garu darba laiku vasarā, kas iekārtots
pēc saimnieka ieskatiem. Kāds priekšstrādnieks
no Elejas raksta, ka viņam jāceloties pusčetros no
rīta un darbu beidzot desmitos_vakarā. {J. Erņia
starpsauciens.) — Atvainojiet, Ergla kungs, «Brīvā
Zeme» rakstapar algota darba spēka darba laika
normēšanu. _ Ergla kungs, mēs esam teikuši: dodiet neapstrādāto zemi tiem, kas zemi grib, un viņi
strādās, cik viņiem patiks, bet nerunāsim par to,,
cik saimnieki strādā, runāsim par to, cik saimnieki
spiež savus dienestniekus strādāt. — No Jērcēniem

meita raksta, ka strādā no pīkst. 4 līdz 9 vakarā ar

pusotras stundas garu pārtraukumu pusdienā līdz
augustam, vēlāk — pusstundas pārtraukumu. Kāds
priekšstrādnieks raksta, ka viņš strādā no pusčetriem līdz desmitiem ar pusstundas garu pārtraukumu
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brokastī un palaunagā, bet pusdienā vienu stundu.
Grenčos kalpa darba dienas garums un atpūtas
laiks ir pēc saimnieka ieskatiem. Krustpils pagastā
meita strādā no 4 līdz 10 vakarā. Kalsnavas pagastā meitai darbs sākās pīkst. 3 no rīta un beidzas pīkst 10 un 11 vakarā ar 2 stundu garu pusdienas atpūtu. _ Meņģelē puisis strādā no pusčetriem
līdz 10 vakarā ar pusstundu pārtraukuma brokastī
un palaunagā un 3 stundu garu pusdienas pārtraukumu. Kastranē puisis strādā pēc saimnieka ieskata
ar pusstundas palaunaga un brokasta pārtraukumiem
un stundu pusdienā, tāpat arī meitas. Rozēnos meita
strada no saules līdz saulei, pusdienā — 2 stundas
pārtraukuma. Neviena svētdiena nav brīva. Kāds
kalps Rozēnos strādā no saules līdz saulei, pusdienā
— 1 stunda pārtraukuma un brokastīs un palaunagā
— kamēr paēd. No Alojas kāda meita ziņo, ka brokastis un palaunagā pārtraukums tik liels, kamēr
paēd.

Kā jūs redzat deputātu kungi, laukstrādnieku
arodbiedrības aptauja liecina, ka darba laiks uz laukiem ir pārmērīgi garš.

Ievērojot laukstrādnieku prasības, kas iesniegtas
Saeimai lielākā skaitā no dažādiem Latvijas apgabaliem, kur visi vienbalsīgi prasa saīsināt pārmērīgi
garo darba laiku, uz šo prasību pamata tad arī mēs
esam izstrādājuši _šo likumprojektu par darba laiku.

Mes esam paredzējuši caurmērā 9 stundu darba dienu. Tas nenozīmē, ka mēs būtu atsacījušies no 8
stundu darba dienas prasības, bet mēs uzskatām
8 stundu darba dienu lauksaimniecībā vēl par pār-

agru; tomēr tālākā prasība būs 8 stundu darba
{J. Bāloša starpcauciens.) — Ko Baloža
kungs saka? (Sauciens no vietas: «Viņš ir biedrs,
nevis kungs!») — Mājsaimniecībā un lopkopībā algotiem darbiniekiem normālais darba laiks pare-

diena.

dzēts 9 stundas katru dienu cauru gadu. Pārējiem

algotiem darbiniekiem normālais darba laiks ir:
janvāri, februārī un decembrī — 7 stundas dienā,
martā un novembrī — 8 stundas, aprīlī un oktobrī —
9 stundas, maijā, jūnijā un septembrī — 10 stundas
un jūlijā un augustā 11 stundas dienā. Darba laikam jābūt iekārtotam tā, lai maijā, jūnijā un jūlijā
stra_dnieks dabūtu vismaz 6 stundas nepārtrauktas
atpūtas un vismaz 2 stundas dienvidus, bet visos citos mēnešos — vismaz 8 stundas nepārtrauktas nakts
atpūtas. Svētdienas atpūtai jābūt vismaz 34 stundas
garai. Līdz šim ir tā, ka nodarbina ne tikai valsts
svētkos, piemēram — Satversmes Sapulces sanākšanas dienā vai 18. novembrī, bet arī nedēļas svētdienās, ko agrāk uzskatīja par atpūtas dienām.
Savā projektā mēs esam paredzējuši, ka par svinamām dienām skaitās ne tikai svētdienas, bet arī
valsts svētku un svinamās dienas. Protams, mājsaimniecības un lopkopības darbi jāstrādā arī atpūtas dienās, bet strādniekus nevar piespiest strādāt
vairāk par divi šādām dienām mēnesī, ja viņiem nevar dot atpūtu citā laikā.

Sis darba laika iekārtojums, protams, atkarājas
no saimnieka — viņš nosaka darba dienas sākumu
un beigas; bet strādniekam tas būtu jāzin iepriekš,
noslēdzot līgumu. Tāpēc darba laika iekārta jāatzīmē līgumā, tāpat kā tas ir citās zemēs, kur noslēgti
kollektivi līgumi starp laukstrādnieku arodbiedrību
un saimnieku biedrību.
Mūsu Jikumprojekts atļauj strādāt arī virsstundas, kas jāstrādā, ja strādnieks ar saimnieku var
par tam vienotiespar atlīdzību. Par šīm virsstundam _ paredzēta tāda pat atlīdzība, kāda noteikta
vispārīgā darba laika likumā. Ir pielaista arī tāda
varbūtība, ka virsstundu atlīdzības vietā strādnieks
citā dienā jāatlaiž agrāk no darba. Katra virsstunda
pielīdzināma pusotrām stundām normāla darba laika.
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Virsstundas obligātoriski jāstrādā tādos gadījumos,
kad draud kāda nelaime, kad raža draud aiziet postā, plūdu un ugunsgrēku gadijumos. kā arī citos nelaimes gadījumos un ārkārtējos apstākļos.
Sini likumprojektā mēs esam paredzējuši nodrošināt arī tiesības sievietei — laukstrādniecei. Vispār jāsaka, ka līdz šim laukstrādniece nebauda tās

tiesības, kādas nodrošinātas fabrikas strādniecēm.
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no Latvijas valsts ko varētu dabūt. (A. Eglīša starp-

saucieni.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
kungs, lūdzu nesarunāties!

(zvanī):

Eglīša

Eglīša kungs, Jums
M. Rozentāls (turpina):
vel ir laiks laboties, tāpēc nobalsojiet par mūsu
priekšlikumu, lai laukstrādniekiem nebūtu jāsaka.

Grūtniecības gadījumos daudz saimnieku šādas sie- . ka Jūs aizmirstat savus agrākos cīņas biedrus. Sarvietes ir izdzinuši pat no mājam. Šādai kārtībai
gaities, ka šī noskaņa pret jaunsaimniekiem uz
reiz jādara gals, tāpēc mēs savā projektā esam palauKiem neizaug pārāk liela!
redzējuši, ka aizliegts sievieti nodarbināt lauksaimPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds deputātam
niecībā un citās tās nozarēs 4 nedēļas pirms un 8
Alberingam.
necietas pēc dzemdībām, bai laikā laukstrādnieci nevar atlaist no darba vai samazināt tai atalgojumu.
A. Alberings (zemnieku savienība): Godājamie
Sāpīgs mūsu lauksaimniecībā ir bērnu darba deputātu kungi! Ja ne katru gadu, tad ikkatrā likumdošanas iestādē ierodas šis likumprojekts kā balts
jautājums. Mēs nevaram vēl_atkratīties_ no bērnu
zvirbulis, un tā arī šoreiz tas ir ieradies īstā laikā
nodarbināšanas lauksaimniecībā. Līdzšinējā kārtība
ir tāda, ka bērnus sāk nodarbināt lauksaimniecībā pirms priekšā stāvošām vēlēšanām. Rozentāla kungs
jau pats sacīja — un tas, laikam, tā arī ir, jo kam
jau no 7. un 8. dzīvības gada. Jau tad bērnam jāuzsāk algota darba spēka gaitas. Sī kārtība jāiz- kas sap, tas brēc —, ka nu teikšot, tā esot vēlēšanu aģitācija. Tas patiešām tā arī ir, jo Rozentāla
beidz, bērniem jāiet skolā, un tos nedrīkst nodarbināt lauksaimniecībā kā algotu darba spēku. Tāpēc kungs taču pats arī netic, ka tādu likumprojektu
mēs esam paredzējuši savā likumprojektā, ka ir varētu pieņemt un ka tam būtu kāda nozīme. Ja
to pieņemtu tādu, kāds tas te ir, tad lauciniekiem —
atjauts nodarbināt bērnus pie vieglākiem lauksaimne tikai darba devējiem, bet arī darba ņēmējiem —
niecības darbiem tikai sākot ar 12 gadiem un ka ganos iešana atļauta tikai skolas darba pārtraukuma
nekas netiktu. Ka tas tā ir, to Rozentāla kungs pats
laikā.
ari labi zinās.
Es te ņemšu vienu citu tādu likumprojektu.
Tāpat kā citiem strādniekiem un valsts darbiReiz mēs jau strādājām pie viena tāda liela likuma,
niekiem likums ir nodrošinājis atvaļinājumu, tā arī
laukstrādniekiem šāds atvaļinājums ir nepieciešams, un galu galā sociāldemokrāti paši atzina, ka likums
ko _arī esam paredzējuši savā likumprojektā: gada nekam neder, un galu galābija jākāpj uz šīs katedras
un jāatzīst, ka par likumu nevar balsot. Tas bija jau
strādniekiem 14 dienas, pusgada — 7 dienu ilgu atvairāk gadu atpakaļ. Jaunsaimnieki, bijušie strādvaļinājumu.
nieki, ir atzinuši, ka nevar darba laiku ar likumu tā
Nakts darbi pie kuļmašīnām, tāpat arī citos gadījumos, kas tagad ļoti ieviesušies būtu jāizskauž, ierobežot, jo katrs laukstrādnieks pats zin, ko darbs
lai nenotiktu tik daudz nelaimes gadījumu, kā tagad prasa.
notiek, par ko var liecināt I apdrošināšanas sabieEs apstāšos pie dažiem likuma punktiem. Katru
likumu va.r uzbūvēt tā, ka viņā būs daudz vērtīga,
drība. Tai vēl pagājušā ziemā bija jāpiespriež pensija kādam sakropļotam strādniekam — ja nemaldos, bet ja viņā ir arī daudz nevērtīga, tad bieži vien var
no Praulienas pagasta —, kurš bija sakropļots pie iznākt tā, ka viss vērtīgais pazūd nevērtīgā.
kuļmašīnas pulksten pustrijos no rīta. Man liekas,
Apskatot dažus šī likuma punktus, lai man atka tādas lietas nav pielaižamas, tāpēc likumā jā- ļauts iesākt, piemēram, ar virsstundām. Te likumā
paredz robeža šādai strādnieku nodarbināšanai, lai minēti atsevišķi mēneši un noteikts, cik katru mēnesi
strādniekus nevarētu sakropļot.
var strādāt normālās darba stundas. Es nezinu,
Tāds ir mūsu likumprojekta saturs. Protams, vai Rozentāla kungs pats uz laukiem ir kādreiz bijis, bet ka liekas, laukstrādnieks gan viņš pats nekad
mes domājam, ka tās partijas — piemēram zemnieku savienība un «kristīgie» strādnieki —, kas viennav bijis. Es ari nezinu, vai viņam kādreiz ir bimēr uzstājas pret kaut kādiem likumiem, kas nāk jusi nopietnāka darīšana uz laukiem, vismaz tāda,
pa_r labu laukstrādniekiem, uzstāsies arī tagad pret
kur viņš būtu varējis iepazīties ar lauku apstākļiem,
mušu _ tagadējo likumprojektu, nosaucot to, varbūt, bet esgan domāju, ka viņam kā Latvijas valsts iepar velēšanu aģitācijas materiālu, kā pirmīt jau dzirdzīvotajam, tās valsts iedzīvotājam, kur laukdēju. Bet es domāju, ka latgaliešu partijām, kuras
saimniecība ir galvenā ražošanas nozare, gan
arvien sevi ir dēvējušas par Latgales strādnieku
vajadzēja zināt, kas lauksaimniecībā uz katra
«aizstāvjiem» un arvien it kā nožēlojušas to Latgasoļa sastopams un zināms katram
laukstrādles strādnieku grūto likteni, kuri spiesti strādāt pie niekam, ka laukstrādnieka darbs ne pie mums
Kurzemes, Vidzemes un Zemgales pelēkiem baroLatvija, ne kādā citā valstī nekur un nekad nav
niem, ka šīs latgaliešu partijas balsos par mūsu liierobežojams tā, kā tas ir fabrikās, nosakot atsevikumprojektu.
šķas darba stundas katrai dienai. Uz laukiem tāds
Bez tam es domāju, ka arī jaunsaimnieku un stāvoklis nav iespējams. Tur darbs atkarīgs no
sīkgruntnieku frakcijai būtu nepieciešams balsot par vietējiem dabas apstākļiem. _ Katrs laukstrādnieks
zinas pateikt,_ cik vajaga strādāt saulainā laikā un
šī likumprojekta nodošanu kommisijai — jo vairāk
tapec, Eglīša kungs, ka ar strādnieku palīdzību ir
cik var strādāt tanīs dienās, kad līst lietus. Te nav
zeme izcīnīta. Ar strādnieku palīdzību jūsu zeme iespējams iekārtoties ta, kā fabrikās, kur saules
vel tagad turas jūsu īpašumā. Es neieteiktu jums gaismu_atvieto ar elektrības gaismu un kur negaisa
but pret strādniekiem tik naidīgiem. Tad pienāks pārvarēšanai ir slēgtas telpas. Uz laukiem lietainā
laiks, kad strādnieki teiks: kas mums daļas ar jaunlaika darba pārtraukums var būt pusstunda un tiksaimniekiem? Jus, Eglīša kungs, labi zināt, ka uz pat labi pusdienas un pat diena no vietas. Tādas
laukiem strādnieku vidu ir_ dzirdamas valodas, ka
dienas par darba dienām mēs nevaram nosaukt.
jaunsaimnieki kļuvuši niknāki par dažu labu vecRozentāla kungs _ savā likumprojektā saka, ka
saimnieku. Es Jums, Eglīša kungs, ieteiktu rīkoties
gadījumos kad jāstrādā vairāk par normālo laiku,
ta, lai strādnieki nevarētu Jums nekā pārmest. Tā^^
varot _ strādāt
virsstundas, piemēram, kad labība
pēc balsojiet par šo likumprojektu, lai arī strādnieki
jānovāc, vai kad jāizpilda citi steidzīgi neatliekami
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Protams, ka tad par virsstundām būs jā-

maksā pusotras reizes tik daudz, kā par normālām
darba stundām. Mūsu darba spēks jau tā ir dārgs; to
vēl sadārdzināt nozīmē mūsu lauksaimniecību padarīt daudz neveselīgāku. Mēs vēl šodien dzirdējām
budžeta kommisijā aizrādījumus, ka izdevumi par
algām uz laukiem sastāda lielāko daļu visu izdevumu. Ražojošais darba spēks ir visdārgākais uz
laukiem. Ja maksu par virsstundām pavairos pusotrkārtīgi, tad stipri pavairosies arī izdevumi.
Attiecībā uz bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem,
ka tos lauksaimniecībā nevar nodarbināt, bet var
nodarbināt no 12 līdz 14 gadiem vecus, piemēram,
ganos un vieglākos darbos — tomēr ne vairāk par
8 stundām — es gribu jautāt, vai ir daudz tādu saimniecību, kur gana darbu varētu ierobežot noteikt:

ar 8 stundām.

Man liekas, ka vasarā tas nebūs ie-

spējams. Rudeņos gana darbs būs tikai 4—5 stundas. Ietilpināt likumā zināmu stundu ierobežojumu
nav iespējams. Nedrīkst nodarbināt jaunākus par
12 gadiem. Es saprotu, Ka lielās saimniecībās, kur
ir 10—20 govju, to nevar, bet jaunsaimniecībās un
sīksaimniecībās, kur ir viena vai divas govis, vai
pāris cūku, 11 gadus vecs puika tās var noganīt, jo

šādās saimniecībās ganību platība nav liela; viņš
var tīri mierīgi strādāt, atrodoties svaigā gaisā, nekaitot veselībai. Ar savu ierobežojumu jūs atņemsit
iespēju trūcīgiem cilvēkiem nopelnīt sev maizi, izpildot samērā vieglu darbu, salīdzinot ar stipri augsto algu. Lielāku darbu no tik maziem zēniem neviens uz laukiem neprasa. Mazus bērnus nepieņem
par ganiem lieliem lopu pulkiem, bet neskaitāmos
gadījumos bērni pilnīgi var izpildīt gana darbu, pieradinoties pie disciplīnas, nevis skraidot apkārt bez
uzraudzības, bez pienākumiem.
Tālāk Rozentāla kungs aizrādīja, ka atpūtas
dienās neesot atļaujams strādāt; ja nepieciešamība
prasot, tad varot atļaut strādāt ne vairāk par divām svētdienām vienā mēnesi, un tad arī tās jādod
brīvas citā laika. — Mums ir daži mēneši, kad
svētdienu skaits ir licis — gandrīz Va no visām dienām. Tā tad daudz saimniecību, piemēram, jaun-

saimniecības ar 20—23 ha zemes, nokļūs ārkārtīgi
grūtā stāvoklī- Ja mēs rīkosimies pēc Rozentāla
kunga receptes, tad mums būs jāieved dubulta grāmatvešana, proti: kamēr viens atpūtīsies, tikmēr
būs jāpieņem otrs, kas strādā, jo citādi nebūs iespējams veikt nepieciešamos mājas darbus. Līdz šim
nekādu protestu nav bijis, un tam, ko te nolasīja Rozentāla kungs, nav tik liela nozīme; par to mums
nav, ko brīnīties — 2—3 tādus iesniegumus var dabūt uz pieprasījumu, un no pretējās puses varētu
savākt vēl vairāk pretēju iesniegumu.
Tālāk Rozentāla kungs runāja par nakts dar-

biem, uzsverot, ka naktīs cilvēkus nav brīv nodarbināt pie kuļmašīnām u. t. t., tāpat arī mežu materiālu piegādāšanā. Es negribu teikt, ka tā ir laba
parādība, ka cilvēkus pie mašīnām nodarbina naktī,
bet apstākļi uz laukiem pa lielākai daļai ir tādi, ka
citādi nav iespējams iekārtoties, jo dienas rudenī ir
loti īsas. Man šķiet, ja ir laba apgaismošana, kas
pa lielākai daļai arī ir, tad nakts darbus arī varētu
atļaut strādāt; nelaimes gadījumi notiek samēra
reti, kaut gan arī es domāju, ka visumā tas nav veļams. Turpretim par mežu darbiem man jāsaka
pretējais. Ir tāds anekdots, ka kāds žīds -- vai arī
kāds cits — braukdams aizvien licis kājas pār ratu
malu pāri, jo tā esot zirgam vieglāk, bet kad pienākusi svētdiena un viņš vēl bijis ceļā, tad nojūdzis
zirgu grāvmalā un gaidījis, kamēr atkal būs darba
diena. Jūs laikam gribat, lai tagad tāpat rīkojas arī
uz laukiem tie, kam jābrauc 15—20 kilometri uz
mežu. Tur taču ar dienas gaismu nevar tikt mājā, tad, laikam, arī būs jājūdz, zirgs nost un jāgaida
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līdz rīta gaismai, lai gan līdz mājai atlikuši, varbūt, tik 2—3 kilometri. Tāda prasība, kungi, nav
piemērota. Kā jūs zināt, mežu darbi pa lielākai daļai notiek ziemā, kad dienas ir īsas, tapec arī ar
dienas gaismu nevar izbraukt Šis likums nav dzīvei piemērots un neiztur nekādas kritikas. _
Es neaizrādīšu uz citām lietām, kas vel ir šinī
likumprojektā, bet teikšu tikai vienu: _ ka darba
laiku var normēt tur, kur darbs norit pec zināmas
programmas, kur laiks un dažādi citi apstākli darbu
netraucē, bet lauksaimniecībā tā nevar rīkoties. Ja
strādnieki aiziet uz pļavu un pēkšņi uznāk pērkona
lietus, siena novākšana jāpārtrauc. Arī citu darbu
nevar uzsākt, tāpēc ka pļava bieži vien atrodas tālu
no mājas. Ja strādnieki ietu uz mājam — ari butū
nepareizi, jo drīz vien var sākties atkal saulains
laiks, kad siena novākšana jāturpina, bet strādnieki
būs jau prom.
Vispār jāsaka, ka lauksaimniecības darbs nav
tāds, ko varētu normēt tā, kā fabriku darbu, kur mašīnas darbojas zināmas stundas, un kad pienācis
laiks, tās apstādina. Lauksaimniecībā, ir visādi apstākļi. Diena gan skaitās darba devēja rīcība, bet
padarītais darbs dažreiz ir tik. niecīgs, it ka viņa
nemaz nebūtu bijis. Daža diena, lai gan darba laiks
ir 9 vai 10 stundas, ir tāda, ka ļaudis nevar nodarbināt vairāk par 5—6 stundām, jo to neļauj dabas
apstākļi. Jūs izbraucat laukā ar mašīnu, bet mašīna pēkšņi sabojājas, un kamēr to salabo, paiet
labs laiks. Kad mašīna_ salabota — ir pagājis strādnieka darba laiks. Zināmā dienā darbs var but ļoti
garš un citā dienā atkal stipri īss. Ir tādi darbi lauksaimniecībā, piemēram labības novākšanas, kuļamais
laiks un arī sējamais laiks, kad darbu jāsteidz padarīt. Tāpēc nevar šo darbu ietilpināt tik stingra
programmā.
Rozentāla kungs teica, laukstrādnieku 'stāvokli
vajagot uzlabot. Mums ne vienu reizi vien ir bijuši
? priekšlikumi uzlabot laukstrādnieku stāvokli. Mes,
zemnieku savienība, un arī tie, kas stāv mums aiz
muguras, lauksaimnieki, aizstāvam laukstrādniekus
daudz vairāk nekā jūs, Rozentāla kungs! Laukstrādniekiem nevar līdzēt ar vārdiem, tiem jāpalīdz ar
darbiem. Jūs nolamājat lauksaimniekus par pelēkiem baroniem un citiem vārdiem, kādi nu jums
katru reizi ir tie izteicieni un būs arī turpmāk, bet
kaut ko darīt laukstrādnieku labā jūs negribat. Tie
lauksaimnieki, kuriem blakus neienesīgai lauksaimniecībai ir vēl kādi citi ienākumi kādā citā nozarē,
piemēram rūpniecībā, kā tas, piemēram, ir Zemgalē, kuriem ir līdzekli, kuri sakarā ar blakus nodarbošanos ir turīgi, tie ir uzcēluši strādniekiem labas ēkas, dod labu uzturu un citas ērtības; tiem ir
arī elektriska apgaismošana, ir žurnāli, avīzes u. t. t.
Bet tiem, kam nav iespējams to izdarīt, tiem pie la-

bākās gribas jūs ne ar kādu likumu nevarēsit uzspiest pildīt to, kas viņiem nav pa spēkam. Jūs
jau varat rakstīt gan šādus, gan tādus likumus, bet
tie netiks izpildīti, jo tas viņiem nebūs iespējams.
Ja jūs tagad izdosit šo laukstrādnieku darba laika
likumu — bez šaubām, tas jums šinī Saeimā, šinī
likumdošanas iestādē neizdosies, un es neceru, ka

tas izdosies arī nākošās Saeimās —, tad, to es
jums jau iepriekš varu pateikt, ka gandrīz neviens
šo likumu neizpildīs. Nevar izdot tādus likumus,
kas nav

realizējami, nevar prasīt

laukstrādnieku

dzīves, uzlabošanu, nedodot iespēju darba devējiem
to arī veikt un izpildīt; lauksaimniekiem vajaga dot
iespēju padarīt savas saimniecības ienesīgākas, vajaga lauksaimniekiem nākt palīgā ar līdzekļiem.
Līdz šim tas tā nav bijis, jo vienmēr, kad mums ir
bijuši kādi priekšlikumi, kas būtu varējuši uzlabot,
lauksaimniecību ienesīgumu, jūs vienmēr esat bijuši
pret tiem un strādājuši tiem pretim.
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Nupat budžeta kommisijā — arī Jus, Rozentāla
kungs, to dzirdējāt — tika konstatēts, ka mušu lauksaimniecības ienesība ir gājusi stipri uz leju._ Turpretim laukstrādnieku un citu nodarbināto stāvoklis
ir uzlabojies. To Jūs, Rozentāla kungs, dzirdējāt
un tam pretī nekā neteicāt. Es budžeta kommisijā
sarunājos ar kadu man blakus sēdošu sociāldemokrātu partijas locekli, un tas teicaka ta ir gan, ka
tas nav noliedzams, ka darba devēju lauksaimnieku
un tāpat arī rūpnieku ienesība ir gājusi atpakaļ. Ko
tas nozīmē? 'ias nozīme to, ka lauksaimniecība nedod vairs tik daudz kā agrāk.
Es negribu būt pret algu pacelšanu visiem strādniekiem — kā laukstrādniekiem, ta arī ierēdņiem un
citiem. Bet tad jādodarī iespēja to panākt. Kamēr
mēs -nedosim šo iespēju, tikmēr ta bus tukša runāšana. . Kad mēs likām priekša izsniegt lauksaimniekiem par piemērotu cenu būvmateriālus, lai varēta
strādniekiem uzcelt mājas, tad arī Rozentāla kungs
uzstājās pret to. Viņš sacīja: jus tos neizlietosit
strādniekiem, bet gan citām vajadzībām. Redziet,
visur tur, kur darba devējs grib nākt pretim darba
ņēmējiem, jūs vienmēr atrodat zināmas ierunas, lai
tas tā nebūtu un lai uz mūžīgiem laikiem jūs varētu paturēt darba ņēmējus nemierā un nabadzība.
Tas jau ir sociāldemokrātu lozungs, ka labklajībaattālina cilvēkus no sociālisma. Tāpēc, bez šaubām,
pēc savas programmas jūs nevarat ar visu savu
sirdi un krūti uzstāties par strādnieku labklājības
veicināšanu. Mēs esam par to un tāpēc mes nevaram balsot par tādu likumu — kaut arī ta nodošanu
kommisijai —-, kas grib ārdīt mūsu lauksaimniecību
un radīt nenormālas attiecības starp darba devējiem
un darba ņēmējiem uz laukiem.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vārds

deputātam

Rudevicam.
A. Rudevics (sociāldemokrāts): Alberinga kungs
iesāka ar to, ka visa tā lieta jau esot tikai velēšanu
aģitācija, tāpēc nemaz neesot vērts par to runāt. Es
domāju, ka Alberinga kunga frakcijai ir bijis vairāk
kā 10 gadu laika kaut ko darīt šaiziņā, ja viņa to
būtu gribējusi. Tad tagad nebūtu jāsaka, ka sociāldemokrāti nodarbojas ar vēlēšanu aģitāciju. Zemnieku savienībai jau kopš vairāk gadiem bija iespējams ņemt savās rokās šos aģitācijas līdzekļus, jo
sociāldemokrātu frakcija jau vairākkārt ir iesniegusi
priekšlikumus par laukstrādnieku darba laika normēšanu. Zemnieku savienība to nav darījusi, tāpēc
viņai nav arī tiesības te pārmest citām frakcijām
vai viņas to dara tādā vai citādā nolūkā.
Man gan jābrīnās par to, ka zemnieku savienības pārstāvis vispār nodarbojas ar šī likuma kritizēšanu. Es nesaprotu, kāpēc viņš to dara. Es to
saprastu, šī zemnieku savienības runātajā kritika
būtu vietā, ja viņa vispār aizstāvētu kaut kādu laukstrādnieku aizsardzības likumu, bet ja viņa neaizstāv nevienu, tad es nesaprotu, kamdēļ viņa vispār
kritizē un kāda interese viņai pierādīt, ka likums,
ko iesniegusi sociāldemokrātu frakcija, nepilnīgs,
ka to vajadzētu citādu u. t. t. Jūs taču esat vis^
aizsargāšanas likumiem, un
pār pret laukstrādnieku
tāpēc šī zemnieku savienības kritizēšana savā būtībā ir lieka.
Zemnieku savienības frakcija un partija ir galvenā kārtā atbildīgas par to, ka līdz šim laukstrādniekiem nav nekādu likumu, kas regulētu viņu darba
apstākļus, jo lielākā pilsoņu partija vienmēr ir nostājusies pret šiem likumiem. Ja te Alberinga kungs
cenšas pārmest mums, ka mēs tikai runājot un
nekā nedarot, tad jāsaka, ka zemnieku savienības
frakcija gan savā laikā ir rakstījusi «Brīvā Zemē»
par šo jautājumu, ko te nolasīja mans frakcijas
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biedrs Rozentāls, bet nav šinī ziņā neko darījusi
un arī netaisās darīt.
Loti smieklīgi izklausās, kā Alberinga kungs
pieiet šim jautājumam. Viņš saka: tas jau lauksaimniecībā nav izvedams, tur darba laika normēšana
nav realizējama, tur darba apstākli ir tādi, ka tas
nav iespējams. Es domāju, ka par to velti strīdēties. Kamdēļ mums jāatklāj jauna Amerika, ja tā
jau sen atklāta. Neviens nav teicis, ka uz laukiem
stundas jānoteic tāpat kā fabrikā. Bet gan mēs
esam prasījuši un arī turpmāk prasīsim darba laika
regulēšanu lauksaimniecībā tāpat, kā daudz zemēs
tas jau ir noticis. Ja tas ir Dānijā, ja tas ir Prūsijā
un citur, kāpēc tas nevarētu būt Latvijā! Vai Prūsijā un Dānijā lietus nelīst? Vai tur tāpat nav dažādi klimatiskie apstākļi? Kāpēc tur to var izdarīt?
Te ir tikai viena tāda smieklīga atrunāšanās.
Alberinga kungs saka, ka darba laiku varot noteikt fabrikās, bet ne lauksaimniecībā. Es atkal
gribētu prasīt, vai jūs esat bijuši tie, kas ir rūpēju-

šies par darba laika normēšanu fabrikās. Jūs esat
nostājušies pret to. Ja ir pieņemts likums par darba
laiku pilsētās, tad tas taču ir pieņemts pret zemnieku savienības un visām labā spārna balsīm! 1as
tikai pierāda, ka jūs esat pret kuru katru likumu —
vai nu tas nāk par labu lauku vai pilsētu strādnie-

kiem. Jūs tikai topat smieklīgi, ķerdamies pie šā
likumprojekta būtības kritizēšanas.
Sakait, vai jums ir kas nopietns, ko iebilst pret
to ierosinājumu, ko šeit iesniedza sociāldemokrātu
frakcija! Ja jūs domājat, ka bērnus, jaunākus par
12 gadiem, var nodarbināt, ja jūs domājat, ka darba
stundas var sadalīt citādi, tad vismaz vajaga mēģināt
realizēt pārējo. Bet ko Alberinga kungs teica? Viņš
vienkārši pateica, ka šinī Saeimā mums to neizdošoties realizēt, ka nekādā gadījumā nevarot pieņemt
likumus, kas nāktu par ļaunu lauku saimniekiem;
pēc viņa domām attiecības starp lauku strādniekiem
un lauku saimniekiem nedrīkstot padarīt asākas.
Zemnieku savienība un viņas piedēkļi še Saeimā
tiešām nepielaidīs nekāda lauku strādnieku darba
laika likuma pieņemšanu, ne arī kāda cita strādnieku
likuma pieņemšanu, jo viņi ir pielaiduši, paši aktīvi
realizējuši un līdz šim laikam vēl cenšas realizēt
daudz pastāvošo likumu kropļošanu. Viņi var jautājumu nostādīt tikai tā, ka mums ir svarīga tikai

lauksaimnieku aizsardzība — kaut arī tādā absurdā
veidā, kā tas tagad notiek ar milzīgiem pabalstiem.
Jūs esat gatavi izputināt pusgadā vai gadā visu
valsts kasi. Droši vien jūs iesit šinī virzienā tālāk,
neprasot, vai tas ir lietderīgi un oikonomiski, neprasot, kam tas nāk par labu.

Lauksaimniecības

aizstāvēšanā jums ir viena

absurda doma, jo jums ir tāda tēze: lai gan lauksaimnieks var iegūt pabalstus gan naudā, gan
graudā, gan sēklas veidā, gan nodokļus atlaižot —
tomēr dosim lauksaimniekam, jo, dodami viņam,
mēs atbalstām visu valsti: būs zemniekam, būs
saimniekam, būs pilsētniekam, būs strādniekam. Bet
tiklīdz jautājums ir par strādniekiem, jūs sakāt: nu
Dieva puses, nedodietstrādniekiem — no tā ceļas
visiem ļaunums! Kāpēc jūs domājat, ka darba devējs nu ir tāds eņģelis, kuram dodot, labums nāk
visiem, turpretim strādnieks ir tāds velna pilns
nezvērs, ka, dodot viņam, tiks nodarīts ļauns visiem. Redziet, tādas ir jūsu tēzes!
Es saprotu, zemnieku savienība aizstāv turīgo
lauksaimnieku šķiru; bet no jums tomēr var prasīt, [ai jūs neparādītu tik lielu analfabētismu lauku
apstākļu saprašanā. Jūsu domas ir tādas, ka tagad uz laukiem starp saimniekiem un strādniekiem
ir vislabākās attiecības, ka jābaidās tās pasliktināt
ar darba aizsardzības likumiem. Es nezinu, uz ko
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šāds uzskats dibinās, jo ir skaidrs, ka tagad, kad nav
darba laiku normējoša likuma, laukstrādnieki padoti

pilnīgai saimnieku patvaļai. Protama lieta, pazīstot lauku apstākļus, mes zinām, ka visi darba devēji nav vienādi pret saviem strādniekiem: viens
baro labāk, otrs — sliktāk; viens ierāda labākus
dzīvokļus, otrs — sliktākus; vļens kaut mazliet
ievēro darba laiku, otrs to neievēro — dzen darbā
visu nakti. Ja jūs gribētu redzēt, tad jūs redzētu,
ka tiem saimniekiem, kas pret saviem strādniekiem
izturas_ cilvēcīgi, strādnieku netrūkst, par ko jūs te
vienmēr žēlojaties. Bet tādu saimnieku ir samērā

maz. Starp zemnieku savienības vīriem, starp lielsaimniekiem ir samērā maz šo balto zvirbuļu, kas
nāk_ pretim saviem strādniekiem, kas bez likuma
ievēro darba laika likumīgās normas. Lielākā dala
saimnieku cenšas izmantot savus cilvēkus, cik tik
vien_ apstākļi to atļauj un cik tas viņiem iespējams.
Tāpēc mēs redzam, ka tie saimnieki, kas saviem
cļlvēkiem sagādā kaut cik labākus dzīves apstākļus,
reķinoties _ ar dzīves reālām prasībārm dabū pastāvīgus strādniekus, intelligentākos strādniekus, kas
var vadīt vissarežģītākos darbus, kas prot apieties
ar mašinām u. t. t., ar vārdu sakot, cilvēkus, kas
pļemēroti tagadējai lauku technikai un augstākai kultūrai. Turpretim tie, kas savus cilvēkus baro 3 reļz
diena ar siļķes asti, kas liek saviem kalpiem gulēt
par lopu kūtīm sliktākās telpās, kuras viņi tagad
cenšas uzlabot, kas dzen savus cilvēkus caurām
naktīm, tie ir tie, kas sauc pēc lētiem strādniekiem,
kas izkalpina latgaliešus, tie alkst pēc ārzemniekiem, tie transportē poļu un leišu strādniekus, lai
viņiem būtu izdzenamais materiāls; tie ir tie, kas
atņem vienu no svarīgākiem kultūras faktoriem
lauku dzīvē, kas aizkavē lauksaimniecības progresu.
(Starpsauciens pa labi.) Taisni jūs esat tie, kas to
dara!
Iedami pa šo ceļu, jūs ar laiku izskaudīsit no

laukiem katru kulturālu cilvēku; viņi bēgs no laujo viņiem tur nebūs dzīve, un tas nekad ne^ lauksaimniecības progresu un techniku.
sekmēs
Bet to jūs neatzīstat. Jūs tikai zināt savu vienpusīgo šķiras politiku, savas kliķes patiesību, jūs esat
pret katru laukstrādnieku likumu, kas grib viņu
kiem

stāvokli normēt. Tāpēc arī līdz šim nav pieņemts

neviens laukstrādnieku likums. Tagad, jo sevišķi
tagad, kad jūs uz visas līnijas savā politikā uzsverat, ka mums vajadzīga lauksaimniecības aizsardzība, kad jūs izsviežat miljonus, pat tikdaudz
miljonu, cik mums valsts kasē nav, jūs uztraucaties, ja sāk runāt par laukstrādnieku aizsardzību.
Tas citu neko nepierāda, kā vienīgi jūsu kailo šķiras
polītiku šinī ziņā.
Strādnieku politika šinī ziņā ir pavisam citādāka un pareizi nostādīta — ar galvu uz augšu, nevis ar kājām uz augšu, kā jūsējā. Tā ir tāda, ka
mēs sakām: strādnieku šķira uz laukiem un pilsētās pašlaik ir tā, kas visvairāk ir nospiesta, izkalpināta un pazemota. Ja jūs gribat rūpēties par
visas tautas labklājību, jūs to varat panākt, tikai
paceļot šīs šķiras stāvokli, bet nevis tā, kā jūs to
darāt. Tos, kam jau ir kas, jūs gribat apbērt vēl
lielākiem pabalstiem un atlaist tiem visus nodokļus,

bet laukstrādnieku stāvokļa uzlabošanai jūs nostājaties_ pretim. Jūs domājat, ka tad pacelsies lauku

labklājība. Kur tad viņa pacelsies? Viņa grims.
Laukstrādnieku aizsardzība ir viens no tiem
lieliem jautājumiem, kas ietilpst arī _ mūsu lauku
saimniecību aizsardzības programmā. Kas grib
nopietni skatīties uz šo lauksaimniecības aizsardzību, tas nevar skatīties uz laukstrādnieku kā uz izdzenamu suni. Tas nevar deklarēt un nedrīkst, ja
tādu projektu kāds iesniedz, no šīs katedras teikt:
kamēr mēs te esam, tikmēr jūs nekā nedabūsit! —
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Tāda bija Alberinga kunga atbildēsim likumprojektam. Bez šaubām, no jums nekā sagaidīt nevar,
tāpēc mēs, lai gan neceram, ka šo projektu pieņems,
to iesniedzām, lai pateiktu laukstrādnlekiem:_ kamēr jūs te sēžat, tikmēr laukstrādnieki_ neka nedabūs; tikai tad, kad jūs te nesēdēsit tāda skaita
kā tagad, laukstrādnieki var cerēt ko dabūt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Breikšam.

Vārds

deputātam

J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Mēs zinām, ka mūsu saimnieciska dzīve
pašlaik pārdzīvo diezgan smagu krizi, lai neteiktu
stiprāk. Mūsu zeme ir kara izpostīta, un likums,
ko ieteic deputāts Rozentāls, ir realizējams tikai tur,
kur 100 un vairāk gadu nav bijis karu, kur lauksaimniecībā ieguldīts daudz kapitāla un kur lielos
apmēros attīstījusies mašinu lietošana lauksaimniecībā. Mēs šinī gadījumā iesim kopā ar to daļu,
kas aizstāv to, ka šādu likumu var pieņemt tikai
tad, kad tas vismazāk gulstas uz vājiem saimniekiem. Uz kā tad šis likums visvairāk gultos?
Protams, uz vājiem saimniekiem, kuri mašīnas nevar izmantot, kuriem tas nav iespējams līdzekļu trūkuma dēļ un kuriem ir tikai divi vai trīs darba speķi.
Tāpēc pieņemt šo likumu, pēc manas frakcijas par-,
liecības, ir par agru. Tas mav arī nopietni domāts,
tas ir tikai viens vēlēšanu trumpītis.
Aiz visiem šiem iemesliem mūsu frakcija balsos
pret šī likumprojekta nodošanu kommisijai.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas.
— Nobalsošanā nāk prezidija priekšlikums nodot
deputāta Rozentāla u. c. iesniegto likumprojektu
lauksaimniecības un sociālās likumdošanas kommisijām. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret prezidija
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par
prezidija priekšlikumu. Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas atturas. Par prezidija priekšlikumu nodotas 33
balsis, pret — 40 balsis, atturējušies 4. Deputāta
Rozentāla u. c. iesniegtais likumprojekts noraidīts.
Deputāti J Višņa, Br. Kalniņš, A. Rudevics, P.
^
Ulpe, V. Bastjānis
u. c. iesnieguši jautājumu tautas
labklājības ministrim, ko lūdzu sekretāru nolasīt.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Lūdzam celt priekšā tautas labklājības ministrim sekojošu mūsu jautājumu.
Baltijas papīru un papes fabrikas Staicelē administrācija pārkāpj pastāvošos darba aizsardzības likumus.
1) Strādnieki nav saņēmuši likumos paredzētos atvaļinājumus, nedz arī atlīdzību naudā par neizlietotiem atvaļinājumiem apmērāmi 8 gadus;
2)

strādniekus nodarbina līdz 19 stundām dienā;

30 nav samaksāta likumā nosacītā atlīdzība par virsstundām.
Tamdēļ jautājam, vai ministrim ir zināmi šie fakti, un ko
viņš domā darīt: 1) lai piespiestu darba devēju izpildīt. likumus un 2) lai nodrošinātu turpmāk likuma izpildīšanu. —»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds šī jautājuma
motivēšanai deputātam Višņam.

J. Višņa (sociāldemokrāts): Godātie deputātu
kungi! Darba aizsardzības likumu pilsētu rūpniecībā pārkāpj ļoti plašos apmēros. Sevišķi šos likumus neievēro darba devēji provincē. Mums ir
ienākušas ziņas _ no papīru fabrikas Staicelē, ka
šī uzņēmuma strādnieki nav saņēmuši atvaļinājumu
par veseliem 8 gadiem. Nav izmaksāta arī atlīdzība par neizlietoto atvaļinājuma laiku, un šinī
ziņā likums ir pārkāpts nepārtraukti no tās dienas,
kad tas stājās spēkā.
Kas attiecas uz virsstundām, tad strādnieki piespiesti strādāt 12, 14, 16 un pat 19 stundas dienā,
un, protams, darba devēji nav maksājuši par no-
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strādātām virsstundām likumā nosacīto atalgojumu.
Tautas labklājības ministrijas pārstāvis — darba
inspektors nav sekojis likuma izpildīšanai. Attiecī-

gais _ darba inspektors nav darījis to, ko viņam
pienācās darīt. Kaut gan vairākkārt iesniegtas sūdzības par šīm nelikumībām, tomēr darba inspektors nav šīs sūdzības pienācīgi ievērojis. Mes tāpēc griežamies pie ministra un prasām, lai ministris gādā, ka likumā paredzētais darba laiks šinī
uzņēmumā tiek ievērots, lai tiktu maksāta atlīdzība
par neizlietoto atvaļinājuma laiku un beidzot,_ lai
vispār Tautas labklājības ministrijai padotie ierēdņi

^
reaģētu uz strādnieku iesniegtām sūdzībām.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Šo jautājumu virzīs tālāk saskaņā ar kārtības rulli. — Līdz ar to
1. dienas kārtības punkts izsmelts. (Sauciens: «Paldies Dievam!»)
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
redakcijas
kommisijas
ziņojumiem.
Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Referents K. Dēķens: Likumā par šķīrējtiesas
līgumu starp Latviju un Lietuvu virsrakstā un 1.
pantā jāsaka: «Likums par izlīgšanas un šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Lietuvu», jo tāds ir paša
līguma virsraksts.
Citu pārlabojumu nav ne likumā, ne līgumā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas pārlabojumu apstiprināšanu? Iebildumu nav. Redakcijas kommisijas pārlabojumi apstiprināti.

Referents K. Dēķens: Likumā par nolīgumu
par Latvijas-lgaunijas valsts robežas uzturēšanu
kārtībā nav nekādu pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi par šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav.

Tas pieņemts.

Referents K. Dēķens:

Tāpat nav pārlabojumu

likumā par konvenciju par noziedznieku savstarpēju
izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās starp
Latviju un Dāniju, nedz arī konvencijā.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai ir kādi iebildumi
ziņojumu?
Iebil-

pret šo redakcijas kommisijas
dumu nav. Tas pieņemts.

Referents K. Dēķens: Likumā par izlīgšanas
un šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un Ungāriju
nav nekādu labojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vai ir kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Referents K. Dēķens:
Tāpat likumā par tirdzniecības nolīgumu starp Latviju un Rumāniju nav
nekādu labojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vai ir kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Referents K. Dēķens: Nekādu labojumu nav arī
protokola attiecībā uz smacējošo, indīgo un tamlīdzīgo gāzu un bakterioloģisko līdzekļu lietošanas
noliegšanu kara.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:

Vai ir kādi iebilIe-

dumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu?
bildumu nav.

Tas pieņemts.

Referents K. Dēķens: Arī likumā par tirdzniecības vienošanos starp Latviju un Lietuvu nav ne-

kādu labojumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Iebildumu pret šo
redakcijas kommisijas ziņojumu nav. Arī tas pieņemts.
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Referents K. Dēķens: Nekādu labojumu nav
arī likumā par konvenciju par ieroču, municijas un
kara materiālu starptautiskās tirdzniecības uzraudzību. Tikai pašā konvencijas tulkojumā ir daži
grammatiski labojumi, par kuriem nebūtu ko ziņot.
Autentisks ir tikai franču teksts.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret šo redakcijas kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav. Tas pieņemts.
Referents K. Dēķens: Likumā par 1927. gada
25. novembrī Vašingtonā parakstīto starptautisko
radiotēlegrafa konvenciju labojumu nav, bet konvencijas tulkojumā ir labi daudz, tomēr visi tie ir
tikai valodas labojumi.
Vai ir kādi iebilPriekšsēdētājs P. Kalniņš:
dumi pret šo redakcijas: kommisijas ziņojumu? Iebildumu nav.

Tas pieņemts. — Līdz ar to šis die-

nas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
satiksmes ministra atbildi
uz deputāta J. Višņas u. c. iesniegto jautājumu
par partejisku rīcību pasta-tēlegrafa departamentā.
Turpināsies debates. Vairāk deputātu bija pieteikušies pie vārda, bet šīs pieteikšanās ir ņemtas atpakaļ. No jauna neviens vārdu nevēlas. Debates
izbeigtas, un šis dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
nobalsošanu par deputāta V. Bastjāņa'
u. c. iesniegto priekšlikumu — izteikt

satiksmes ministrim neuzticību.
Deputāta V. Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums
skan:
«Saeima nolemj
īam neuzticību.».

izteikt

satiksmes

ministrim

Fr. Ozoli-

Šis priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šī priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret šī priekšlikuma pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Tādu riav. Par deputāta V. Bastjāņa u. c.
iesniegto priekšlikumu nodotas 46 balsis, pret —
40 balsis. Deputāta Bastjāņa u. c. iesniegtais priekšlikums pieņemts.
Vairākas Saeimas frakcijas liek priekšā prezidijam sasaukt frakciju padomes apspriedi. Prezidijs
liek priekšā pārtraukt plenārsēdi uz 20 minūtēm.
Iebildumu nav. Priekšlikums pieņemts. — Lūdzu
frakciju padomes locekļus sapulcēties uz sēdi frakciju padomes telpās.
(Pārtraukums no pīkst. 8.00 līdz 8.45 vakarā.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Sēde turpinās.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ārlietu
ministra atbildi uz deputāta
P. _ L ej i ņ a u. c. iesniegto
jautājumu.
Vārds ārlietu ministrim.

Ārlietu ministris H. Celmiņš: Augsti godātie
tautas vietnieki!
Deputāts P. Lejiņš u. c. iesnieguši Saeimas prezidijam sekojošo jautājumu ārlietu ministrim:
^ L. T. A. ziņām atlietu ministris, būdams
«Pec
Lietuva, kāda intervijā izteicies, ka Liepājas osta radusies krievu mākslīgās politikas rezultātā un ka
Liepajas-Romnu ceļam vairs neesot Latvijā saimnieciskas nozīmes.
Ievērojot šādu Latvijas interesēm kaitīgu izrunāšanos, mes jautājam, vai minētais L. T. A. ziņojums atbilst patiesībai un ko ārlietu ministris doma darīt, lai_ šādas intervijas neatkārtotos.» —
Uz _ jautājumu pagodinos atbildēt valdības uzdevuma sekojošo.
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Būdams Kauna, Š. g. 24. novembrī tiešām savā
intervija Lietuvas presei esmu uz attiecīgu jautājumu izteicies arī par Liepājas-Romnu dzelzceļa nozīmi Latvijai un Liepājai, taču pavisam citādi, nekā apgalvo deputāts Lejiņa kungs
u. c. jautājuma iesniedzēji. Protams, varu uz-'
ņemties -atbildību tikai par to, ko patiesībā
esmu teicis, bet ne par to, ko atreferējuši
dažādi. preses _ orgāni. Arī L. T. A. ziņojums,
uz
ko
jautājuma
iesniedzēji
atsaucas,
kas
publicēts Rīga 24, novembrī, kad es atrados Kaunā,
nav manis jediģets, bet ņemts no Lietuvas telegrāfa aģentūras un, diemžēl, īsā savilkuma dēļ gluži
nesaskan ar manu interviju — bet tomēr jau ir pavisam kas cits, neka tas, ko _ apgalvo deputāts Lejiņa
kungs u. c. iesniegtajā jautājumā.
Es neesmu teicis, ka Liepājas-Romnu ceļam
vairs neesot Latvija saimnieciskas nozīmes. Savā
intervija Lietuvas presei esmu teicis, ka LiepājasRomnu dzelzceļam, bez šaubām, ir nozīme, kā katram ceļam, kas veicina satiksmi un preču apgrozību
starp tautām un valstīm, un satiksmes atklāšana ir
veļama. Taču es teicu, pēc mana ieskata, Liepājas
tirgotāji un rūpnieki pārvērtē šī ceļa nozīmi, tādēļ
ka politiskie apstākļi tagad ir pavisam citi, nekā
bija pirms kara. Pirms lielā kara Romni un Liepāja ka arī starpstacijas atradās, piederēja un ietilpa viena Krievijas valstī. Krievijai bija sevišķa
interese veicināt Liepājas ostas attīstību. Šeit būvēja un ieguldīja ārkārtīgus līdzekļus Aleksandra III
kara osta. Šurp virzīja arī preces no dienvidus
Krievijas. Tagad tikai Romni palikuši Krievijā. Viss
pārējais ceļš sadalīts starp jaunām valstīm, kas radušas uz vecas Krievijas drupām. Liepāja pieder
Latvijai. Starp Romniem un Liepāju radušās jaunas
valstis, un ceļš no Romniem uz Liepāju iet caur
Poliju un.Lļetuvū. Krievijas Aleksandra III kara
ostas Liepāja vairs nav un nekad vairs nebūs. Domāju, ka Krievijai arī vairs nevar būt sevišķas intereses virzīt dienvidus Krievijas ražojumus uz ziemeļiem — savas_ Melnās jūras ostas tai daudz tuvāk. Polijā izbūvē savām vajadzībām savu ostu
Gdinu; Lietuvu tāpat, bez šaubām, interesē protežēt
savas ostas —_ Klaipēdas attīstību. Bez tam arī
pirms kara lielākais Liepājas ostas preču apgrozījums nāca ne pa Romnu dzelzceļu, bet pa citiem
ceļiem — caur Daugavpili un pār Krustpils tiltu,
kas nupat atjaunots, un citiem ceļiem, kas visu
laiku un ari tagad satiksmei ir atklāti; diemžēl, an šie ceļi vel nav devušiLiepājai cerēto preču
apgrozījumu, jo pagaidām šādai preču apgrozībai
trūkst vajadzīgas aizmugures jeb «hinterlandes», kā
es teicu intervija.
Tas ir viss,_ ko es teicu intervijā. Tas ir pavisam cits nekā tas, ko apgalvo deputāts Lejiņa
kungs. Liepājas ka Latvijas ostas nozīmi neesmu
aizskāris un neesmu domājis mazināt. Esmu izteicis tikai domu, ka Liepājas tirgotājiem un rūpniekiem nevajaga_ pārvērtēt Romnu ceļa nozīmi un nevajaga maldināt sevi un savus līdzpilsoņus ar illūziju, it ka Liepājas liktenis atkarātos vienīgi no
Romnu ceļa atklāšanas. Esmu izteicis un uzsvēris
domu, ka Liepājas, tāpat ari pārējo mūsu ostas pilsētu — Rīgas un Ventspils — atzelšana atkarājas
no Latvijas saimnieciskās aizmugures (hinterlandes),
t. i. lielās Krievijas valsts saimnieciskās atdzīvošanās un tās vispārīgā preču apgrozījuma, kas patlaban, diemžēl, ne_ tuvu nesasniedz pirmskara apmērus caur tagadējās Latvijas ostām.
Šo elementāro domu atzīst arī deputāts Lejiņa
kungs sava iesniegtā jautājuma motivācijas runā.
Es to nolasīšu no stenogrammas: «Liepājas nākotne
nemaz nav jāsaista ar Lietuvas interesēm. Liepājas nākotne jāsaista ar tālāku aizmuguri, ar Po-
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lijas urt pat Aizpolijas aizmuguri. Satiksmes atklāšana vien te nevar nekā dot, bet tas ir vienssarežģīts un liels ārpolitikas jautājums, kas atrisināms ar
dažādiem līgumiem un dažādām sarunām...» —Lejiņa kungs, es gribētu šeit teikt: gluži martas domas — mēs saprotamies, un Ārlietu ministrija resp.
valdība dara un darīs visu iespējamo, lai ne tikai

tuvāko, bet arī tālāko, kā Liepājas, tā ari citu Latvijas Ostu aizmuguri ar laiku uzslēgtu...
Motivējot iesniegto jautājumu par manu interviju, deputāts Lejiņa kungs paceļ arī plašāku jautājumu — par valdības attiecībām pret Liepāju _ — un
apgalvo, it kā tagadējā valdība nebūtu ievērojusi
Liepājas vajadzības un nebūtu kā pienākas aizstāvējusi Liepājas intereses. Šīs domas izteiktas arī valdībai iesniegtā Liepājas pilsētas valdes un biržas
komitejas memorandā.
Valdības uzskatus par Liepājas vajadzībām
esmu izteicis koalicijas apspriedē un nodevis pres_ei
šī gada 5. XII, taisni pirms deputāta Lejiņa u. c. jautājuma iesniegšanas Saeimā, un Lejiņa kungam valdības uzskati ir zināmi. Taču labprāt arī no šīs augstās
katedras gribu vēlreiz deklarēt, ka ari tagadējā valdība, tāpat kā iepriekšējās, vienmēr ir stāvējušas un
stāvēs par visas zemes un tāpat arī Liepājas sevišķām
saimnieciskām interesēm. Liepājas rūpniecība ar
sekmēm ir atjaunojusies tādēļ, ka valsts resp. valdības sistemātiski to ir atbalstījušas pietiekošam

aizsargu muitām.

Tas sevišķi attiecas, piemēram,

uz dzelzs un ādas fabrikām un dzirnavām. Tāpat
par labu Liepājai valsts uztur kara ostas darbnīcas,
kurās ieguldīti lieli valsts līdzekļi; tām valdība nodrošinājusi pastāvīgu darbu ar ievērojamiem — piemēram, vagonu — pasūtījumiem. Galvenā kārtā
Liepājas interesēs un uz liepājnieku spiedienu valsts
ir veikusi Liepājas-Glūdas dzelzceļa būvi, kas uzskatams par smagāko upuri, ko visa tauta saimnieciski
ir nesusi vienas pilsētas resp. viena apgabala labā visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Tagadējā valdība ir
likusi priekšā un Saeima ir atvēlējusi Liepājai līdzekļus brīvostas izbūvei. Liepāja arī bezdarbnieku
krēditu un pabalstu ziņā ir ieņēmusi vienu no pirmām vietām. Beidzot gribu apgalvot, ka arī tikko
ar Lietuvu noslēgtie tirdzniecības un pasu un vīzu
atcelšanas līgumi nāk vispirmā kārtā par labu Liepājas fabrikām, Liepājas zvejniekiem un Liepājas
pilsētas un apgabala iedzīvotājiem, kā tuvākiem
Lietuvas pierobežniekiem.
Un, visbeidzot, gribu arī apgalvot, ka tagadējās
valdības ar Lietuvu noslēgtie līgumi un radītās draudzīgās attiecības ir arī taisni viens no tiem pirmiem
reāliem praktiskiem etapiem, kam pamazām un —
cerēsim — ne pārāk ilgā laikā jānoved arī pie tā
jautājuma atrisināšanas, kas Liepājai liekas tik svarīgs, t. i. pie Liepājas-Romnu dzelzceļa satiksmes
atjaunošanas, jo šai atjaunošanai neapšaubāmi vajadzīgas draudzīgas attiecības un Lietuvas un Polijas piekrišana. Varu apgalvot, ka valdība interesējas un joprojām aizstāvēs Liepājas intereses
tāpat, kā ir darījusi to līdz šim, un darīs no savas
puses visu iespējamo arī šī dzelzceļa satiksmes at-

klāšanai.

No mana paskaidrojuma acīm redzams, ka deputāta Lejiņa u. c. jautājums, tāpat Liepājas pilsētas
valdes un biržas komitejas memorands valdībai manas intervijas lietā dibinās uz pārpratumu. Lai novērstu šādus pārpratumus, es gribētu izteikt vēlēšanos un lūgumu, līdzīgos gadījumos, pirms reaģēt uz
kādu oficiālu interviju, iepriekš griezties pie intervijas devēja un-noskaidrot intervijas patieso saturu.
Priekšsēdētāja biedrs K- Pauluks: Deputāts Lejiņš u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā atklāt debates pēc ārlietu
bildes Liepājas-Romnu dzelzceļa lietā.»

ministra at-
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šis priekšlikums nāk nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo priekšlikumu. Acīmredzot
vairākums. — Atklāju vispārīgas debates. Vārds
deputātam Lejiņam.

Mēs nedomājam konkurēt
ar Lietuvas ostām.
Šis jautājums, kā te teica arī ārlietu ministra
kungs, ir sarežģīts, un Liepājas-Romnu ceļa atklāšana

P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Mēs esam pieraduši, ka diplomātiem daudz jaruna,
bet viņi nedrīkst daudz pateikt. Mūsu ārlietu ministris šoreiz darīja otrādi. Tas pirmais attiecas, varbūt, uz dažādām intervijām un ārlietu ministrijas
rautiem, bet Saeimā gan kaut kas ir jāpasaka.

niecisko polītiku un sevišķi polītiku pret šīm ostām.
Kamēr Ulmaņa kunga deklarācija atmesta, kamēr
taisnība netiek ievērota, tikmēr mūsu brīvostu stāvoklis būs tikpat nenormāls, kāds viņš ir līdz šim.

Liepājas strādnieki ar lielu uzmanību seko tam,
ko ārlietu un finanču ministri runā par Liepāju un
viņu darba apstākļiem, vai cerības dabūt darbu palielināsies, vai pamazināsies; tapec arī ministra
atbilde sāpīgi skar Liepājas strādniekus. Mūs interesē nevis, kā ārlietu ministris teica, ka viss tas,
kas presē rakstīts, gluži nesaskan ar viņa domām;
tomēr sacījis viņš ir, ka Liepājas osta mākslīgi radīta, ka tai nav nākotnes, un kā viņš tagad teica
ka ir darījis un darīs visu, lai apstākļus labotu.

Tāda atbilde mūs neapmierina. Sacīts ir daudz,
bet nekas nav pateikts. Man liekas, ka ne tikai ārlietu ministra kungam vienam, bet visai valdībai
vajadzēja vairāk gādāt par Liepājas strādnieku stāvokļa uzlabošanu. Skaidrāku atbildi nekā šodien
dzirdējām no valdības tanī ziemā, kad Rīgas osta bija
aizsalusi, kad transita preces gulēja ostas malā,
kad ledlauzis bija iesalis — un citas ostas nebija sagatavotas preču uzņemšanai. Daudz skaidrāk toreiz atbildēja satiksmes ministris, kuram Saeima
šodien izteica neuzticību. Pēc tam, kad visas saimnieciskās kommisijas atzina, ka Liepājas ostā kaut
kas jādara, kad Ulmaņa _ kungs deklarēja, ka Latvija;
ir 3 lielas ostas un jāgādā par visām trim, ko mēs
visu laiku nebijām dzirdējuši, mēs domājām, ka nu
reiz šie vārdi pārvērtīsies par darbiem {R- Ulmanis no vietas: «Būs, būs!»), bet, diemžēl, arī līdz
šim vēl tas nav redzams, un šīs dienas ārlietu ministra atbilde mums rāda, ka minētā deklarācija ir aizmirsta uz visiem laikiem. Saeima teica toreiz satiksmes ministrim, ka jāievēro tikai saimniecisko kommimisijukopsedes lēmumi, jāievēro arī Saeimas lēmums
par attiecīgā tarifa piemērošanu, lai ziemas laikā, kad
Rīgas osta aizsalusi, varētu izmantot citas ostas.
Līdz pat šai dienai tas nav izpildīts. Te nav vaino-

jams tikai satiksmes ministris vien, bet visa valdība
un līdz ar to arī ārlietu ministris.
Pavisam skaidru atbildi mēs dzirdējām no bijušā kara ministra, nacionālā bloka pārstāvja Liepājā, kad viņš tur runāja atklājot Liepājas-Glūdas
dzelzceļu. Viņš teica, ka «caurvējš» no zināmas puses nav vēlams, ka tāpēc šo «caurvēju» nepielaidīšot
un to visiem spēkiem aizkavēšot.
Kungi, šāda jautājuma nostādīšana ir vairāk kā
netaisna. Par to ir rakstīts arī oficiālos rakstos citās valodās. Par to ir rakstījis viceministris Bokalders un ārzemniekiem mūsu patreizējo ostu stāvokli iztēlojis citādu, nekā tas patiesībā ir. Viņš
ir attēlojis valdības nevienādās attiecības pret mūsu
ostām, kas pat Ārlietu ministrijas personālam ir radījis zināmas nepatikšanas. Te ir arī vairāki doktora Valtera, Karalauču konsula raksti. Šie raksti
atstāj tādu iespaidu, it kā mēs paši negribētu vienādi interesēties par mūsu 3 ostām.
Kungi, ja mēs to visumā apskatām, tad redzam,
ka mūsu ostam taču ir neapstrīdamas dabīgas priekšrocības. Tikai labvēlīgais ģeogrāfiskais stāvoklis ir
radījis šīs ostas, un ārlietu ministris. nevar to apstrīdēt un teikt, ka šīs ostas būtu radītas mākslīgi.
Mēs nesagaidām nekādus brīnumus, negribam arī
ar šo jautājumu nekādu polītiku taisīt un nepiekrītam arī bijušā ārlietu ministra Baloža savā laikā iz-

teiktām domām Ženēvā.

vien nekā nedos, jo rezultāts ir saistīts ar visu saim-

Mūsu saimnieciskā politika, sākot ar 1919. gadu,
līdz 1930. gadam ir novedusi pie tāda bēdīga stāvokļa, ka 1919. gadā nebija izšķirības starp apgabaliem, visi apgabali bija vienādi, bet tagad vienam
apgabalam — Latgalei ir sevišķa frakcija, kas aizstāv viņas intereses. Tiešām jāsaka, ja paskatāmies, kāda Latgale bija 1919. gadā un kāda tā ir
1930. gadā, tad starpība ir ļoti liela. Es negribu
teikt, ka Latgales labā nekā nevajaga darīt, bet nav
pareiza tā ačgārnā politika, kādu tagad attīsta, kad
vienu galu cel un otru ārda nost. Liepāja ir otra
tāda Latgale, un ar to mums jārēķinās. Kas pazīst
Liepājas apgabalu, tas zina, ka tur nabadzība, pārticība iet lielā mērā uz priekšu. Es nerunāju tikai
par pilsētu, bet runāju par visu apkārtni. Tas tāpēc; ka saimnieciskās intereses tiek upurētas polītiku
aprēķiniem. Runā visu pilsoņu vārdā, bet gādā tikai
par vienu pilsoņu dalu; tāpat runā par visu valsts
territoriju, bet gādā tikai par to territorijās daļu, kur
koalīcijai tas izdevīgi — pārējo territoriju aizmirst.
Man liekas, ka tagad uzsāktā politika nav veselīga,
un priekšrocības, kādas tiek dotas vienai ostai, vienai otrai territorijā!, nav vietā. Arī tas nav pareizi,
ja 186 vecsaimniekiem tagadējā valdība izsviež milzu līdzekļus, kamēr tādām saimnieciskām vajadzībām kā ostām, to izbūvei un tamlīdzīgi līdzekļu
neatliek. Tāpat.līdzekļu neatliek strādnieku sociālām prasībām. Tas ir ļoti netaisni.
Tas, ko te teica ārlietu ministra kungs, ka turpmāk darīs visu, lai apstākļi grozītos, man liekas, ir
tikai vārdi un vairāk nekas. Viņš uzskaitīja veselu
rindu sīku labumiņu, kādus viņš it kā izgādājis Liepājas fabrikām un darba vietām. Bet, kungi, tā ir tikai
lietas viena puse. Es varu uzskaitīt veselu rindu
uzņēmumu, kas valdības saimnieciskās politikas dēļ
ir likvidējušies; ir uzņēmumi, kur strādnieku skaits,
salīdzinot ar agrākiem laikiem, ir ievērojami sama-

zinājies.

Man liekas, ka tas pats attiecināms arī uz pasūtījumiem Liepājas kara ostas darbnīcām. Man
3—4 gadus ir bijis jācīnās par šo jautājumu, jo . pasūtījumiem vienmēr -valdība ir likusi dažādus šķēršļus. Tikai pēdējā laikā Liepājas kara ostas darbnīcām ir nodoti Krievijas pasūtījumi. Pirms tam
netika doti nekādi pasūtījumi.
Satiksmes ministra atbildīgie darbinieki «Ekonomistā» ir nodrukājuši kādu Ruņģa kunga rakstu,
kur skaidri izrēķināts, ka vajadzīgi 20 miljoni latu.
lai transitu novirzītu tieši tikai uz Rīgu vien. Šim"
rakstā burtiski teikts, ka «tas jāizmanto, kamēr
vēl nav atklāts Liepājas-Romnu ceļš».
Man liekas, ka stāvoklis, kādā atrodas dažas
mūsu lielākās ostas, kā Liepājas, tā arī Ventspils
osta, ir pilnīgi necienīgs. Līdz šim visi valdības
soļi ir bijuši tādi, kas ir kaitējuši šīm ostām, radot
it kā konkurenci šo ostu starpā, lai tās pārtiktu tikai no tām drusciņām, kas atkristu no Rīgas ostas
pārpilnības. Tas ir apvainojošs stāvoklis šīm ostām;
to nevar atzīt par pareizu. Visām ostām jādod vienādas tiesības, arī attiecībā uz popularizēšanu ārzemēs. Nemaz nav vajadzīgs daudz, lai atdzīvinātu
Liepājas un Ventspils ostas. Vajadzīgi tikai attiecīgi
līgumi un nelieli līdzekļi, lai to panāktu. Bet tas

līdz šim nav darīts.
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Man liekas, ka nevajaga aizmirst arī tos laikus,
kad 1919. gadā Liepāja bija vienīgā vieta, kur Latvijas valdība atrada patvērumu. Nav nemaz izslēgts,
ka līdzīgi gadījumi varētu atkārtoties. Nav nemaz
izslēgts, ka līdzīgi apstākļi vēl kādreiz var gadīties,
sevišķi pēc tagadējās ačgārnās ārlietu un tāpat ačgārnās saimnieciskās politikas. Tādēļ nav zināms,
vai šie viesi būs tik mīļi Liepājai tagadējos apstākļos, kādos Liepāja novesta. Man liekas, ka jārūpējas par visām ostām, lai tur koncentrētos strādnieku
darba lauks vienādos apmēros. Ja būs darbs, tad
vairosies arī strādnieku pirkšanas spējas un reizē
celsies lauku produktu cenas. Tā tad šis jautājums
nav tikai ostu jautājums vien, bet Visas valsts saimniecības jautājums, kas lielā mērā var interesēt
arī lauksaimniekus.
Man tomēr nav cerību, ka tagadējā valdība šinī
virzienā spēj kaut ko radikāli grozīt. Man liekas, ka
to varēs izšķirt tikai nākošā rudenī pieaugušā strādniecības atktīvitāte.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Šis
dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
ārlietu ministra atbildi
uz deputāta
F. C i e 1 ē n a u. c. iesniegto jautājumu par
baltikumiešu un bermontiešu pretenz i j ā_m. Vārds ārlietu ministrim.
Ārlietu ministris H. Celmiņš:
Augsti godātie tautas vietnieki!
Deputāts F. Cielēns u. c. iesnieguši Saeimas
prezidijam sekojošo jautājumu ārlietu ministrim:
«Vācijas reichstagā fašistisko nacionālsociālistu
frakcija iesniegusi interpellāciju, ar kuru griežas
pie Vācijas valdības ar priekšlikumu nodrošināt bij.
baltikumiešiem jeb fon der Golca okupācijas armijas karavīriem tiesības uz Latvijas pavalstniecību
un zemi Latvijā.
Ko ir darījis un ko domā darīt ārlietu ministris,
lai pienācīgā kārtā atbildētu uz šīm baltikumiešu
un bermontiešu nedibinātām un nekautrīgām pretenzijām.
F. Cielēns, A. Petrevies, A. Rudevics, F. Menderis, K. Lorencs,
V. Bastjānis.»
Uz jautājumu pagodinos atbildēt valdības uzdevumā sekojošo.
Kaut kuras demokrātiskas valsts parlamentā —?
un tāds, bez šaubām, ir ari tagadējās Vācijas reiehstags —, tāpat kā Latvijas Saeimā, var pastāvēt
opozicija, un opozicija var iesniegt un bieži iesniedz valdībai nepatīkamus dēmogoģiskus pieprasījumus. Tā tas ir arī ar nacionālsociālistu partijas interpellāciju, kas iesniegta Vācijas valdībai
reichstagā š. g. 27. novembrī.
Šai interpellacija minēti jautājumi, kas, bez
šaubām, skar Latvijas intereses un var apdraudēt
latvju un vācu tautu mieru un draudzīgās attiecības, tādēļ latvju tautai nav pieņemami, bet uz stingrāko noraidāmi. Bet patlaban tie tomēr ir Vācijas reichstagā neatbildīgas opozicijas jautājumi savai valdībai, un tādēļ tie Latvijas valdībai nav saistoši. Latvijas Ārlietu ministrijai nav iemesla un
arī iespējas šai jautājuma stadijā uz tiem reaģēt.
Ārlietu ministrija nekavējoties reaģētu un spertu
visus solus, ja šo jautājumu paceltu vai uzturētu
kāda atbildīga
Vācijas valdības iestāde, vai
amata persona. Ārlietu ministrija novērtē šo interpellāciju tāpat kā «Vorwārts» savā š. g. 29. XI
numurā: «Man macht Aussenpolitik!»
Šis novērtējums droši vien arī Cielēna kungam zināms.
Ārlietu ministrija ir pārliecināta un pastāv uz
to, ka Latvija ar Vāciju visus, bez izņēmuma, strī-
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dīgos jautājumus ir jau galīgi nokārtojusi ar pagaidu līgumu par sakaru atjaunošanu starp Latviju un
Vāciju, kas noslēgts Berlinē 1920. gada 15. jūlija,
un ar 1926. gada 28. jūnija līgumu par saimniecisko attiecību nokārtošanu, un nekādu nepildītu
solījumu un pienākumu starp abām valdībām nav.
Tādēļ arī, vācu okupācijas armijai vai bijušiem
u n arī
n ebaltikumiešiem, bez šaubām, nav
pret
Latvar
būt
nekādu
prasību
vijas
valsti.
Tādēļ arī Ārlietu ministrija ir pārliecināta, un
ministrijai ir arī attiecīga informācija, ka Vācijas
valdība uz savas opozicijas iesniegto interpellāciju
dos pienācīgu, mūs apmierinošu atbildi un reiehstags interpellāciju noraidīs kā nedibinātu un nepielaižamu iejaukšanos otras valsts lietās.
Motivējot iesniegto jautājumu, deputāts Cielēna
kungs jau pats jautāja, no vienas puses, vai jel maz
būtu piegriežama vērība fašistiskiem nacionālsociālistiem Vācijā, bet, no otras puses, tomēr domāja,
ka nevar interpellāciju ņemt tik viegli, tadeļ ka
nacionālsociālistu frakcija, kas gan ir opozicija pret
tagadējo valdību, tomēr ir ieguvusi pēdējas velēšanās 6,5 miljoni balsu un šīs partijas svars Vācijā
varētu vēl pieaugt, kas varētu novest pat pie Latvijas agrārās reformas apdraudēšanas.
Deputāts Cielēna kungs Vācijas nacionālsociāagresīvam noskaņojumam pret
listiem un viņu
Latvijas agrāro reformu piesaista un grib darīt atbildīgus par to ari mūsu Saeimas deputātus Pusula un Berga kungus, tāpat arī viņu frakcijas (vācu frakciju un nacionālo bloku) un beidzot pat an
mūsu valdību, tādēļ ka šīs frakcijas to _atbalsta. Es
domāju, ka par saviem uzskatiem Cielēna kungam
var pienācīgi atbildēt paši deputāti Pusula un
Berga kungi. Tā ir tēma, kas pavisam neattiecas
uz iesniegto jautājumu, un Ārlietu ministrijai uz to
nav jāatbild.
Taču es gribētu nobeigt savu atbildi ta, ka tagadējā valdība, tāpat Ārlietu ministrija, bez izņēmuma visu koalīcijas frakciju atbalstītas, stingri,
šim, stāvēs un sargās
tāpat kā līdz
kā mūsu valsts suverenitāti, tā arī valsts demokrātisko iekārtu un agrāro reformu, tiklīdz tas izrādīsies par vaiadzīgu.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
Šis dienas
kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —?
iekšlietu
ministra atbildi
uz
depusteitāta
J. Šterna u. c. iesniegto
pieprasījumu
par
Liepājas
dzamu
apriņķa
priekšsēdētāja
rīvaldes
cību. Vārds iekšlietu ministrim.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš: Loti godātie
deputātu kungi! Man ir gods dot paskaidroiumus
uz 12. decembra sēdē iesniegto steidzamo pieprasījumu par Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja
Līča darbību.
Pieprasī.iumā aizrādīts, ka «Liepājas apriņķa
valdes priekšsēdētājs Līcis traucē lauku pašvaldību darbiniekus, nepamatoti uzliekot administratīvus
sodus, aicina pagasta valdes nepildīt pagasta padomes lēmumus un mākslīgi rada naidu pret skolotājiem. Tāpat ar savu rīcību Līcis traucē skolu valdes darbību, sniedz nepareizas ziņas apriņķa valdes locekļiem un apzinīgi pārkāpj likumu.» ?— Tā
tad Līcim pārmet, pirmkārt, nepareizības vai nelikumības kā apriņķa valdes priekšsēdētājam amata
pienākumu pildīšanā un otrkārt — kā skolu valdes

priekšsēdētājam.
Pirmais šī pieprasījuma motivētājs — deputāts Šterna kungs savā runā aizrādīja uz daudz
faktiem.

Bez tam viņš atsaucās uz savu agrāko
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runu Augstajā namā, kad Saeima apsprieda _ jautājumu par Valmieras apriņķa valdes priekšsēdētaja
Cauča darbību. Tāpēc turēju par savu pienākumu
apskatīt ne tikai tos faktus, ko Šterna kungs minēja, motivējot savu pieprasījumu, bet arī tos, ko
viņš minēja kādā no agrākām Saeimas sēdēm.
Līča darbības noskaidrošanai uz Liepāju korevidentu,
mandēja pašvaldības departamenta
kurš nopratināja daudz personu, kas bija minētas
pieprasījumā, un arī ievāca daudz citāda materiāla, kas var pienācīgi noskaidrot un apgaismot visus tos faktus, uz kuriem pieprasījuma motivācijas
runās ir aizrādīts.
Līcim pārmet, ka viņš nepamatoti uzliekot administratīvus sodus un aicinot nepildīt pagasta padomes lēmumus un sniedzot nepareizas ziņas apriņķa valdes locekļiem.
Par nepareizu sodīšanu
pieprasītāji aizrāda tikai vienu gadījumu — Vaiņodes pagasta padomes priekšsēdētāja Salinieka sodīšanu. Patiešām šo personu ne apriņķa valdes
priekšsēdētājs, bet apriņķa valde ir sodīiusi trīs
reizes: pirmo reizi ar piezīmi, kad Salinieks atteicies dot uz apriņķa valdes priekšsēdētāja_ pieprasījumu paskaidrojumu; otrreiz — ar brīdinājumu par
to, ka viņš atteicies uz 10 padomes locekļu iesniegtās sūdzības pamata dot paskaidrojumus pagasta
padomes sēdē un nav devis vārdu skolas padomes
priekšsēdētājam; trešo reizi šī pati persona sodīta
ar 10 latiem par to, ka uz 8 locekļu — tā tad vajrākuma — pieprasījumu nav devusi nadomes sēdē 10 minūšu pārtraukumu. Debatēs Šterna kungs
aizrādīja, ka visi gadījumi pārsūdzēti un ka visos
gadījumos kā apgabaltiesa tā Senāts sodus atcēlis.
Tas nesaskan ar patiesību. Ir taisnība, pa pirmos
divos gadījumos sodi ir atcelti, bet trešā gadījumā
apgabaltiesa pārsūdzību ir noraidījusi, tā tad atzinusi, ka uzliktais sods ir pareizs. Lieta vēl atrodas
Senātā un Senāts to nav izšķīris (starpsaucieni).
Man šeit ir apgabaltiesas ziņojums departamentam,
kurā redzams, ka vismaz apgabaltiesa šo pārsūdzību noraidījusi.
Tagad pieiesim šī gadījuma būtībai. Man jāsaka, ka deputāts Šterna kungs ir apgaismojis šo
jautājumu stipri tendenciozi. Viņš teica, ka pagasta
padomes sēdē ieradies deputāts Valters un prasījis vārdu un ka deputātam Valteram kā pimīgi _ pie
padomes un p *agasta nepiederošai personai vārds
nav bijis iādod; tā tad padomes vairākums rīkoiies

pilnīgi nelikumīgi.

Patiesībā

Valters nav

lūdzis

vārdu kā deputāts, bet kā parasta pamatskolas padomes priekšsēdētājs. Minētās skolas padome izlēmusi dažus skolas jautājumus, pie kam apriņķa
valde nolēmusi izšķirt tos citādi. Pagasta padome
gribēiusi lietu labot, tāpēc uzaicināts minētā pagasta pamatskolas padomes priekšsēdētājs Valters dot
paskaidrojumus.
Desmit locekļi lūguši padomes
priekšsēdētāju
dot viņam vārdu, bet padomes
priekšsēdētājs to liedzies darīt. Kad apriņķa valde
pieprasījusi paskaidrojumus padomes priekšsēdētājam, viņš atteicies tos dot. Tikai tad apriņķa valde viņam uzlikusi disciplināru sodu, ko Senāts atcēlis nevis tāpēc, ka būtu atzinis padomes priekšsēdētāja rīcību būtībā par pareizu. Nebūt nē! Senāts paskaidrojis, ka apriņķa valde var. sodīt disciplinārā kārtā amata personas tikai par nolaidībām vai vilcināšanos pienākumu pildīšanā, bet šinī
gadīiumā tas nav bns. Ja apriņķa valde atzina,
ka padomes priekšsēdētājs rīkojies patvarīgi un pārkāpis likumu, tad viņu vajadzēta nodot tiesai. Senāts tā tad būtībā nav atzinis padomes priekšsēdētāja rīcību par pareizu, bet atzinis par nepareizu soda uzlikšanas kārtību.
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Nākošais gadījums — nav pielaists padomes
sēdē viens loceklis, kas trīs reizes nav piedalījies
sēdē. Viņš uzrādījis ārsta apliecību, bet padomes
priekšsēdētājs to nav ievērojis. Kad prasīti paskaidrojumi, tos nav devis, tāpēc uzlikts sods. Senāts sodu atcēlis atkal aiz formāliem . motīviem,
nelemjot par lietas būtību. Tā tad še nav saskatāms, ka padomes vairākums būtu rīkojies nepareizi. Tiem, kas aizstāv pašvaldības, šinī gadījuma
bija jāaizstāv pagasta padomes vairākuma _domas,
nevis priekšsēdētāja rīcību, kas nerespektēja padomes vairākuma gribu.
Apriņķa
valdes priekšsēdētājam Līcim pārmet nepareizu rīcību, iegādājoties seklu no Bakuzes muižas nomnieka Laura. Lai nevarētu šaubīties par manis sniegto ziņu pareizību, pieprasīju
Zemkopības ministrijai vajadzīgos datus.
Līci apvaino, ka viņš esot tā persona, kas uzspiedusi iegādāties sēklu no Bakuzes muižas nomnieka Laura, lai gan nelaiķis Birznieks. pret to protestējis. Kā tā lieta tur patiesībā bija?
1928. gada 22. novembrī Zemkopības ministrijas lauksaimniecības pārvalde nosūtījusi JLiepajas apriņķa valdei rakstu — man te ir oficiāls dokuments —, ka sēkla iepērkama tieši no lauksaimniekiem, vietējiem ražotājiem. Rakstā biiis aizrādīts, ka sēkla, pirmkārt, iegādāiama noseklas saimniecībām un valsts muižām. Saraksta, starp citu,
ietilpst arī Bakuzes muižas nomnieks Lauris u. t. t.
Kad Liepāias apriņķa valde rakstu saņēmusi, viņa
noturēiusi sēdi un, iepazinusies ar piedavāiumjem,
nolēmusi iepirkt nākošā gada sēiai no Bakuzes
muižas nomnieka Laura 1500 pudu auzu par 500
parakstījuši apriņķa
rubļiem pudu.
Šo lēmumu
valdes priekšsēdētājs Līcis. Birznieks un DzintarOtrānieks. Kur te ir, ka Birznieks protesteiis?
di — ir gan vienbalsīgs lēmums. Ta tad, Šterna
Sēklas
kungs. Jūs atkal esat sagrozīiuši faktus.
piegādāšanu no Bakuzes muižas uzņemies Birznieks. Tikai tad. kad Birznieks saslimis unjevietots slimnīcā, Līcim viņš b'jis jāatvieto.KadLicisieradies Bakuzes muižā, izrādīiies. ka sēkla nav vajadzīgā labuma; tānēc arī sastādīta akts, kasēkla
nav pieņemama. Vietēiie saimnieki biia iegādājušies sēklu no Bakuzes muižas nomnieka iau agrājc,
bet tad apriņķa valdes pārstāvis tur nebii biiis klāt.
Šie paši saimnieki vēlāk cēluši iebildumus, ka sēkla nav laba.
Tālāk deputāts Šterna kungs savā runā minēja ari dažus datus par to, cik sēkla bHusi laba, vai
slikta, un pateica: «Es uzņemos atbildību par sniegtām ziņām ar deputāta eodu.» — Šterna kuno-s teica, ka sēkla uzrādītus! 8675%'tīrības un 48% dīgšanas spēiu. Šeit ir oficiāls Zemkopības ministrijas
raksts ar pirmās, otrās, trešās un ceturtās analizēs
rezultātiem,... (starpsaucieni) —
(zvanī):
Priekšsēdētāja biedrs
K. Pauluks
Lūdzu ta^ad nesarunāties, bet ņemt vārdu vēlāk!
E. Laimiņš (turpina):...
no kuriem redzams,
ka dīešanas procents ir bijis 56,2% un nevis 48%
un tīrība — nevis 86.75%. bet — 91.75%. Būtībā
šiem skaitļiem nav nekādas nozīmes — sekla ir bijusi tāda. kas kondiciias neiztur un tā nav pi eņemta; bet es gribu atzīmēt Šterna kunga skaitļus, kas
nesaskan ar Zemkopības ministrijas datiem. —
Tālāk — par revīziju, ko Liepā'as apriņķa valdes priekšsēdētāis Līcis izdarīiis Medzes pagastā.
Man ir šīs revīzijas aktis un Medzes pagasta budžets. Revīzijās pagasta valdei doti norādīiumi attiecībā uz grāmatvešanu, norādot uz dažiem trū-

kumiem.

Deputāts Šterna kungs

vienkārši pasa-

cīja, ka norādījumi bijuši pilnīgi nederīgi, bet pagasta padome un tie 3 cilvēki, kas vēlāk iecelti re-
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vīzijas materiālu revidēšanai, bijuši tie, kas lietu
sapratuši. Kādas personas darbības spējas Šterns
apstrīd? Pieņemsim, ka viņš neuzticas Līcim. Bet
tur ir piedalījušies vēl pagasta padomes sekretārs
Kitners, grāmatvedības speciālists Dobelis un darbvedis Lacis. Šterna kungs šaubās par šo personu
revīzijas spējām un saka, ka pagasta padomes vīri
sprieduši daudz pareizāk, nekā šīs 4 personas. Par
nodokļu piedzīšanu revīzija konstatējusi, ka nodokļus piedzen gausi. Šterna kungs jautā: vai tā
nav sekmīga nodokļu piedzīšana, ja līdz rudenim
vajadzēja piedzīt 4000 latu, bet minētā laikā bija
piedzīti jau 3000 latu. Es nezinu, kur Šterna kungs
ņēmis skaitli 4000 latu. Pagasta budžetā redzams,
ka nodokļu pagastā bijis 25.000 latu un ne 4000 latu. Revīzija ir konstatēiusi, ka nodokļu piedzīšana
nav sekmīga, jo iepriekšēiā gada nodokļu nav bijis
ievākts 3143 lati, bet revīzijas laikā — 13.079 lati.
Tas taču atkal pierāda, ka revīzijas slēdziens ir
bijis pilnīgi pareizs, ka nodokļu piedzīšana bijusi
nesekmīga. Tā tad atkal var teikt, ka šterna kunga dati nav pareizi.
Vēl par Medzes pagasta nespējnieku pabalstiem. Deputāts Šterna kungs teica, ka nespējnieku, pabalstu izsniegšanā esot bijusi ļoti laba kārtībā, bet revīzija atzinusi, ka pābalsus nevar iz-

sniegt vairāk reižu, bet tikai vienu reizi mēnesī.
Revīzijas kommisijas slēdziens šinī jautājumā ir
tāds, ka ar pabalsta lielumu nespējnieki ir apmierināti, bet ir nemierā ar pabalsta izmaksas kārtību,
jo pabalsts netiek laikā izmaksāts. Tāpēc revīzija
nolēmusi, ka pabalsti izsniedzami mēneša noteiktā
dienā.

Tā tad atkal šeit ir bijusi nepareiza infor-

mācija.
Tālāk — par šī pagasta rezervistu grāmatām,
kuras kara apriņķa pārvalde revidēiusi, atradusi
viscaur teicamā kārtībā un it kā izteikusi pateicību
par to, bet revīzija atradusi pretējo. Revīzijas materiālos redzams, ka revīzija nav izteikusies ne par
sliktu, ne par labu, bet vienkārši konstatējusi faktu, ka kara apriņķa pārvalde atradusi, ka grāmatas
vestas nepareizi. Izrādās, ka revīziias akts no-

raksts nemaz vēl nav pagastam piesūtīts.
Vēl es varētu minēt citus līdzīgus gadījumus,
kur revīzijas rezultāti šeit celti priekšā pilnīgi nepareizi, nepareizi arī apgaismoti un sagrozīti. Piemēram— par nespēinieku pabalstiem. Pagasts esot uzņēmis viņiem zināmu summu budžetā, bet, lūk, Līcis
atradis to par lielu un samazinājis. Jā. budžeta proiektā, bijusi summa nespēiniekiem — 5112 latu, bet tā
kā pagasta budžetu vaiadzēja sabalansēt, tad pagasta padomei dots rīkojums visus izdevumus proporcionāli samazināt, un tā tad samazināti arī pabalsti nespēiniekiem no 511-2 latiem uz 4700 latiem.
Bet iepriekšēiā gadā šiem pabalstiem biiuši tikai
4000 latu. tā tad par 700 latiem mazāka summa neka revīziias laikā. Vēl gadu iepriekš tā bijusi 4400
latu. Tā tad pārmest, ka summa samazināta līdz
neiesņeiamībai, ir atkal nepareizi.
Tālākā lieta ir par Ezeres pagasta nespējnieku patversmes būvi. ŠeitŠterna kungs apvainoia apriņķa
vald_es priekšsēdētāju Līci, ka, lūk, viņš iespaidojis
minētā_ pagasta pilsoņus — padomes locekļus, viņi
savu lēmumu grozījuši, un šīs nespēinieku patversmes mājas vietā sākuši būvēt šo māiu citām vajadzībām. Šo lietu savā laikā izmeklēiis pašvaldības departaments, kura slēdziens ir tāds, ka ne apriņķa valdes priekšsēdētāia, ne valdes rīcībā nevar saskatīt nekādu nelietderīgu vai nelikumīgu rīcību. Es arī šim slēdzienam esmu piekritis.
Šterna kungs vēl pateica, ka vajagot nopratināt apriņķa valdes locekli Ivanovu, kas pastāstīšot
par «iespaidošanu». Valdes sēdē apriņķa valdes
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priekšsēdētājs Līcis esot celis priekšā nepareizus
datus, un sakarā ar to viņš, Ivanovs, esot nepareizi balsojis. Ivanovs ir nopratināts. Viņš sacījis,
ka Ezeres pagasta lietā viņš balsojis līdzi apriņķa
valdes pārējiem locekļiem, jo tikai vēlāk dabūjis zināt, ka tur it kā esot zemnieku savienības iespaids.
Vai tad Līcim vajadzēja sacīt to, kas nav, jo nekāda
zemnieku savienības iespaida nav bijis? Apriņķa
valdes loceklis Ivanovs skaidri saka, ka Līcis viņam nekādu nepareizu informāciju neesot sniedzis.
Ta tad šinī lietā nekādus pārkāpumus vai nolaidību Līcis nav atļāvis. Ja, varbūt, saka, ka lietderība
prasa citādi rīkoties, tad atkal atbildība krīt uz visu
apriņķa valdi, jo_visi trīs apriņķa valdes locekļi ar
valdes_ priekšsēdētāju ir rīkojušies vienbalsīgi. Tā
tad ari šeitnav saskatāma Līča nepareiza vai nelikumīga rīcība.
Vēl vairāk lietās ... {P. Lejiņa starpsauciens)
— būs arī par tām, Leiiņa kunsrs! — Vēl šeit aizrādīja, ka Licis _ revīzijās oficiāli spiedis pagasta
padomes priekšsēdētājus abonēt «Brīvo Zemi» un
ka to pateikšot pagasta padomes priekšsēdētājs
Zvirbulis. Viņš ir nopratināts. Es jums nolasīšu,
ko viņš saka. Viņš saka tā: «Ar šo paziņoju, ka
minētas apriņķa valdes priekšsēdētājs nav mani nekad bāris par minētā laikraksta neabonēšanu un
nav_ man nekad_ spiedis šo laikrakstu abonēt. Sa runa gan izteicās, ka zemnieku interesēs esot lasīt
«Brīvo Zemi». Tas ir pavisam kas cits.

Deputāts _ Šterna kungs plaši runāja par skolotajā terrorizešanu un Līča kā skolu valdes priekšsēdētaja darbību. Stipri daudz viņš apstājās pie
viena_ skolotāju kongresa p.r _otokola, kuru nolasīta,
un pec tam visus šos jautājumus iztirzāja sīkāk.
Šterna kungs sacīja: «Bieži gadās, ka vairāk rakstus, ja tanī_ laika arī gadītos skolu valdes sēdes,
necel priekša izlemšanai. Skolotāju pieņemšanu un
atlaišanu izdara skolu valdes priekšsēdētājs, kaut
gan pec likuma tas jādara skolu valdei. Tā tad
skolu valdes priekšsedetais savā patvarībā neatzīst ne valdi, ne arī inspektoru kā vietēio likumīgo
valsts skolu aizstāvi, tā cenzdamies radīt skolotājos sajukumu, ka bez viņa nav vairs neviena cita
noteicēja par skolu.
Inspektors, Liepājas skolu
valde, viņas prezidijs, priekšsēdētājs un pilsētas
valde strādā pilnīgi rosīgi skolas izbūves darbu, ko,
par nožēlošanu, pateicoties apriņķa skolu valdes
oriekšsedetaia netaktiskai un šauri politiskai rīcībai, par apriņķi nevar teikt.» Norādīta, ka vaiagot nopratināt skolu valdes locekļus, vaiagot sazināties ar skolas inspektoru u. t. t. 'Revidents visu
to ir izpildījis.
Lai neaizkavētu Augsto namu ar sīku revīzijas
materiālu atstāstīšanu, nolasīšu jums izvilkumus un
taisni tos, kasir nelabvēlīgākie Līcim. Ja reiz skolotāju terrorizešana notikusi, kam tad vajadzēja vairāk _par to zināt, ja ne skolotāju pārstāvjiem, kuri ievelēti skolu valde! Tie laikam taču ir tie, kas
aizstāv skolotāju intereses.
Nopratināti 2 skolu
valdes locekli — skolotāji, skolotāju ievēlēti. Viens
no viņiem saucas Jānis Peks, kurš liecina: «viņam
neesot zināms tāds gadījums, ka apriņķa skolotāji
nevarot izteikties par skolu valdes priekšsēdētāja
Līča un skolu valdes darbību atklātībā.» — Šterna
kungs turpretim sacīja, ka Līča kungs terrorizējot
un sodot skolotājus, ja viņi atklāti izsakoties. —
«Daži skolotāji Pekām gan sacījuši, ka skolu valdes
priekšsēdētājs Licis it ka esot nelabvēlīgs pret politiska ziņa citādi domājošiem skolotājiem, bet faktus par to neviens skolotājs neesot minējis un viņam arī personīgi tādi neesot zināmi. Tāpat apriņķa skolu valdes priekšsēdētājs Līcis nekādas
patvarības pret skolu valdes locekļiem neesot lie-
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tojis, tāpat nekāda iespaida neesot uzrādījis, skolotājus apstiprinot dienestā, vai atlaižot.» — Šterna

kungs turpretim sacīja, ka Līcis iespaidojot skolotāju pieņemšanu un atlaišanu, piespiežot vienu sko^
personīlotāju atlaist, otru — pieņemt pec savam
gām simpātijām. — «Skolu valde, apstiprinot skolotājus amatā, neņemot vēra piederību pie politiskām partijām, ne arī, no kura apriņķa viņš nak.
Skolotājs Nelsons Vecpils pagasta un skolotājs Jansons Durbes pagastā apstiprināti amata, bet Licis
viņu apstiprināšanu nav iespaidojis.» — Pekām
neesot zināms neviens gadījums, ka skolu valdes
priekšsēdētājs būtu rīkojies skolu valdes_ vārda, par
to neviena sūdzība neesot iesniegta, tāpat viņam
neesot zināmi raksti, ko skolu valdes priekšsēdē-

tājs nebūtu ziņojis skolu valde. Viņš nezinot arī
tādu gadījumu, ka skolu valdes priekšsēdētājs nebūtu izpildījis skolu valdes lēmumus. Skolu valdes prezidijā Pēks neesot. — Tālāk neesot viņam zināms un neesot viņš dzirdējis, ka skolu valdes priekšsēdētājs Līcis spiedis skolu pārziņus abonēt «Brīvo Zemi».
Otra skolu valdes locekļa liecība ir līdzīga šai.
Arī otrs skolotāju pārstāvis Redlichs izsakās būtībā tāpat, tāpēc viņa liecību nenolasīšu.
Skolu valdē ir arī apriņķa valdes loceklis Ivanovs, kas ir no pretējās — sociāldemokrātu partijas; tāpēc varētu domāt, ka viņš nav partejiski
noskaņots un tāpēc necentīsies runāt par labu
Līcim. Vai arī viņš ir konstatējis iespaidošanas
faktus un partejisku izturēšanos pret skolotajiem,
par ko te Šterna kungs apgalvoja? Ivanova kungs
liecina šādi: «Viņš šādus gadījumus nezinot, nezinot gadījumus, par kuriem skolotāji nevarētu at-

klātībā runāt. Kas zīmējoties uz skolu valdes
priekšsēdētāja darbību, tad reiz bijis gadījums, kad
skolu valde š. g. pavasarī — datumu viņš vairs
neatceroties — pieņēmusi ar balsu vairākumu lēmumu, ka Burkas pagasta skolas pārzinis Freimanis atstādināms no skolas pārziņa amata un atstājams par skolotāju, un ja nāktu jauni apstākļi, kuri
neatļautu Freimanim kā skolotājam darboties Bunkā, tad Freimani pārskaitīt par rezerves skolotāju.
Freimanis par skolotāiu Bunkā neesot, bez skolu
valdes lēmuma izsludinātas jaunas skolotāia vēlēšanas un skolotājs pieņemts. Te viņš saskatot Līča
rīcību bez skolu valdes ziņas.»
Te tomēr nevar runāt par kādu skolu valdei
pretēju Līča rīcību. «Freimanis. kā viņš domājot,
neesot ieskaitīts arī par rezerves skolotāju.» Cik
man zināms, viņš ir ieskaitīts par rezerves skolotāiu. Freimana lietu arī Izglītības ministrija ir izmeklējusi un konstatējusi, ka te nav nekāda skolu
valdes patvarīga rīcība.
Ivanova kungs tālāk izteicies, ka skolu valdes
sēdes sasauktas reti, ka šinī gadīiumā bijušas tikai
3 skolu valdes sēdes. Tālāk uz jautāiumu. vai skolu valdes priekšsēdētājs spiedis skolotāius abonēt
«Brīvo Zemi», Ivanovs atbild, ka nezinot, skolotāji
par to neesot sūdzējušies. Šterna kungs teica, ka
Līcis esot spiedis to darīt. (/ Šterna starpsauciens:
«Tā es neesmu teicis!»)
Tālāk Ivanovs liecina: «Skolu valdes priekšsēdētājs patvarības sēdēs nelietoiot, skolotāji varot brīvi izteikties un brīvi balsot. Viņa darbības
laikā neesot biiuši gadījumi , ka pie skolotāju apstiprināšanas ņemtu vērā skolotāiu politisko pārliecību. » — Tas ir sociāldemokrātu pārstāvis, kas dod
šādu liecību. — «Par skolotāju konferenci viņš nevarot izteikties, jo tā notikusi iepriekš viņa darbī-

bas valdē.»

Vairāk liecību, šķiet, nav vajadzīgs-atreferēt,
jp ja kādu nelabvēlīgu liecību par Līci varēja gaidīt,
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tad katra ziņa no šīs personas, betviņa ir nodevusi
tik labu liecību, ka labāku būs grūti nodot.
Lai skolotāju lietas noskaidrotu vispusīgi, tad
pieprasīju ziņas arī no Izglītības ministrijas, kura arī bija izdarījusi izziņu dažas lietas. Šeit man
atkal ir oficiāls Izglītības ministrijas šāda satura
raksts: «Atbildot uz Jūsu š. g. 17. decembra rakstu,» — tādu un tādu — «skolu departaments pagodinās ziņot, ka sūdzības par Liepājas apriņķa skolu
valdes priekšsēdētāju Līci departamentam nav iesniegtas. Tādas ir gan iesniegtas par skolu valdes
lēmumu Vaiņodes miesta un Bunkas pagasta lietā. Bunkas skolas pārziņa Freimana degradēšanas
lietā skolu departamenta pārstāvis ir izdarījis izmeklēšanu uz vietas, un pēc tam šī lieta ir izlemta
skolu departamenta padomes sēdē. Skolotāja Freimana sūdzība atstāta bez ievērības, akceptējot Liepājas apriņķa skolu valdes lēmumu. Šo lēmumu
ir apstiprinājis arī izglītības ministris.» {J Šterna
starpsauciens.) — Jūs, Šterna kungs, runājāt par
skolotāju atlaišanu, tāpēc arī man par to jārunā. —
šterna kungs pārmet arī revidentiem neobjektīvitāti — ceru, šinī gadījumā viņš to vairs necentīsies apgalvot.
Tāda, kungi, ir visa tā bargā apsūdzība pret
Līci un skolu valdi un arī liecības, tādu personu liecības, kas pieder pie dažādām aprindām. Tanīs
nevar atrast nekādus pārkāpumus Līča darbībā.
Šterna kungs runāja arī par rezerves skolotājiem un teica, ka tos nodarbinot apriņķa valdes vai
skolu valdes kancelejā un nedodot viņiem pietiekošu atvaļināiumu vasaras brīvlaikā, liekot viņiem,
kā šterna kungs teica — dežūrēt pie «lielkunga»
telefona, domāiot ar «lielkungu» apriņķa valdes
priekšsēdētāju Līci. Te atkal nopratināti, ja nemaldos, 6 rezerves skolotāji un skolotājas; viņi visi kā viens izsakās, ka viņiem nav nekādu pretenziju, ka viņi nav bijuši nodarbināti visu laiku par
rezerves skolotājiem. Pats par sevi saprotams,
ka brīvā laikā viņiem jāstrādā tas darbs, ko viņiem
Izrādās, ka arī savu kārtējo atvaļinājumu
liek.
viņi ir saņēmuši un viņiem nekādu pretenziju nav.
Var redzēt, no kurienes Šterna kungam nāk
ziņas par rezerves skolotājiem. Tas ir laikam Šterna kunga labs paziņa, rezerves skolotājs Freimanis,
kurš pasaka, ka viņš pats līdz šim neesot nodarbināts apriņķa kancelejā, bet kā Liepāias apriņķa skolotāju arodbiedrības pārstāvis protestējot pret re-

zerves skolotāju nodarbināšanu apriņķa skolu vajdes kanceleiā. Bet kā jūs, deputātu kungi, dzirdējāt, skolotāji paši neviens nedomā protestēt, visi 'ir

apmierināti.
Tādi ir visi Šterna kunga materiāli par skolu
valdes nepareizo rīcību.
Tālāk runāšu par vienu gadījumu, kas, varbūt,
dotu zināmu mazu gandarījumu pieprasījuma iesniedzējiem, gadīiumu, kurā Šterna kungs saskata kriminālu nozieeumu. Šeit var pārmest apriņķa valdes priekšsēdētājam Līcim, ka viņš nav rīkojies,
varbūt, tā. kā vaiadzētu: bet man arī jāaizrāda, ka
par kriminālnoziegumu šinī gadīiumā nevar būt runa. Lieta ir tāda. ka 2 gadus atpakaļ, proti -—
1928. gada jūnija mēnesī apriņķa valdes priekšsēdētāis Līcis saņēmis, no apdrošināšanas sabiedrības
«Zemes» 73 latus, šterna kungs sacīta, ka tas ir
kukulis, ka tas ir kriminālnoziegums. Šo jautāiumu .
sīki izpētīia. ievācot vajadzīgās zinas. Izrādās, ka
jau kopš 1921. gada šinī apdrošināšanas sabiedrībā
ir apdrošinātas apriņķa pašvaldības ēkas un arī
daudz pagastu ēkas. Bijusi tāda kā tradīciia — tā
nav bijusi laba —, ka apriņķa valdes priekšsēdētājs
skaitās it kā šīs apdrošināšanas sabiedrības aģents,
sniedzot apdrošināšanas sabiedrībai vajadzīgās zL
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ņas par pašvaldību apdrošināmiem nekustamiem
īpašumiem. Par šo pakalpojumu, līdzīgi aģentiem,
tad arī saņemts zināms atalgojums. Licis tikai
1928. gada maijā iecelts par Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāju. Pirmā laikā viņš arī saņēmis
šos 73 latus, bet kad redzējis, ka par to jāizdara
kādi pakalpojumi, no šāda atalgojuma saņemšanas
atteicies. Bez šaubām, šāda rīcība nav pielaižama.
Saskaņa ar likumu, ja viens ierēdnis grib uzņemties
kaut kādus dienesta pienākumus citā privātā iestāde, vai sabiedrībā, viņam jāprasa Iekšlietu ministrijas atļauja un piekrišana. Līcis to nav darījis, un
tas_ ir zināms viņa pārkāpums. Bez šaubām, viņš
šinī ziņā saņems vajadzīgos norādījumus.
Tālāk runāja par Līci, ka tas uzvedoties ne tā,
kā vajadzētu, bieži piedzeroties, un žūpošana notiekot ari apriņķa valdes telpās, Es, cienījamie deputātu kungi, šo lietu bez' oficiālas izziņas centos
noskaidrot arī pilnīgi privātā kārtā, ievācot ziņas
no tiem, kas dzīvo Liepājā. Un atsauksmes ir tādas, ka par Līci nevar teikt, ka viņš žūpotu. Šterna kungs teica, ka vajagot nopratināt tirgotāju
Braunu; tas tur dzīvojot un tas zināšot pateikt. Te
ir viņa liecība: «Tas, ka apriņķa valdes telpās būtu žūpots un miers traucēts, man nav zināms. Arī
nekur neesmu par to dzirdējis, nevienam neesmu
izteicies.» — Tāda ir šī liecība. Tālāk nopratināts kluba oikonoms, kurā Līcis, pēc Šterna izteiciena, esot žūpojis. Arī viņa liecība ir pilnīgi tāda
pati. Gadījumi, kad Līcis būtu bijis_ tādā stāvoklī,
kas ierēdņa necienīgs, nav konstatēti. Ja Šterna
kungam ir citi pierādījumi, tad lai viņš ceļ tos
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kaļ.» —Tā ir sekretāra _ liecība. _-— «Paņēmis apradītos lēmumus, priekšsēdētājs gāja uz kases istabu, un, viņam prom ejot, man ausīs izlikās, it ka
viņš pārplēstu kādu no šiem papīriem. Tape_c es

nodomāju, ka viņš saplēsis šo apriņķa valdes lēmumu, ko es viņam iedevu.» No ta nu ir iztaisīts krimināls noziegums.
Tie būtu mani paskaidrojumi, cienītie deputātu
kungi, uz visiem svarīgākiem gadījumiem, ko savas
motivācijas runās aizskāra deputaji Šterna un Lejjņa kungi. Man ir iespēja atbildēt uz visu to vēl
jo sīkāk, bet es domāju, ka pietiks ar sniegtiem pavaldes
apriņķa
skaidrojumiem, lai raksturotu
priekšsēdētāja Līča darbību un pateiktu, ka _ nekādas nelikumības nav konstatētas. Ja debates prasīs vēl atbildēt uz citiem faktiem, es neatteikšos to
darīt, jo man materiāli visi ir pie rokas.
Beidzot, Šterna kungs pateica, ka revīzijas
materiāliem nevarot ticēt, jo, luk, revidents, nopratinot skolotāju Freimani, it kāesot viņam teicis:
«Jūs liecināt, bet zināt, ka es pārliecināšos par Jūsu liecības pareizību pie apriņķa valdes priekšsēdētāja. » «Ja tā notiek nopratināšana,» —_ saka
Šterna kungs —, «tad varat iedomāties, kādas ir
liecības!» — Šterna kungs, _ te atkal ir apšaubīta ne
jau apriņķa valdes priekšsēdētaja Līča, bet pašvaldības departamenta revidenta rīcība. Cerbulisir
ilggadīgs revidents, izdarījis neskaitāmas revīzijas
gan pagastu, gan apriņķu pašvaldības, ir atzīts par
pilnīgi objektīvu ierēdni. Tagad nak Šterna kungs
un saka, ka Cerbulim vairs nevar uzticēties! Es
Jums apgalvoju, Šterna kungs, ka ziņotājs Freimanis
vai nu Jums nepareizi atstāstījis, vai apzināti
priekšā.
sagrozījis, ko viņam sacījis Cerbuļa kungs. CerAizrādīja vēl, ka Līcis dzīvojis apriņķa valdei
buļa kungs ziņoja, ka viņš nopratinaiis skolotāju
piederošā lļģu muižā un tur patērējis dažādus proFreimani,
kura liecība skārusi vajrak_ jautājumu
duktus, nemaksājot nekādu atlīdzību. _ Šī lieta ir
par
apriņķa
skolu valdes priekšsēdētaja ricību.
dzīvojis
un
ka
muižā
ir
noskaidrota,
izrādījās,
Uģu
nevis pats Līcis, bet viņa ģimene, un vienmēr ir Kad Freimanis bijis nopratināts un viņa liecība uzrakstīta, tad sarunā ar skolotāju Freimani Cerbulis
maksāts par patērētiem produktiem. Tā ir kvīte
teicis, ka centīšoties visus šos jautaiumus, t. i. kupar
19
latiem
95
santiNr. 5, izdota jūlija mēnešī,_
rus
Freimanis bija minējis, pec iespeias noskaidrot
miem par patērētām saknēm; tad — kvīte Nr. 8,
par tiem an apriņķa valdes priekšsēun
nopratināt
izdota augusta mēnesī, par 16 latiem 60 santimiem
dētāju Līci. Tā tad viņš nav sacīiis. ka apvaicāšopar to pašu; tāpat ir kv.ītes par pienu — viena par
ties par Freimana liecības pareizību pie apriņķa
18 latiem, otra — par 17 latiem un treša —- par
valdes priekšsēdētāja Līča.
pa
kreisi:
tas
ir
20 latiem. (Starpsauciens
_ «Kad
Deputātu kungi! Tā ir mana atbilde uz steirakstītas?») Tās taču ir kvītes! Tas taču nevar
dzamo
pieprasījumu. Pieprasījuma beigas iekšlietu
tagad uzrakstīt! — Tā tad atkal nepamatoti dati
ministrim
jautāts, vai viņam šie fakti zināmi un ja
par Līča darbību.
tie zināmi, tad — ko viņš doma darīt, lai_ novērstu
Tagad beidzamais, svarīgākais gadījums, par
šos pašvaldības un izglītības darbu traucējošos apko Šterna kungs teica, ka ja Iekšlietu ministrija
stākļus. Uz to varu atbildēt, ka šī nav pirmā repar to neinteresēšoties, tad viņš iesniegšot sūdzīvīzija, kas izdarīta vai nu apriņķa, vai paeasta, vai
bu prokuroram, un tad prokurors teikšot savu varpolicijas
kancelejās. Katrai revīzijai ir bijušas zidu, t. i. ka apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis iznīcinājis vienas sēdes protokolu. Bez šaubam,_ ja nāmas sekas, skatoties pēc revīzijas materiāliem.
darīiis citāds gadījums būtu noticis, tad skaidrs, ka tas būtu Ārī šinī ziņā es darīšu to pašu, ko esmu
gadīiumos.
Ja
ir
bijis
viens
otrs trūtos
revīziias
Arī
šī
pārkāpums, par ko jāsaņem attiecīgs sods.
lieta ir noskaidrota, un ir izrādījies, ka Šterna kums Līča kā apriņķa valdes un skolu valdes
kungs atkal ir stāstījis nepatiesību. Man ir šis priekšsēdētāja darbībā, visos Jānis gadi'umos esprotokols, tā tad tas nav ne saplēsts, ne iznīcināts. mu devis aizrādījumus, kā kļūdas novērst, lai tās
neatkārtotos. To darīšu arī šinī gadījumā un ar to
Noskaidrots, ka apriņķa valde pieņēmusi principiāstingrību kā visos citos gadīiumos.
pašu
lu lēmumu par atlīdzības izsniegšanu tiem. kas strāsadalīšanas.
Principiāls
Priekšsēdētāja
biedrs J. Rancans: Atklāiu
dājuši pie sēklas labības
lēmums pieņemts, un visi tam_ piekrituši; bet turpat v ispārīs-as debates par iekšlietu ministra atbildi.
nolemts, ka summu sadalīs velak. Vēlāk par sumVārds deputātam Šternam.
mas sadalīšanu nav varējuši vienoties, tapec apriņ,ī. Š+ems (progresīvā apvienība): Augstais
ķa valdes priekšsēdētājs Līcis savu priekšlikumu nams! M'nistra kunes apstrīdēja visus manis
ņēmis atpakaļ, un tā tas nonācis pie Līča atpakaļ. priekšā celtos datus. Ministra kun?a uzstāšanās izsauca manī vislielāko izbrīnu. Savā runā miniBeigās es Augstajam namam_ gribētu _pa skaistra kungs reižu desmit atkārtoja vārdus: «Šterna
drot, kā vāc interpellācijai materiālus un ka fabricē kriminālnoziegumus.. Apriņķa valdes sekretārs kungs, redziet, ko Jūs esat iesnieguši: tie dati ir
sagrozīti, tie ir nepareizi!» Bet tagad, runu beipasaka: «Es šo rezolūciju paņemu no portfeļa un
dzot, ministra kungs pateica, ka Līča kungam tosavu
kungam,
prikšsēdētājam
kurš
Līča
iedevu
priekšlikumu par 780 latu piešķiršanu ņēma atpa- mēr esot savas kļūdas, ka viņš vienu otru reizi
Krājumā Saeimas stenografiskā
biroja Rlg5, Salnas laukMrna

ar
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esot nepareizi rīkojies, bet par to ministra kungs
viņu saukšot pie atbildības. Ja ,Jus visus apvaino-

jumus pret Līča kungu esat atspēkojuši, kapec tad
Jūs runas beigās teicat, ka Līci sodīšot par viņa
nepareizo rīcību? (Iekšlietu ministra E. Laimiņa
starpsauciens.) Līcis nebija derīgs mazaldus pagastā par darbvedi, bet ministra kungs mus gribēja
pārliecināt, ka Līcis Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētāja amatā ir loti derīga un spējīga persona.
Kam Jūs to gribat iestāstīt? Vai Jus domājat, ka
šeit Augstajā namā sež mazi bērni?
Ministra kungs minēja daudz tādu izmeklēšanas
materiālu, ko es savā runa^ nemaz nepieminēju, bet
tos materiālus, kas runā Līcim par sliktu, viņš meminēja:
Tas nav ministra cienīgi. Tas ir kaktu
advokāta niķis.
Es ministrim aizrādīju, _ka Līcis uzaicinājis neievērot pagasta padomes lēmumus, un minēju par
lieciniekiem 2 kungus. Ministra kungs taču, laikam, būs nopratinājis_ šos 2 kungus, lai gan viņu
liecības neminēja. Kapec? Tapec, ka droši vien
šo kungu liecības ir tādas, ka tiešam Līcis ir uzaicinājis nepaklausīt. Tas pats sakāms arī par skolas
padomes lēmumiem. Arī te Līcis uzaicinājis neievērot skolas padomes lēmumus.
Tālāk es aizrādīju, ka Līcis rīdījis pret skolotājiem. Tie ir viņa vārdi: «Ko jus tādus sociķus
šeit turat? Sviediet lauka!» Es aizrādīju, lai noLīča kungarn nepatīk
pratina Kuršinska _ kunga
Kuršinski nopratināt. Kapec še ir divas mērauklas?
Iesim tālāk! — Nerēķinās ar apriņķa skolas padomes lēmumu. Ministra kungs ir izlasījis šo protokolu. Šo protokolu ir parakstījis 321 skolotājs.
Tur uzskaitītas visas tās nepareizības. Bet ko dara ministra kungs? Viņš saka: ne, es tam 321 skolotājam neticu, bet ticu tiem,_ kurus skolotāji tagad
ievēlējuši apriņķa skolu valdē._ Bet mini_stra_ kungs
nesaka, ka šie skolotāji ievelēti tikai pedeja laika
un ka konflikti bijuši tad, kad šo skolotāju tur nemaz nav bijis. Es gribētu jautāt ministra kungam,
cik godīga ir tāda atbilde un cik godīga ir šāda

politika!
Es teicu, ka Līča kungs nav sasaucis 6 mēnešu laikā nevienu apriņķa skolu valdes sēdi; uz to
ministra kungs neatbildēja. Par rezerves skolotāja
atlaišanu, kura adresi es ministra kungam uzdevu,
ministra kungs zin, ka šis kungs ir atlaists, brīvs
un neatkarīgs, tāpēc liecinās objektīvi, un tapec
nav viņu nopratinājis — ministra kungs palika atbildi parādā.
Vai arī tas nav pareizi, ka Līča kungs ir licis
ierīkot Vērgales skolā cietumu? Arī uz to ministra
kungs neatbildēja.
Viņš nepareizi informē apriņķa valdes locekļus.
Man Ivanova kungs pasacīja, ka viņš liecinājis, ka
apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis viņu vairāk reižu maldinājis; tāpēc viņš ieņēmis nepareizu stāvokli un parakstījis tādus protokolus, kurus viņš
citādi nebūtu parakstījis. Šis pats Ivanovs ir bijušais
Satversmes Sapulces loceklis. Es ar šo kungu
esmu nodzīvojis vienā dzīvoklī 2Yz gadus, un es viņam ticu vairāk nekā 20 jūsu revidentiem.
Par sapuvušām sēklām ministra kungs grib apstrīdēt, ka sēkla bijusi laba; bet ir neapstrīdams
Zemkopības ministrijas raksts, ka sēkla dīgst tikai 48%. Ministra kungs pasaka, ka tur esot bijis
klāt Birznieks, bet Līča nav bijis klāt. Bet es taču
nosaucu lieciniekus, kuri var apgalvot, ka Līcis ir
bijis klāt un nosaucis par buntavniekiem tos zemniekus, kuri sēklu neņēmuši; _ tur ministra kungam
atkal nav ko atbildēt, viņš mēģina kaut kā izgrozīties un pasaka, ka tāda ta lieta nav. Es lūdzu mi-
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nistra kungu nopratināt tos cilvēkus, kas tur bijusi
klāt, un vispirmā kārta Ezeres pagasta valdes
priekšsēdētāju Raņķa kungu, kas pirmais protestējis, ka sēkla sapuvusi. Bet, ka jau teicu, to ministra kungam atkal nav paticis zināt
Ir vēl lietas, ar kurām es varētu uzstāties un
pieskaitīt tās klāt Līča kunga darbiem. Viņš ir tik
«kārtīgs», ka, nelikdams nemaz priekša apriņķa valdei, vienīgi uz savu galvu nodod sludinājumus vietējai zemnieku savienības avīzei. Kad viens valdes
loceklis, proti — Ivanovs pret to protestējis, JLīcis
vienkārši pateicis: «Es to ta gribu, es to ta darīšu!» Kam tad nu tādi sludinājumi vajadzīgi? Izrādās, ka šie sludinājumi bijuši par maizes labības
iepirkšanu. Bet šādi sludinājumi nemaz nav vajadzīgi, jo katrā pagastā iet apkārtraksts, kura tas
pats tiek paziņots. Bet. protams, Līča kungs grib,
lai viņa partijas avīze kaut ko nopelnītu un tapec
uz savu galvu nodod šādus sludinājumus.
Ir vēl otra tāda pati interesanta lieta. Beidzamā sēdē Līča kungs licis priekša apriņķa valdei
pieņemt lēmumu par 250 latu ziedošanu kādai tur
ballei. Kad apriņķa valdes loceklis Ivanovs prasījis, kas tā par balli, tad Līcis pateicis, ka to redzēšot vēlāk. Neskatoties uz Ivanova protestu, šos 250

latus nolemts izmaksāt. Kam tie bus par labu, to
neviens nezina, bet nolemts tiek. Līča kungam
vienkārši gribas aiziet uz to balli, un tapec jāziedo.
Ministra kungs gribēja attaisnot ari kommisijas
naudas ņemšanu par pareizuJietu; esot pareizi tas,
ka Līcis no ugunsapdrošināšanas biedrības «Zemes» saņēmis kommisijas naudu par to, ka apdrošinājis apriņķa valdes ēkas. Kungi, še mums tie
taisnības un netaisnības sajēgumi ar ministra kungu
ir galēji pretēji. Latvijas tauta šādas kommisijas
sauc par «kukuļiem», un es arī, kā tautas vēlēts
pārstāvis, piekrītu, ka tie ir «kukuli». Nevar attaisnoties ar to, ka arī citi agrāk ņēmuši «kukuļus».
Vai tad, ja viens ir zaglis, visa Latvija var zagt,
cik grib? Te ir skaidrs pārkāpums. ^ «kukuļu ņemšana», joLīcis nav bijis nekāds pārstāvis, vai aģents
šinī ugunsapdrošināšanas biedrībā. Viņš nav pieņēmis nekādu ugunsapdrošināšanu.
Par korrupciju Iļģu muižā ministra kungs pa-

saka un uzrāda kvītes, it kā esot maksāts. Varbut,
viena otra kvīte ir, bet cik reižu ir bijis, kur kvīšu
nav, un kur vēl tagad tiek āboli vesti uz_Liepāju,
kur Līcis dzīvo. Saprotams, to grūti pierādīt, nav
manās rokās grāmatu un nezinu, kā tās vestas, vai
pēcāk tur var, vai nevar ierakstīt kaut ko iekšā.

Tomēr tas ir fakts.
Beidzot ministra kungs saka, ka ir slikti, ja
iznīcina kādu protokolu. Godātie kungi, lai atļauts
pakavēties pie šīs lietas drusku tuvāk. Liepājas apriņķī, kur arī es biju agrāk apriņķa valdes loceklis,
notiek tā, ka visus protokolus protokolē uz atsevišķas lapas. Šos protokolus paraksta un vēlāk
sekretārs tos ieraksta grāmatās. Bet šīs lapas arvien pieliek pie protokoliem klāt kā oriģinālus. Šinī
sēdē, kas notikusi 3. decembrī, ir biiuši runa par
kādu 740 latu atlikumu no sēklas labības summām.
Līcis licis apriņķa valdē priekšā šo summu izdalīt
apriņķa valdes darbiniekiem, bet gribējis, lai izdalīšanu atstāj viņam. Kad pārēiie apriņķa valdes
locekli cēluši pret to iebildumus, beigās nolemts, ka
summa izmaksājama pēc klātpieliktā sadalījuma.
Šo protokolu parakstījuši abi apriņķa valdes locekli,
un parakstījis arī pats apriņķa valdes priekšsēdētājs Līcis. Pēc dažām dienām Līcis ieradies pie
darbveža un prasījis: «Vai Jūs protokolu jau esat
ierakstījuši protokolu grāmatā?» Viņam atbildēts,
ka vēl nav ierakstīts, bet_ tūliņ ierakstīšot. Līcis
protokolu paņēmis un aizgājis. Kad otrā dienā ap-
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«Līča

kungs, Jūs esat paņēmuši protokolu, un tas nav vēl
ierakstīts. Kur tas ir?»
Līcis pateicis: «Tā ir
mana darīšana!» Pēc tam bijusi apriņķa valdes
sēde, Līcis nav licis priekšā protokolu ierakstīt, un
gra-matas noslēgtas. Pēc tam, kad šeit tika iesniegts pieprasījums, Līcis bijis tik gudrs, ka piesūtījisšo protokolu ministra kungam. Bet vai tad tas
izslēdz šo gadījumu, ka šis protokols ir paņemtsjo
grāmatā taču viņš nav ierakstīts. Vai te ir kāda
nozīme tam, vai Līcis šo protokolu saplēsis, vai
citādi izlietojis? Ja ministra kungs, kā jurists domā,
ka šeit nav nozieguma, tad man jāaizrāda, ka taisnības jēgumi ir sajukuši. Mums jau ir zināms, ka
ir bijis daudz lietu, kurās nav saskatīts noziegums;
lai gan miljoni ir noblēdīti, tomēr pretšiem noziegumiem nav sperti nekādi soļi. Ir zināmās bankas
runāts par puķīšu stādīšanu, par līdaku vilkšanu
u. t. t., bet šo banku direktori neesot zinājuši, kas ir
segti, kas nesegti čeki.
Saprotams, no šīm aprindām nevar sagaidīt .
nekāda godīguma. Es redzu, ka par to purvu, kas
ir mūsu valstī, tāpat par šo pašvaldību tiesību mīdīšanu kājām, nav vainojams tikai iekšlietu ministris vien, bet viss Ministru kabinets. Tāpēc es lieku
priekšā izteikt neuzticību visam kabinetam, jo
pastāvot tagadējam Ministru kabinetam viss ies
otrādi, melnu mēģinās pataisīt baltu. Ministri dos
nepareizus datus, lai tikai glābtu savus cilvēkus, ka
šoreiz Līča kungu, kas apriņķa valdi ir padarījis
par zemnieku savienības biroju. Mēs, kas stāvam
par tautas tiesībām, neatzīstam, ka apriņķa valde
var ierīkot sev telpas zemnieku savienības birojs,
bet kamēr pastāvēs šī valdība, tikmēr tie biroji tur
tiks ierīkoti. Katrai lietai ir _savs gals, un kad vadzis ir pilns, tad tas lūzt. Lūzis arī tas vadzis, ko
jūs esat piekāruši.
Vārds dePriekšsēdētāja biedrs J. Rancans:
putātam Birzrtiekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti godātie deputātu kungi!
Iekšlietu ministra kungs te
loti skaidri, gaiši un visiem saprotami iztirzāja iesniegto un apspriešanā esošo interpellāciju, un
katrs, kas negrib ekscentriskj domāt varēja slēgt,
ka visi interpelācijas iesniedzēju minētie fakti ir atspēkoti pilnā mērā.
Šterna kungs bija augstākā mēra neapmierināts
ar ministra kunga_ atbildi. Man jākonstatē, ka es
savukārt augstākā mēra esmu neapmierināts ar
Šterna kunga minētiem datiem, un proti, aiz šādiem
iemesliem.
Šterna kungs jau _ pagājušo reizi, runaiot par
vienu no galveniem pārkāpumiem, ko apriņķa_ valdes priekšsēdētājs Līcis izdarījis, uzskatīja seklas
pirkšanu Bakuzes muižā. Pēc Šterna_ kunga aizrādījumiem šeit apriņķa valdes priekšsēdētājs pielaidis lielas nepareizības. Man jāpaziņo, ka tagad ar
dokumentiem ir pierādīts, ka tanī di_ena. kad visi
lauksaimnieki — skaitā 16 — ir Bakuzes muiža to
sēklu ņēmuši. Līča tur nav biiis. Līc's atbraucis
tikai otrā dienā, un, kad viņš tur ieradies, tad neviens lauksaimnieks sēkht nav vairs nem's. Ta tad
nevar teikt, ka Līc is iespadoiis lauksaimniekus
ņemt sēklu vai pat spiedis viņus to darīt, ka teica
Šterna kungs.
Te ir biiis pavisam kas cits. Kā lauksaimniekiem varēj a ce'ties zaudēmmi?
Šterna kungs
angalvoia.
ka
sēkla bijo tai bijušas diezgan vājas dīgjusi slikta
«Gano vietas:
spējas.
( / Šterns
šanas
pieraDīguši
esot
tikai
48%, ko
līgi nedīga!»)
Zemkopības ministriias paņemtie paraugi un
dot
augstskolas analizē. Analizē pierādījusi tikai 48%
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dīgšanas spējas. Zemkopības ministrija tādu analīzi nav izdarījusi, bet viņai ir viena analizē Nr. 407,
kuras tīrības procents ir 92,3% un dīgšanas —
59 % ; otras analizēs — Nr. 408 rezultāts — tīrība —
93,97% un dīgšana — 60%. Uz šīm analīzēm var
dažādi skatīties. Es arī saku, ka tās nav augstas
dīgšanas spējas, bet nav jāaizmirst, ka 1928. gada
apstākļi vispār bija tādi, ka sevišķi marta mēnesī
vājas dīgšanas
ņemtie sēklas paraugi rādīja ļoti
uz
nepaļaudamies
spējas. Tomēr lauksaimnieki,
ārzemju sēklu, labprāt ņēma vietējo, neskatoties uz
to, ka paraugi uzrādīja tik mazas dīgšanas spējas.
Es neaizstāvu Līča kungu, tomēr jāatzīst,
ka sēkla bija vajadzīga, to vajadzēja kaut kur rast.
Bez tam valdības un Saeimas interesēs bija apgādāt lauciniekus ar vietējo sēklu, lai ietaupītu valū^ pietu un līdz ar to, lai būtu garantija, ka sēkla būs
mērota mūsu klimatiskiem apstākļiem. Izrādās, ka
sēkla nav dīgusi. Kas ir darīts? Vai apriņķa valde
ir sankcionējusi sēklas nedīgšanu? Apriņķa valde
ir lauzusi līgumu, nav turp inājusi sēklas izdošanu,
protestējusi arī Laura drošības vekseli par 3000 latu, un apriņķa valde, paredzēdama zaudējumus,
atprasījusi 762 latus no 1862 latiem, par kādu summu sēkla paņemta; tā tad vairāk kā 40% tiks atmaksāti lauksaimniekiem atpakaļ. Lai gan ir loti
vēlams, lai sēklas apgādāšana notiktu absolūti paKā vienā, tā otrā
reizi, tomēr tas nav iespējams.
gadījumā ir kļūdas, bet tās nevar uzkraut vienīgi
apriņķa pašvaldībai un vismazāk priekšsēdētājam
vienam. Bez tam negribu aizskart mirušus cilvēkus, kam arī ir sakars ar šo lietu.
Nākošais, ko minēja, bija par kādu zīmīti. Tam
loti tuvs sakars ar kādu lauku apriņķu pašvaldību
darbinieku konferenci, kuras darbības gaita atreferēta «Strādnieku Avīzē», kur sacīts, ka lauku ieSevišķi sociāldemodzīvotājus vaiaga aktīvizēt.
krātiem jāaktīvizēiot savi spēki pašvaldībās.
Te
nu laikam sociāldemokrāts Ivanovs
ir iedomājies
par aktivizēšanu arī tādu krii'fl, ka viņš iedomājies,
ka pieņemtais lēmums Iznīcināts, vai arī var būt
iznīcināts. Kungi, kas bija tas. kas lika priekšā apriņķa valdē sadalīt vairāk par 700 latu lielo atlikumu
apriņķa valdes darbiniekiem? Tas biia Līcis.
Ja
Līcim biia labnaticis likt priekšā sadalīt pārpalikušo summu apriņķa valdes darb'niekiem, tad sakalt,
kungi, kāda vajadzība biia Līcim ņemt to atpakaļ!
Tā ir cita lieta, ka aorinķa
valdē nebija panākta
vienošanās par individuālo sadalīšanu, cik kuram
darbmiekam dot, kādēļ lieta atlikta uz nākošo sēdi.
Uzskatīt to par noziegumu ir vairāk kā pārdroši,
ja ne vairāk. Ka lieta nav izlemta tai sēdē. par to
par
to liecina valdes
nav vajadzīgs protokolēt;
vairākums, kam taču arī gribētos ticēt. Tālāk —
ja r^iz lēmums nien°m+s ar ba1«u vairākumu, tad,
man liekas, arī lēmnma redzēšanai vajadzēja notikt saskaņā ar vairākuma gribu.
Otrs ann'nk-a va'd°s bck1is

liec'na pavisam ko
Tā tad te ir liels strīdus, sevišķi ievērojot
Št°rna kunga konkrētos faktus, ar kuriem v'nš apTas tao-oH ir izrājies
galvo, ka zīmīte
citu.

'znīcin^ta.

par n°patiesību. Kā to var apzūnēt? Tas nav taisnība, lai gan Šterna kungs no šīs katedras ar plašu
žestu pateica, ka tas ir taisnība. Tagad dokumenti
ir pierādījuši pretējo.
Pagājušā sēdē Šterna kungs man pārmeta, ka
es neievērojot
Senāta lēmumus. Man šķiet, ka
Šterna kungs iet tālāk — v'ņš vairs neatzīst nekādus revīzijas materiālus, neatzīst neviena rev'denta
domas, vienīgi tikai savus uzskatus. Bez šaubām,
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šādam cilvēkam nekādi lēmumi nav svēti, izņemot
savus personīgos.
Tad — Medzes pagasta lieta. Es gribu pieskarties Medzes pagasta lietai tanī daļā, ko ministra kungs tik sīki neapgaismoja. Ja Šterna
kungs visu uztver pēc savas modes, tad atļaujiet
arī man pieiet šim jautājumam pēc savas.
Medzes pagasta padome
1929. gadā nolēmusi
atzīt, ka padome savā kopsēdē nevar iepazīties ar
visām nepareizībām un pieņemt kādu galīgu lēmumu; tamdēļ ievēlama kommisijā, kas jautājumu vispusīgi apgaismotu. Par kandidātiem uzstādīti: Miķelis Strīķis, Drēziņš un Kārlis Šterns. Interesanti zināt, ko Šī kommisijā ir darījusi. Par šīs kommisijas nodibināšanu no juridiskā viedokļa man nācās runāt jau pagājušā sēdē.
Ja mēs vispār runājam par likumību, vai nelikumību, tad te ir viens
gadījums, kad Medzes pagasta padome nav ievērojusi likumību. Bet pieņemsim, ka šī kommisijā ir
ievēlēta likumīgi. Kommisijā ziņojusi par
sava
darba rezultātiem padomei un padome pieņēmusi
vienbalsīgu lēmumu. īŠ vēlētā kommisijā atkārtoti
pasacījusi, ka pagasta darbvedībā kaut kas nav pareizi, ka pagasta vajadzībām izlietotas svešas summas, kas ir smags pārkāpums. Ja nu to ir atzinusi
revīzijas kommisijā, ko padome vēlējusi, sakait, kā
lai skatās apriņķa pašvaldība, un ko domā Šterna
kungs, ja viņš saka, ka tas nav pārkāpums!
Ja Šterna kungs mums jautā, kas tad vispār ir

pārkāpums, tad man savukārt jājautā Šterna kungam: jā, kas tad vispār ir pārkāpums? Šterna
kungs doma, ka pārkāpums ir tas, ko izdara viņa
politiskie pretinieki, bet tas, ko viņš pats dara, nav
pārkāpums. Mes viņam neliedzam tā domāt, jo
katrs var domāt, kā viņam patīk.
Šterna kungs savā tagadējā un arī iepriekšējā
runa atkārtoti aizrādīja, ka Vērgales pagasts bijis
spiests ierīkot — arī uz Līča spiedienu — aresta
telpas vietēja _ skolā. Man jāsaka, ka šis apgalvo_
jums ir augstāka mērā nepatiess. Man ir visa sarakste, kas notikusi _ starp apriņķa valdi un Vērgales
pagasta valdi.
Vērgales pagasta padome kārtējā
sēde, kas notikusi 1928. gada 29. septembrī, vienbalsīgi nolēmusi uzdot pagasta valdei ierīkot aresta telpas skolas pagraba istabā, kas atrodas skolas
ēkas dienvidus vakarā puse.
Vēlāk — 23. aprīlī
apriņķa valde rakstījusi Vērgales pagasta valdei
r akstu, kas ir labākais pierādījums
tam, kā visnār
Līcis izturējies šai aresta telpu ierīkošanas lietā.
To,
ko ir teicis Šterna kungs, pilnīgi sagrozot faktus,
var nosaukt par viskailāko un vistrakāko nepatiesību.
Ka citādi to lai nosauc? Apriņķa valde ir nostājusies taisni pret aresta telpu ierīkošanu skolā, nadome
turpretim nolēmusi tas tur ierīkot; tāpēc vēlāk apriņķa valde arī tam piekritusi, jo ir pierādījies, ka
tas nekāda zina netraucēs skolas gaitu. Tā tad viss,
ko te minēja Šterna kunes. ir augstākā mērā nepareizi , īr taisni jābrīnās, aiz kādiem motīviem
un iemesliem Šterna kungs to dara. kādēļ Šterna kungs
klāsta lietas, kur nekādi nav iespējams pierādīt, ka
tas ir patiesība.
_ Nākošā — Ezeres pagasta lieta. Šo lietu aizskāra arī ministra kungs, tāpēc es negribu Augsto
namu daudz ar šo lietu uzkavēt. Vispārīgi šī lieta
ir tāda. Ezeres pagasta iedzīvotāji 1929. gada 18.
janvārī bija iesnieguši pagasta valdei lūgumu, lai tā
atceļ padomes lēmumu un lai jaunbūvējamās patversmes vieta buvetu skolu, bet apriņķa valde pirmo
reizi šo iedzīvotāju prasību noraidīja un palika pie
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jabut
ieskata, ka jaunbūvējamās patversmes vieta
patversmei. Iedzīvotāji ar to nav apmierinājušies
un iesnieguši prasību vēlreiz. Tad arī apriņķa valde
atzinusi, ka šai iedzīvotāju balsij ir taisnība. Tad arī
viņa izšķīrusi šo jautājumu, kā to padome nolēmusi
kādā no agrākām sēdēm.
Šterna kungs šodien vel pārmet, ka tas vistrakākais un lielākais noziegums esot tas, ka neesot nopratināts kāds skolotājs Pūpēža kungs. Šim skolotājam Pūpēdim esot nodarīta vislielākā netaisnība.
Man gribētos atkal ar dokumentiem Šterna kungam
pierādīt, ka par šo pašu Pūpēža kungu 1923. gada
10. augustā jau ir interesējusies apriņķa skolu valde,
kad viņš tanī laikā bijis skolotājs apriņķa bērnupatversmē. Apriņķa skolu valde nolēmusi nepiemērotības dēļ viņu pavisam atcelt no skolotāja amata.
(Starpsauciens.) Šterna tanī laikā valdē vēl nav bijis. Lēmumā teikts, ka Pūpēža kungs nav piemērots
savam amatam un vispār ir bijis par sliktu priekšzīmi saviem audzēkņiem. Šterna kungs pārmet Līcim, ka tas bijis tas vainīgais, kas atlaidis Pūpēdi.
Vai tad Ivanova kungs Jums neteica, Šterna kungs,
ka arī viņš parakstījis rezolūciju par Pūpēža atsvabināšanu no viņa amata pienākumiem? Tā tad arī viņš
ir par to atbildīgs. Šterna kungs, vai tad Jūs domājat,
ka tas ir ārkārtīgi liels ļaunums, ja cilvēku, kurš izkalpojis pensiju un kura skolotāja pagātne nav sevišķi ideāla, ņem un laiž, lai viņš iet, jo viņam maizīte
jau nodrošināta? Tas ir pavisam pareizi. Arī tad
es to atzītu par pareizu, ja tur nebūtu Ivanova kunga paraksta. Jūs to neatzīstat par pareizu tāpēc, ka
Jums tas nav izdevīgi. (Starpsauciens pa kreisi.)
Tā, Kalniņa kungs, ir Jūsu darīšana!
1930. gada 18. augustā Liepājas apriņķa skolu
valdeHesniegts šāds raksts: «Vēlēdamies aiziet
pensijā, laipni lūdzu atsvabināt mani no skolotāja
amata pienākumu -izpildīšanas, sākot ar š. g. 1. novembri.
Jēkabs Pūpēdis, Liepājas apriņķa rezerves skolotājs.» Šterna kungs, 18. augustā iesniegts
lūgums, un atlaists viņš ir 30. augustā. Te taču ir
izpildīta tikai šī Pūpēža kunga vēlēšanās! Man jādomā, ka šis Pūnēža kungs žēlojas par viņam nodarīto lielo pārestību uz Šterna kunga pamudinājumu.
Vispār, Šterna kungs, varbūt Jūs gribētu redzēt to
žurnālu, ko, skolotājam Pūpēdim prom esot, veduši
skolnieki. Tur var redzēt, kā skolnieki ir atestējuši
šo Pūpēža kungu. Pūpēža lieta ir nokārtota tā, kā
to šis kungs pats ir prasīiis. tāpēc, ja te pārmet apriņķa valdei, es nezinu, kā to lai apzīmē.
Vispār runājot, par apriņķa valdes sadarbību
un bardzības lietošanu pret pašvaldības darbiniekiem. Šterna kungs raksturoja Līci par tādu, kam
prāts uz sodīšanām vien nesas, un visi pieņemtie lēmumi izspiesti ar varu — tikai tas viens kārtīgais
loceklis Ivanova kungs nekad neesot balsojis par
šiem lēmumiem. Šterna kungs. Jūs varat dabūt
Liepājas apriņķa valdes protokolu grāmatu par pēdējiem 2 gadiem, un tur redzams, ka vienbalsīgi ir
pieņemts 981 lēmums, vienam atturoties pieņemti 11
lēmumi un vienam pretim balsojot pieņemti 14 lēmumi. Tā tad no 1006 lēmumiem 11 bijuši tādi, kur
viens atturējies, un 14 tādi, kas pieņemti, vienam
pretim balsojot. Ja no šiem 1006 lēmumiem tikai 26
nav pieņemti vienbalsīgi, vai tā nav labākā liecība
par to,_ka sadarbība apriņķa valdē ir loti laba; un ja
to no ārienes kāds necenstos iespaidot ar mākslīgiem līdzekļiem, ja necenstos šo darbību traucēt un
sacelt troksni nevieta, tad nebūtu arī šo 25 lēmumu
un visi būtu pieņemti vienbalsīgi.
Kā ir ar to sodīšanu, par ko šeit ļoti uztraucās
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Sakarā ar šo jautājumu es gribētu
mazliet atgriezties atpakaļ pie Šterna kunga valdīšanas laikiem un paskatīties, cik viņš ir sodījis un
kur viņš ir sodījis. Man te priekšā Liepājas apriņķī
sodīto saraksts, un šai sarakstā redzams, ka 1924.
un 1925. gadā — tā tad divu gadu laikā, — kad valdē bijis Šterna kungs, sodīti 14 pašvaldības darbiŠterna kungs?

nieki.

Tagad trīs gadu laikā — 1928., 1929. un 1930.

gadā, tā tad gandrīz pilnos trīs gados, kad valdē ir
tas neiecietīgais pašvaldības darbinieks Līcis, tur
sodītas 4 amata personas, un 5 darbveži. Tā tad
trīs gadu laikā administratīvā kārtā uzlikti 9 sodi.
Šterna kungs, paņemiet papīri un zīmuli un izrēķinait, cik liels procents ir katrā gadījumā, kurš ir sodījis vairāk! Es rēķinu to lietu tā apaļos skaitļos,
un man iznāk, ka Jūs, Šterna kungs, esat sodījuši
otrtik daudz, nekā tas tagad ir noticis. Un tomēr
Jūs nekautrējaties teikt, ka Līcis esot vīrs, kam tik
uz sodīšanu vien prāts nesoties.
Par Jūsu morāli, Šterna kungs, man jau ir nāciesjeikt, ka pēc Jūsu morāles katra lieta ir dažādi
iespējama: vienreiz Jūs varat lietot to tā un otrreiz
atkal citādi. Es turpretim redzu, ka apriņķa valdes
sadarbība ir bijusi augstākā mērā pieņemama. U
Vinters no vietas: «Laba ir bijusi!») Es te taisni varētu piekrist Vintera kungam, ka tā ir bijusi laba, jo
Vintera kungs kā godīgs pilsonis jau zina, ka ir slikti but to cietušo vidū. Viņš negrib to cietēju vairāk.
Viņš negrib vairs cietēju, jo viņam ar tiem neiet labi; viņš to ciešanu grib reiz izbeigt.
Pagājušo reizi, kad es Augstajam namam sacīju, ka kļūdas ir katra cilvēka darbībā, es, gribēdams
iedziļināties arī Šterna kunga darbībā, pārliecinājos
par to un atradu viņa darbībā, es neteikšu — pārkāpumus, bet kļūdas, no kurām Liepājas apriņķa pašvaldībai ir radušies lieli materiāli un kulturāli zaudējumi. Aprniķa valdes liels kulturāls centrs ar divām pilīm izīrēts organizācijai, kurā ir arī Šterna
kungs, par 10 latiem gadā. — Tomēr nē: man jāatvainojas pret Šterna kungu, jo zināmā mērā tas tā
nav_: viņš to izīrējis nevis par 10, bet par 5 latiem.
Velak apriņķa valde uz Šterna kunga lēmuma pamata, kas ierakstīts protokolā — toreiz Šterna kungu ievēlēja II Saeimā, un viņš no apriņķa valdes taisījās aiziet —, 1925. gada 2. novembrī, neskatoties
uz to, ka šī lielā muiža, kas var ienest vismaz 2000
latu, izrentēta par 5 latiem gadā, steidzīgi pagarināja nomas līgumu uz 26 gadiem. Te ir 2. novembra
protokols Nr. 32, kur § 14. sacīts, ka apriņķa valde
nolēmusi pagarināt Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrībai Ligutes muižas nomas līgumu uz 26
gadiem. Tā tad Šterna kunga darbība nebūt nav
bijusi laba, jo arī viņš ir tikai cilvēks. Šterna kungs
negrib dzirdēt, ka viņam pārmet, bet redz vainu tikai citos. (/. Šterns no vietas: «Kas to lēmumu ir
parakstījuši?») Te ir Šterna kunga paraksts — J.
Šterns.
Tālāk Šterna kungs toreiz, pārņemot muižu savas organizācijas rīcībā, arī skolas inventāru saņēmis par brīvu, lai gan tā vērtība bijusi 3800 latu. Tagad, kad skola ir pārnākusi atpakaļ uz apriņķi, liekas, organizācijai, kuras priekšgalā ir Šterna kungs,
vajadzēja atdot atpakaļ šo inventāru'par brīvu. Kas
tā domā, tas maldās. Par šo inventāru minētā organizācija pieprasīja samaksāt ,3500 latu, lai gan apriņķa valde no 1924. līdz 1929. gadam izsniegusi
Kurzemes lauksaimniecības centrālbiedrībai pavisam kopsumā 18.000 latu: 1924. gadā — 4000 latu,
1925. un 1926. — 4000 latu, 1927./28. — 5000 latu un

s es i j a s 18. s ed e 1930. gada

19. decembri.

843

1928./29. gadā — atkal 50_00 latu, kopā 18.000 latu.
Tā tad, ja inventārs arī būtu papildināts, tad vienīgi
ar apriņķa valdes līdzekļiem. Tomēr tas netraucē
Šterna kungu pārdot inventāru apriņķa valdei. Kad
Liepājas apriņķa pašvaldība ceļ iebildumus pret to,
tad Šterna kungs iet tiesā un piedzen šo summu. Ta
arī tiek samaksāta. Mēs redzam, ka arī toreiz, kad
šterna kungs bija apriņķa valdē, viņam nerūpēja
pašvaldības intereses.
Tālāk minēšu kādu gadījumu ar kādu privātu
aptieku, ko Šterna kungs izīrējis par 80 latiem gadā.
Tagad nopeltais Līča kungs minēto aptieku izīrējis
par šīs aptiekas īpašnieka piedāvāto summu — par
500 latiem gadā 80 latu vietā. Parēķiniet, kungi, cik
daudz ir zaudēts laikā no 1925. gada līdz 1930. gadam. To Šterna kungs neredz. Viņš redz tikai citu
trūkumus, bet savus trūkumus nē. Tas ir tas bēdīgākais, kas pašvaldības un parlamenta darbiniekam
var piemist.
Ievērojot visus šos un arī ministra kunga neapgāžamos faktus, mums jāatzīst, ka Šterna kunga in-

terpellacija ir vairāk kā nosodāma un nav ne mazākā pamata prasīt neuzticības izteikšanu iekšlietu
ministrim, vai pat visai valdībai. Iekšlietu ministrim
un valdībai vajadzētu izteikt pateicību. Liepājas
apriņķa valdes priekšsēdētāja darbība ir pārbaudīta,
un ir konstatēts, ka tur nav nekādu nelikumību. Visu to ievērojot, mums, kā jau teicu, jāizsakās pret
šīs Interpellācijas iesniegšanu un pret
darbinieku
nopelšanu šeit Saeimā.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds deputātam Lejiņam.
P. Lejiņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
Te bija dzirdami starpsaucieni, kāpēc Birznieka
kungs šodien tik skaļi runā, jo vienmēr viņš tik skaļi
nerunā. Man tas noslēpums jāatklāj: viņš runāja
tik skaļi tamdēļ, lai Līča kungs to dzirdētu — viņš
te publikā sēž, lai tad.viņš arī saņemtu to pateicību
par savu partijas darbību.
Mēs šinī jautājumā līdz šim neesam sapratušies,
un es neceru, ka sapratīsimies arī šodien. Pašvaldības jautājumos visus šos gadus mums ir bijušas
dažādas valodas. Ir pašvaldības aizstāvji un «aizstāvji» . Labā puse uz pašvaldību vienmēr ir skatī-

jusies kā uz kaut ko lieku, kā uz kaut ko nevajadzīgu, ko vajadzētu sašaurināt, pat atcelt — valsts pati
esot liela pašvaldība, kam vēl citas pašvaldības!
Mēs uz šo jautājumu skatāmies citādi; mēs skatāmies ta, ka pašvaldība ir mūsu demokrātiskās iekārtas neatņemama dala, kas nevis jāsašaurina, bet
jāizveido uz aizvien plašākiem pamatiem. Tā ir
tāda mušu demokrātiskās iekārtas sastāvdaļa, bez
kuras šī iekārta nemaz nav domājama. Tanī ziņā
visas debates jāievirza pavisam citādā virzienā. Te
nav tik svarīgas Līča vai Cauča personības, bet tas,
vai mēs gribam glābt pašvaldību, vai glābt atsevišķu partijas cilvēku.
Man liekas, ka konferences jums notiek diezgan
bieži. Pašvaldības departamenta direktors var būt
liecinieks, ka šinīs dienās ir notikusi apriņķu priekšnieku konference, kuras rezultāti bijuši diezgan bēdīgi. Būtu ļoti patīkami dzirdēt, ja Līča kungs būtu
pacēlis savu balsi pašvaldības labā, bet cik es esmu
lasījis atreferējumus, Līča balss nav bijusi dzirdama — mazākais, atreferējumos tas nav redzams.
Mēs gan redzam, cik cītīgi viņš strādā kā partijas
cilvēks, bet ka viņš būtu arī pašvaldību aizstāvis,
to nedzirdam tikpat kā nemaz. Tāpēc ir iesniegta
šī interpellacija, un tāpēc mēs pie tās apstāsimies
tuvāk.
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Kad jāaizstāv savas partijas cilvēks, tad lieku
reizi dabūjam dzirdēt, ka ne tik vien iekšlietu ministra kungam, bet arī zemnieku savienības Kurzemes deputātam Birzniekam nav neka svēta. Fakti
un dokumenti tiek nolasīti tikai pa daļa', vai arī tikai
tās vietas, kas ir izdevīgas, bet tās, kas nav izdevīgas, noklusē. Pēc Birznieka lietas nostādīšanas ta
lieta tiešām ir pelnījusi pateicību, un Birznieka
kungs arī of'ciāli še Saeimā izteica Līča kungam pateicību. Bet te nu man jāsaka, ka tā pateicība viņam kā pašvaldības darbiniekam ir pilnīgi nevietā.
Tagad es gribētu mazliet pakavēties pie faktiem, kas te tika minēti; lai būtu atļauts ari man īsu-
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Tālāk pāris vārdu par Medzes revīziju. Birznieka kungs pagājušo reizi sacīja — ļoti žel, ka viņa
pašla'k nav klāt —, ka padome esot iecēlusi speciālu revīzijas kommisiju. Jā, to nevar nosaukt citādi kā par pārspīlēšanu. Nekāda nelikumība nav
notikusi. Izdarīta lielāka revīzija, un atrastas vairākas nekārtības. Pagasta padome, kurā visi nav

speciālisti, izvēl no sava vidus dažas personas, kuras lai pārbauda faktus, vai revīzija ir bijusi pamatota un kā izlabot kļūdas. Par to, man liekas, nekā
nevar pārmest, un Birznieka kunga apgalvojumi bija pilnīgi nevietā.

Ezeres pagasta lietā tika aizrādīts, ka ari Ivamā pāriet tiem pāri.
novs liecinājis, ka viņš balsojis tā, kā tur ieprotokoVispirms runāšu par Birznieka kunga atspēko- , lēts. Viņš liecinājis, ka apriņķa valdes priekšsēdējumiem.
tājs Līcis nav nepareizi -informēj' s. Uz šo liecību
bija
spiests
iekšlietu
ministris lika loti lielu svaru, jo arī sociālatzīSēklas lietā Birznieka kungs
ties, ka kļūda ir bijusi. Šinī gadījumā viņš uzbruka
demokrātu pārstāvis esot liecināj's, ka nepareiza inarī personīgi Šterna kungam. Tas nu bija pavisam
formācija nav sniegta. Man liekas, ka Līča galvenevietā un atklāja Birznieka kunga vājo pusi. Šternais uzdevums ir pareizi informēt valdes locekļus
un no liecības ir skaidrs, ka pareiza informācija Ivana kungs, cik man zināms, nekad nav bijis apriņķa
valdes priekšsēdētājs, tāpēc uzlikt viņam kādu atnovam nav sniegta.
bildību ir pilnīgi nevietā un salīdzināt viņa atb'ldīPar to kommisiju naudu no apdrošināšanasbiedbuar to, kāda tagad ir Līča kungam, ir p:lnīgi neierības
«Zemes» es domāju, ka tāda rīcība ir ne tispējami. To nemaz nevar salīdzināt. Bet, kā jau
tikai
bet par to pat jāsauc pie atbildības.
nosodāma,
teicu,_ šinī jautājumā Birznieka kungs tomēr teica,
apriņķa valdes priekšsēdētājs, kuram
Saprotams,
ka
ka kļūda ir bijusi, un to es arī gribu uzsvērt.
ir tik noteicošs vārds, ja viņš pie tam vēl ir apdroTālāk runāšu par sodiem. Man liekas, nav
šināšanas biedrības aģents, braukdams uz revīzisvarīgs sodu skaits, bet svarīgs ir tas, kā soda, par
jām pa pagastiem, taču gādās par to, lai kommisijas
ko soda un vai šie sodi atceļami, vai nav atceļami.
naudas būtu lielākas un aģitēs tikai par šo vienu apEs ari atzīstu, ka pašvaldības darbā, sevišķi Latdrošināšanas biedrību. Apriņķa valdes priekšsēdēvijas pastāvēšanas pirmajos gados, kad pašvaldības tajām taču pašam jāzin, ko viņš drīkst darīt, ko nē.
nebija vel noorganizētas, darbinieki vēl bija loti
Ja kāds mazāks ierēdnis ko darītu, vai kāds apriņjauni, vienu otru reizi sodus vajadzēja uzlikt. To es ķa valdes loceklis, tad tā būtu cita lieta; bet apriņnemaz nenoliedzu. Bet man liekas, ka svarīgi ir
ķa valdes priekšsēdētājam jāzin, ka viņam tas nav
uzlikt sodus tad, kad tas vajadzīgs. Ir zināms, ka
jādara.
Līča uzliktie sodi pec tam atcelti un tā tad, acīmreVēl par to protokola iznīcināšanu. Pēc liecīdzot, uzlikti nevietā. Sodi ir uzlikti, bet aiz formābas nolasīšanas bija redzams, ka darbvedim licies,
liem iemesliem, nerunājot nemaz par būtību, pēdējā
instance — Senātā atkal atcelti. Tas norāda, ka pat ka protokols iznīcināts, jo Līcis plēsis kādu papīru
Senātam vairākkārt ir bijis jānodarbojas atkal ar taisni tad, kad bijusi runa par gratifikāciju un kad
izcēlies strīdus. Tas taču ir skaidrs: apriņķa valdei
kļudam, kuras Līcis izdarījis apriņķa valdē.
ir 700 latu izdalīšanai, apriņķa valde liek priekšā izTālāk man ir atsevišķi fakti par dažādām izdalīt šo atlikumu visiem, bet apriņķa valdes priekšmeklēšanām. Man liekas, nav jābrīnās par to, ka
sēdētājs, kuram, ir padomā kāds partijas biedrs, kukāds apriņķa valdes lielāks ierēdnis baidās atklāti
ram viņš vienam pašam gribētu izsniegt šo gratifiizteikties—to vareja_ redzēt sevišķi dažās lietās, piekāciju, tam pretojas. Principā ir protokolēts sadalīt
mēram skolotajā Pupeža lietā. Ierēdnis, kura apatlikumu visiem, bet viņš grib iedot to vienam pastākļi jau tagad ir tik slikti un kurš zin, ka viņam var
šam, tikai nevar to izdarīt; tad nu viņš to «melno»
draudēt atlaišana no vietas, nekad neuzdrošināsies
atklāti izteikties un labākā gadījumā teiks, ka viņš protokolu ir paturējis pie sevis. Nav teikts, ka
viņš to ir saplēsis, bet gan ir noslēpis, un apriņķa
neka nezin. Arī visas tās liecības, ko iekšlietu mivaldes locekļi nekā nav zinājuši, tāpat ari darbinienistris nolasīja, pa lielākai daļai skanēja: nezinu, neki nav zinājuši par kaut kādu gratifikāciju. Bet
zinu, nezinu! Šī atrunāšanās ar nezināšanu ir itin
svētki ir jau tuvu, un ja ir bijusi runa par gratifikādabīga, jo citu atbildi jau nevarēja dabūt. Sevišķi
ciju tad visiem apriņķa valdes darbiniekiem tas bipēdējas dienas prese bija parādījušās ziņas no ap^
ja jāzin
laikā. Tikai šodien mēs no šīs katedras
riņķa valdes aprindām, ka līdzekļu esot tik maz, ka
dzirdam, ka tā protokola zīmīte iešūta akti un kāapmēram 30% skolotāju Liepājas apriņķī būšot jādam nolūkam tā iešūta. Ja te nevar runāt par saatlaiž. Velak šī ziņa tika izlabota. Bet vai tā nav iebiedēšana un terrors, ja ierēdnis vai skolotājs zina,
ka apriņķim navlīdzekļu, algu neizmaksā, un pie
viņa griežas ar tādiem jautājumiem, kas var kaitēt
viņa turpmākam darbam? Bez šaubām, tas mēģiģina izvairīties un nesaka īsto patiesību. Te apstākļi tomēr nav tādi, kā, piemēram, kara resorā;
pašvaldību aprindas tautas vietniekiem uzticas vairāk, un tik tiešām, cik man ir bijušas sarunas, darbinieki nav patiesību slēpuši, bet pastāstījuši v'sus
nenormālos apstākļus, kādos viņiem jādarbojas un
jādzīvo.

plēšanu, tad par apzinīgu noslēpšanu te ir skaidri
pierādījumi. Tas ir, kā iekšlietu ministra kungs teica, «paņemts atpakaļ». Kā tad Līcis, apriņķa valdes
priekšsēdētājs, var paņemt atpakaļ savu priekšlikumu, kas jau parakstīts un skaitās ierakstīts protokolā? Tādu priekšlikumu par summu izdalīšanu, ja
tas arī ir nelabvēlīgs Līcim, vairs nevar paņemt
atpakaļ, ja apriņķa valde par to ir lēmusi.
Viss tas, ko ministra kungs lasīja un ko Birznieka _ kungs vēl pastiprināja, lieku reizi apliecina,
ka Līča kungs nav pareizi rīkojies.

845

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

Vēl tālāk man drusku jāpakavējas pie visas tas
vēstures, kā mēs savā laikā esam tikuši pie Cauciem, Līčiem un citiem tamlīdzīgiem «pašvaldības
darbiniekiem». Man jāatgādina jums tie laiki, kad
uz atslēgas pamata meklēja apriņķu valžu priekšsēdētājus un nesameklēja. Lai Līča kungs pats neņem ļaunā, šo dzirdot, jo tomēr man jābūt šinī ziņa
atklātam un jāpasaka, ka tas protokols par _ viņa
darbību Jdus pagastā bija tas izšķirošais, kāpēc viņu paaugstināja. Tanī protokolā, starp citu, teikts,
ka pagasta valdes un revīzijas protokoli vesti viena
grāmatā: «Protokoli nav numurēti, un tanī pat grāmatā ierakstīti arī zemnieku savienības nodaļas
protokoli. Tādēļ nevar noteikti konstatēt sēžu skaitu pagasta valdei un revīzijas kommisijai». Jūs redzat, ka revīzijas slēdziens par pagasta darbvedi ir
slikts, ka pagastam jārūpējas par spējīgāka darbveža iecelšanu. Iecelšanai augstākā amatā izšķirošais ir bijis tas, ka tas svarīgākais pagastā viņam ir
bijis ne pašvaldības darbs, ne pagasta protokoli, bet
gan zemnieku savienības protokoli. Šī lieta viņam
bijusi tā svarīgākā un pirmā vietā.
Par Līča darbību Idus pagastā ir arī zināms, ka
viņš bijis ļoti cītīgs kreiso sapulču jaucējs, ko viņš
darījis ar visādiem līdzekļiem. Ja nu tagad tādu
censoni ieceļ augstā amatā, viņam savu autoritāti
grūti uzturēt, tāpēc jāmēģina to panākt ar visādiem
viņš
mākslīgiem līdzekļiem. Uz Liepājas apriņķi
bija sūtīts galvenā kārtā tāpēc, lai stiprinātu zemnieku savienību, kas tur bija kļuvusi vāja. Tiešām,
visus trīs gadus, kamēr Līča kungs tur darbojas,
viņš to arī ir uzskatījis par savu galveno pienākumu. (Sauciens no vietas: «Kādi ir panākumi?»)
Tie diezgan vāji!
Ja šādu darbmieku a'zstāv valdība, tad gan
vairs nav runa tikai par iekšlietu ministri, tad nevar

uzticēties visai tādai valdībai, kas tādas lietas sedz.
Pašvaldības lietu mēs uzskatām par tik svarīgu, ka
tur vajadzīgi tādi darbinieki, kas pilnīgi nododas tikai savam darbam, nevis citiem pienākumiem. Tāpēc mēs nekādā ziņā nevaram apmierināties ar ministra kunga atbildi un iesniegsim arī attiecīgu neuzticības priekšlikumu.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-

tātam Breikšam.
J. Breikšs (demokrātiskais centrs): Augstais
nams! Pēc ministra kunga paskaidrojumu noklausīšanās par interpellāciju jākonstatē sekojošais.
Ir viens otrs sīkākas dabas nodarījums, un sīku
ķildu dēļ nevajadzētu celt traci. Bez tam mums ir
tā labā pārliecība, ka iekšlietu ministra kungs savā
darbā ir bijis objektīvs. Mums pret viņa rīcību nav
absolūti, ko iebilst. Raugoties no šī viedokļa, nebūtu, varbūt, iemesla uzsākt kādus agresīvus solus,

bet svarīgs ir vēl kas cits, proti — sekojošais.
Viens no defektiem, kas ir visās apriņķu pašvaldībās, ir tas, ka līdz šim pa lielākai daļai tur nav pielaista darbā mūsu intelligence. Mums ir ļoti daudz
universitāti beigušu juristu, kas strādā tiesās pilnīgi
par velti, tāpat mums ir daudz agronomu un tautsaimnieku, kurus arī nelaiž pie vārda. Apriņķu pašvaldībās, varētu teikt, ir vecais raugs vai arī vecā
sāls — vārdu «sāls» es gan gribētu likt pēdiņās —,
un tas ir tas, kas neļauj attīstīties apriņķu pašvaldībās jaunam garam, kas neļauj celt jaunu dzīvi. Man
šķiet, ka tik ilgi, kamēr apriņķu pašvaldībās nelaidīs
iekšā jaunus darbiniekus, tikmēr tās klibos, jo tur
aizvien vēl ir vecais gars, kommisāru gars—ne kommūnistu kommisāru, bet zemnieku lietu kommisā-
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ru gars; un tas kavē attīstīties jaunam garam. Man
šķiet, ka valdībai jāpiegriež vērība tam, lai apriņķu
valdēs būtu tādi darbinieki, kas izprot pašvaldību
dzīvi, lai tur būtu intelligenti spēki.
Saeimas prezidijam iesniegta pārejas formula
— izteikt neuzticību ne tik vien iekšlietu ministrim,
pret kuru, kā jau teicu, mums nav nekādu iebildumu, bet visai valdībai. Raugoties no šī viedokļa,
man šeit jārunā jau no opozicijas viedokļa. Protams,
mēs nevaram balsot pret šo pārejas formulu, t. i.
balsot par uzticību valdībai, un proti — aiz sekojošiem iemesliem. Ja mēs visu laiku strādājām šai
valdībā un ja iepriekšējā balsošanā mūsu ministris
dabūja mazākumu, tad tas nozīmē, ka koalīcijā ir
viena liela grupa, kas uz mums skatās naidīgi, kas
negrib mūsu līdzdalību valdībā. Mēs negribam būt
naīvi līdzbalsotāji; no šī goda mēs atteicamies. Ja
nu vienu otru reizi — es nezinu, vai šoreiz tas tā
būs — labā spārna deputātiem pietrūks kāda balss,
tad lai morālisko atbildību uzņemas tie, kas aizvien
ir lielījušies ar savu stipro bloku, lai gan tad, kad bija jābalso pret mūsu ministri, šis bloks sašķīda, jo 8

deputātu vietā pacēlās tikai 6. Šinī faktā es redzēju,

ka morāliski viņi ir pazaudējuši, nevarēdami uzturēt savu viengabalainību. Lai tad arī atbildība, ja
koalīcijai vienu otru reizi pienāks grūtāks brīdis,
krīt uz tiem sešiem, kuri spēra šo soli.
Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans: Vārds depu-

tātam Šternam.
J. Šterns (sociāldemokrāts): Augstā sapulce!
Atbildēšu dažos vārdos Birznieka kungam, kurš
man šeit tik asi uzbruka.
Kas attiecas uz Pūpēdi, es Jums, Birznieka
kungs, gribu pasacīt, ka Pūpēdis ir mans skolotājs,

ka Pūpēdis ir manu bērnu skolotājs, un es būtu laimīgs, ja šādu skolotāju būtu daudz. Birznieka
kungs, ar kādiem datiem Jūs rīkojaties? Jūs esat
nepareizi informēts. Es negribu ticēt, ka Jūs ar nodomu tā runājāt. Kad Līcis šo skolotāju atlaida,
viņš to atlaida, paziņojot par to ar policiju. Šis vecais skolotājs negribēja to kaunu, ka viņš ir atlaists
ar policiju, tādēļ pēc tam, kad Līcis viņu bija atlaidis, viņš iesniedza atlūgumos. Jūs stāvokli apgriežat otrādi. —
Tālāk Jūs man šeit pārmetat par Ligutes muižu,
ka tās iznomāšana esot liels noziegums. Es gribu
Jums, Birznieka kungs, un visai Saeimai sacīt, ka
es tur neredzu nekā ļauna; es neesmu bijis apriņķa
valdes loceklis, bet gan esmu bijis Liepājas apriņķa
likvidācijas valdes loceklis, un mums bija uzdots likvidēt visas apriņķa pašvaldības lietas. Ievērojot to,
ka Ligutes muiža sagādāja apriņķim lielus zaudējumus, Ligutes muižu izrentēja Kurzemes lauksaimnieku biedrībai uz 10 gadiem; un es gribu teikt, ka tas
ir, bijis labs, ļoti labs darbs, jo Ligutes muiža šogad
ir izdevusi no savas koku skolas ap 5000 kociņu par
vislētākām cenām; un es gribētu teikt, ka tie ir vislabākie kociņi Latvijā. Bez tam Ligutes muiža ir
izplatījusi mums piemērotu labu sēklu. Ligutes muižu izrentēja apriņķa valde; līgumu parakstījis apriņķa valdes priekšsēdētājs Zakss, apriņķa valdes
loceklis Kavenskis un Qībietis. Tie visi trīs ir
zemnieku savienības biedri. Bet Jūs to uzspiedāt
man. Redziet, Birznieka kungs, te ir līguma noraksts, lūdzu — paskataities! (Smiekli un starpsaucieni pa kreisi.)
Tālāk a Birznieka kungs, ari Jūs esat bijuši tās
nolādētās biedrības kalpībā, kuru Jūs tik loti ienīstat
—esat norentējuši Uģu muižu, un šeit ir Jūsu paraksts. (Smiekli un starpsaucieni pa kreisi.)
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Priekšsēdētāja biedrs J. Rancans (zvanī): Es
lūdzu apmierināties!
J. Šterns (turpina): Šeit apakšā ir apriņķa valdes locekļu Lauvas, Šenberga un Zaksa paraksti,
un kā Kurzemes centrālās lauksaimniecības biedrība^ pārstāvs ir parakstījies šīs biedrības priekšsēdētaja biedrs Birznieks. Tā tad, redziet, atbildība,
ko Jūs gribējāt uzkraut man, krīt uz Jums, — to
Jus paši esat darījuši!
Jūs Līča kungu ļoti sirsnīgi a'zstāvējīt. Bet,
Birznieka kungs, Jūs paši esat gājuši sūdzēties Iekšlietu ministrijā par Līča kungu, un proti — šādā gadījumā. Grobiņas pagasta padomes locekļi bija ievelējuši ar lielu balsu vairākumu darbvedi, griezušies pie Līča kunga, lai tas to apstiprina, bet Līča
kungs to nav apstiprinājis. Tad š*'e kungi bija loti
sašutuši,_ griezās pie Jums ar sūdzību, un Jūs savukārt gajat Iekšlietu ministrijā sūdzēties par šo pašu
Līci Es nebūtu nācis ar to atklātībā, ja Jūs man
nebūtu tik nekaunīgi uzbrukuši.
Vai Jūs atceraties, Birznieka kungs, kāda mums
bija saruna par Līča kungu, kad mēs braucām kopā
uz _Liepaju? Tas bija stacijā, kur Jūs man teicāt:
«Jūs, Šterna kungs, gan mazliet par stipru ņemat to
Līci.» Es atbildēju: «Vai tad tiešām tā ir?» Un tad
Jus, Birznieka kungs, teicat: «Nu, es jau ari tiešām

neesmu apmierināts ar tam lietām. Es jau saviem
vīriem saku, ko viņi ieceļ tādus skrīverīšus tik augstas vietas. Tikdami augstās vietās, tie vairs nezina, ko dara.» Tik Jiešām tā lieta nav smuka! Bet
nu tūliņ jau otrā sēdē Birznieka kungs nāk šeit ar
tādu bravūru un saka: «Šterna kungs, kā Jums kā
vecam vīram nav kauna nākt šeit un apvainot tādu
priekšzīmīgu darbinieku!» — Es tiešām neatrodu
par vajadzīgu vairs talak debatēt.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds deputātam Bastjanim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie deputāti! Jautājums, kas aizskarts interpellāc'jā un par
ko šovakar mes debatējam, ir, varbūt, samērā ne
visai svarīgs, ļošeit iejaukts tikai viens apriņķa valdes priekšsedetajs, _kur_ š nav bijis savu uzdevumu
augstumos. Bet ka mes jau redzējām no agrākiem
mušu jautājumiem šādu apriņķu valžu priekšsēdē^
taju ir vairāk. Tapec
šis jautājums pats par sevi,
ka es teicu, nav tas galvenais, kur koncentrēts viss
sma_gums. Galvenais jautājums tomēr ir mūsu vispārēja politiska un saimnieciskā situācija patlaban,
ka ari ta valdība, kas acumirklī valda
valsts stūri
un kas nodarbojas ar šo polītiku. Mums, sociāldemokrātu frakcija, jāsaka, ka mēs ar šo valdību
neesam bijuši miera jau no paša sākuma, esam bijuši
asa opozicija pret viņu, ka pret reakcionāru valdību, un šoreiz mums jāsaka, ka mūsu opozicija pret
so valdību ir kļuvusi vēl asāka. Tā ir kļuvusi
asāka aiz daudz motīviem.
_ Es nogribu aizkavēt šovakar Augsto namu ar
garam runām, bet minēšu tikai dažus faktus.
Šī valdība ir ķērusies klāt strādnieku ieguvuviem, kas ir pastāvējuši visu šo laiku. Šī valdība ir
izārdījusi slimo kases, ar visiem spēkiem ir centusies to darīt un pielikusi visu savu enerģiju, lai atņemtu strādniekiem vienu no viņu revolūcijas ieguvumiem un ari Latvijas pastāvēšanas laikā — slimo
kases. Šī valdība ir centusies ievest polītiskā ziņā
veselu rindu ierobežojumu, lai iznīcinātu arī vārda,
preses un citas brīvības. Ar šīs valdības ziņu — es
ņemos to drošību teikt — mūsu augstākā tiesu iestāde ir iznīcmajusi vienu no svarīgākiem strādnieku ieguvumiem — darba laika likumu.
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Ja paskatāmies saimnieciskā laukā, tad redzam,
ka šī valdība arī saimnieciskā laukā neiet noteiktu
ceļu — ne jau tādu, kādu mēs to būtu domājuši iet,
bet neiet nekādu noteiktu ceļu vienkārši no likumu
viedokļa, ko Saeima ir izdevusi. Neviens likums
saimnieciskā laukā netiek ievērots. Mēs pavasarī
nolēmām uzdot valdībai iesniegt likumprojektu par
lauksaimniecības aizsardzību.
Valdība nevis iesniedza Saeimai šo likumprojektu, bet izdeva not sīkumus, kam nav likuma spēka, un uz šo noteikumu
pamata saka dot miljoniem lielas summas uz visām
pusēm. Ja jautajam, kāds ir stāvoklis, tad jāsaka,
ka valdībai Latvijas bankā vien ir ap 30 miljonu latu .
paradu. _ Ja paskatāmies Latvijas bankas statūtos,
tad dabūjam atbildi, ka tāds stāvoklis nekādā ziņā
nav pielaižams, bet valdība_ nesper soļus, lai šo lietu nokārtotu. Es teikšu vēl vairāk: nesen atpakaļ
Ministru kabinets ir_ pieņēmis nosacījumu, kas līdzšinējas piemaksas vel palielina līdz trīskārtējam apmēram. Mūsu, sociāldemokrātu frakcijas ieskats ir
tāds. ka, _ šo polītiku turpinot, mēs varam nonākt pie

loti sliktam sekām.
Vēl jāsaka, ka šī valdība nav spērusi vajadzīgos soļus arī korrupcijas apkarošanai. Jūs atceramies, ka pavasarī, kadbija runa par
Uniona un citām
bankām, mes pieņemam pārejas formulu, ar kuru
devām valdībai noteiktus norādījumus, kas šai ziņā
jāgroza. Līdz šai dienai nekas nav darīts. Un nu
vel jāpieliek kas klāt! Pēdējās dienās ar tiesas spriedumu ir pieņemts viens tāds lēmums šai lietā, kas
ir pilnīgi nepielaižama lieta šinī jautājumā. Ja nu
mes_ sakara ar šo iedomājamies tādu pat stāvokli
kāda cita valstī, acumirklī kaut tanī pat Francijā,
kur tikai_ tapec, ka viens ministris iejaukts nepatīkamas lietas, krita visa valdība, un ja paskatāmies šobrīd uz Latviju, tad redzam, cik milzīga distance ir
starp mums unto valsti, kur šādām parādībām
piegriez lielāku vērību un kur tās stingri
nosoda. Aiz
visiem šiem polītiskiemun saimnieciskiem
motīviem protama lieta, mes esam asi cīnījušies
pret
tagadējo valdību un sakarā ar šo atbildi,
ko deva
iekšlietu ministra kungs, varbūt, samērā
mazāk svarīga jautājuma, mes iesniedzam pārejas formulu,
kura izteikta neuzticība ne tikai 'iekšlietu ministrim
bet visai valdībai. Es recu, ka Augstais nams šoreiz
pievērsis visnopietnāko vērību visiem pašreizējiem
notikumiem un nopietnam politiskam stāvoklim; tāpēc es ceru, ka Augstajā namā būs
vairākums kas
pateiks, ka tagadējai valdībai ir laiks meklēt vietu
citur.

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds
deputātam Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Loti godātie deputātu kungi! Lejiņa kungs te pārmeta,
interpellāciju sikak iztirzājot, tomēr nerunājot
tikdaudz
par pašvaldības saturu, ka pašvaldībā esot lielāki
trūkumi un nepieciešami labojumi. -Par kļūdām,
kas
ir pašvaldība, mes Lejiņa kungam varam
piekrist;
arī mes esam ar mieru runāt ar viņu par pašvaldības trūkumu noveršanu .bet negribam šinī gadījumā
to jautājumu saistīt kopa ar pašvaldības darbiniekiem. Mesesam ar mieru runāt principiāli par pašvaldības trūkumu novēršanu katrā laikā, esam ar
mieru kopa ar Jums, Lejiņa kungs, ķerties pie pašvaldības lietas caurskatīšanas.
Šterna kungs apstājās pe tā paša Pūpēža kunga
un teica, ka viņam atlaišana esot paziņota ar policiju, un tas esot loti liels ļaunums. Turpretim 1923.
gada, kad notika viņa atcelšana no vietas, viņš sūdzējās, ka viņam neesot paziņots. Tagad viņš sū-

849

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII s e s i j a s 18. s e de 1930. g a da

dzas, ka viņam esot paziņots. Tā tad, slikti ir vienā
gadījumā un slikti — otrā.
Kas attiecas uz Šterna kunga aizrādījumu, ka
viņš neesot piedalījies pie Ligutes muižas izrentēšanas, tad es nemaz nesaku, ka tas ir milzīgs pārkāpums, bet ka tā likvidēšana ir bijusi ļoti kļūmīga.
Bez tam es tanī aktā piedalījos kā Kurzemes centrālās lauksaimniecības biedrības pārstāvis, kas garantē, ka man ir zināmi tie trūkumi, ko Šterna kungs
pielaidis izrentēšanā. Tas ir pierādījums, ka kļūdas
var notikt, bet sīku kļūdu dēļ nevar nolikt vienu
darbinieku, kā to dara Šterna kungs. Ja visā pašvaldības darbā ir kļūdas, tad tās vajaga novērst, un
mēs būsim pirmie, kas ķersimies tām klāt.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Pie vārda
vairāk neviens nav pieteicies.

Debates

izbeigtas.

— Iesniegtas divas pārejas formulas. Pirmā pārejas
formula ir šāda:
«Noklausījušies
iekšlietu ministra
atbildi uz iesniegto
pieprasījumu un debates pie tā, Saeima pāriet uz nākošo dienas kārtības punktu.»

Šo pārejas formulu parakstījuši deputāti A. Alberings, V. Sanders u. c. - - Otra pārejas formula
skan šādi:
«Atzt iekšlietu ministra atbildi
izteikt neuzticību valdībai.»

par neapmierinošu un

To parakstījuši deputāti V. Bastjānis, K. Lorencs u. c. — Bez tam iesniegts priekšlikums ar vajadzīgo parakstu skaitu:
«Atsaucoties uz Saeimas kārtības rulla 133. pantu, lūdzam pārejas formulas pie iekšlietu ministra atbildes nobalsot
nākošā Saeimas sēdē.»

(Troksnis.) Saskaņā ar kārtības ruļļa 133. panta noteikumu nobalsošana par pārejas formulām at-

liekama uz nākošo Saeimas sēdi. — Bez tam vēl
iesniegts šāds priekšlikums:
«Liekam priekšā Saeimas sēdi un sesiju slēgt».
(Troksnis un saucieni pa kreisi.) Vārds pie šī
priekšlikuma deputātam Bastjānm.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Godātie deputātu kungi! Man šķiet, ka pēc tam, kad uz Saeimas
kārtības rulla 133. panta pamata, kur sacīts, ka 20
deputātiem ir tiesība prasīt atlikt nobalsošanu par
pārejas formulām uz nākošo sēdi, jūs esat panākuši
balsošanas atlikšanu, likt priekšā sesiju slēgt ir vairāk kā nesaprotami. Kungi, ko tas nozīmē? (Saucieni pa kreisi: «Kauns!») Tas, kungi, nozīmē, ka
jums, tagadējai koalicija! un zemnieku savienības
kungiem, dūša ir papēžos, bet šīs vietas (rāda uz Ministru kabineta sēdekļiem) jūs negribat atstāt; tāpēc jūs ķeraties pie pēdējā līdzekļa, gribat pārcelt
balsošanu uz nākošā gada janvāra mēnesi, kad Saeima sanāks pēc Ziemassvētkiem. Pa šo laiku jūs
gribat mēģināt savas pozīcijas stutēt. Bet, kungi,
ir Saeimas kārtības ruļļa 111. pants, kas nosaka, ka
atbilde uz pieprasījumu nav atliekama uz nākošo sesiju, ja pieprasījuma steidzamība pieņemta vismaz
3 dienas pirms sesijas slēgšanas. Atbilde uz pie-

19. decembri.
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prasījumu ir dota, un tāpēc loģiski
mes nevaram
pārcelt nobalsošanu uz nākošo sesiju. Nobalsošanai jānotiek šinī sesijā, tas ir loģisks 111. panta secinājums, jo minētā pantā sacīts, ka pat atbildi uz pieprasījumu nav brīv pārcelt uz citu sesiju, un ta ka,
kā jau teicu, atbilde ir dota, arī balsošanu vairs nevar pārcelt uz nākošo sesiju. Tas runā pretim
Pretējā gadījumā mēs prasīsim,
kārtības rullim.
lai prezidijs sasauc frakciju padomes sēdi, kur stāsimies pie šī jautājuma apspriešanas, jo mēs uzskatām, ka tāda kārtības ruļļa pārkāpšana nav pielaižama. To jūs nevarat darīt jau aiz formāliem ie-

mesliem vien.
Otrkārt, kungi, man jāsaka, ka bez šī jautājuma
ir vēl otra lieta, par kuru frakciju padome jau ir lēmusi, ka tās dēļ sesiju nevar slēgt; tas ir likums par
vienreizēja pabalsta izmaksu ierēdņiem. Frakciju
padomes vairākums nolēma nākošo sēdi noturēt
pirmdien no rīta. Šī lieta interesē vairāk par
100.000 personu, un ilgāk to nevar atlikt. Tā tad
formālu iemeslu dēl un otrkārt arī tādēļ, par ko es
nupat runāju, nav iespējams šodien sesiju slēgt. Ja
jums ir patika pārcelt balsošanu uz nākošo sēdi, tad
— lūdzu, kungi, sēdēsim pirmdien!
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Vārds depu-

tātam Petrevicam.
A. Petrevies (sociāldemokrāts): Augsti godātie
deputātu kungi! Kārtības ruļļa 133. pants nosaka:
«Nobalsošana par pārejas formulām atliekama uz
nākamo sēdi, ja to prasa vismaz 20 deputāti.» —
Te ir jautājums par kārtības ruļļa tulkošanu. Še
nav runa par nākošo sesiju, bet nākošo sēdi. Saei-

mas kārtības rullis izšķir sesiju un sēdi. 133. pants
nosaka, ka balsošanu var atlikt uz nākošo sēdi un
ne uz nākošo sesiju. Tāpēc, Alberinga kungs, ar Jūsu juridiskiem argumentiem Jūs varat uzstāties
citur, ne šeit Saeimā. Sēde nav sesija, mūsu kārtības rullis to izšķir, un
prezidijam, pēc mūsu
pārliecības, nav tiesība likt šo priekšlikumu uz
balsošanu, tāpēc ka tas kategoriski runā pretim
kārtības rullim.
Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks:
beigtas. Iesniegts priekšlikums —

Debates iz-

pirms sēdes slēgšanas sasaukt frakciju padomes sēdi.

Ievērojot šo priekšlikumu, prezidijs sasauc frakciju padomes sēdi. Lieku priekšā pārtraukumu uz
10 minūtēm. Iebildumu nav? Pieņemts. Lūdzu

frakciju padomes locekļus sapulcēties frakciju biroja telpās.
(Pārtraukums no 11.2-5—12.08.)

Priekšsēdētāja biedrs K. Pauluks: Saeimas sēde turpinās. -Priekšlikums sesiju slēgt ņemts atpakaļ, tā tad nav balsojams. — Vēla laika dēļ prezidijs liek priekšā sēdi slēgt. Iebildumu nav? Pieņemts. —
Nākošā sēde pirmdien, 22. decembrī, pīkst. 10
iīo rīta.
Šīs dienas sēde slēgta.

(Sēdi slēdz 12.10 naktī.)
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««Likumu

par

22. d e c e m b r I.

vienreizēju pabalstu valsts

852

darbiniekiem

apspriest kā 5. dienas kārfbas punktu.»

Deputāts J. Birznieks iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā grozīt

dienas kārtību

šādi:

7. punktu likt kā 2. dienas kārtības punktu, 33. punktu
likt kā 2. dienas kārtības punktu, 8. punktu likt ka 4. dienas

kārfbas punktu.»

VII sesijas 19. sēde 1930. gada 22. decembrī.

Vispirms lieku uz balsošanu budžeta kommisijas referenta Dukura priekšlikumu —

(Atklāta pīkst. 10.05 no rīta.)
Saturs.

1.

2.

valsts darbinieku
kārtības punktu.

Dienas kārtības grozīšana:
J. Birznieks (zemnieku savienība)
V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

852
852

N. Kalniņš (sociāldemokrāts)

870

Deputāta J Višņas u. c. iesniegtais priekšlikums — uzdot 'irdzniecības un rūpniecības kcmmisijai papildināt

likumu p r darbiem un piegādēm

valsts

vajadzibām

(pieņem):
3.

4.

J Višņa (sociāldemokrāts)
853
Iekšlietu ministra atbilde uz deputāta J. Šterna u. c.
iesniegto steidzamu piepra ījumu par Liepājas apriņķa
valdes priekšsēdētāja rīcību ^nobalsošana par iesniegtām pārejas formulām :
F. Cielēns īsociāldēmokratsl
855
Pārgrozījumi līkumā par ievedlēsēm
ba* kārtībā':

(pieņem steidzamī-

A. Jukšinskis, referents
J. Birznieks, referents
K
5.

Dēķens, referents

860

K. Lorencs (sociāldemokrāts)
Likums par Londonas vispasau'es pasta kongresā parakstītie

6.

856, 859
856, 859

vispasau'es pasta savienības konvenciju un no-

līgumiem ( pieņem steidzamības kārtībai:
J. Rancans, referents
Likums par vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem - pieņem steidzamības kārtībā):

R. Dukurs, .eferents
P. Zeibolts, referents
K- Dēķens, referents

865

P. Zeibolts (sociāldemokrāts)
V. Rubu is (Latgales
vienība

861

863, 867, 868
865
870

K. Balodis (darba savienība)

867

demokrātiskā

zemnieku

ap867

V. Bastjānis (sociāldemokrāts)

7.

856

868

Likums par valsts krēditiem un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai (3. lasījums un redakcijas kommisijas
ziņojums):
K. Kiršteins, referents
K. Dēķens, referents

871
872

E. Grantskalns i zemnieku savienība)
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku
tija)

8.

Papildinājums

871

un sīkgruntnieku

likumā par darb , laiku

par872

(pieņem

steidza-

mības kārtībā,:
N. Kalniņš, referents
K. Dēķens, referents
9.

Sesijas slēgšana

872
... 874
874

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Saeimas sēde atklāta.
Dienas kārtībā:
prezidija ziņojumi; iekšlietu
ministra atbilde uz deputāta J. Šternau. c. iesniegto
steidzamo pieprasījumu par Liepājas apriņķa valdes
priekšsēdētāja rīcību — nobalsošana par iesniegtām
pārejas formulām; pēc tam turpināsies jau agrāk izsludinātā dienas kārtība, papildināta ar likumu par
vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem un tautas
labklājības ministra atbildi uz deputāta J. Višņas u.
c. iesniegto jautājumu.
Pie dienas kārtības iesniegti divi priekšlikumi.
Budžeta kommisijas referents R. Dukurs liek
priekšā:

pabalsta likumu apspriest kā 5. dienas

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret budžeta kommisijas referenta Dukura priekšlikuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir par tā pieņemšauu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
Par referenta Dukura priekšlikumu nodotas 45 balsis, pret to nodotas 39 balsis. Referenta Dukura
priekšlikums pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk
deputāta Birznieka priekšlikums par dienas kārtības grozīšanu. Par šo priekšlikumu vārds deputātam Birzniekam.
J. Birznieks (zemnieku savienība): Augsti godātie deputātu kungi! Pēc nepilniem 2 mēnešiem lauku
pašvaldībās sāksies vēlēšanas nākošiem gadiem.
1,ai vēlēšanu priekšvakarā būtu skaidrība, kādam

laikam jaunās amatpersonas jāvēlē, ir nepieciešami
visus grozījumus, kas attiecas uz šīm lauku pašvaldībām, t. i., kā uz pagasta padomes, tā uz revīzijas kommisijas, tāpat arī apriņķa valdes un apriņķa revīzijas kommisijas vēlēšanām, pieņemt jau
pirms vēlēšanām. Ja šos pārgrozījumus un papildinājumus nepieņems šinī sesijā, tad nebūs nekādas

izredzes tos līdz vēlēšanām pieņemt. Lai tomēr
noskaidrotu visus šos diezgan svarīgos jautājumus,
es lieku priekšā dienas kārtības 7. punktu apspriest
kā 2., 33. — kā 3. un 8. — kā 4 punktu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pret deputāta Birznieka priekšlikumu vārds deputātam Bastjānim.
V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es gribu izteikties pret šo priekšlikumu aiz sekojošiem iemesliem. 7., 8. un 33. dienas kārtības punkti runā par
lauku pašvaldību Vēlēšanām, par šo vēlēšanu likumu grozīšanu un neapšaubāmi aizņems mums gandrīz visu dienas_ kārtību. Priekšlikumu nolikt
šos punktus pirmā vietā šie kungi ir iesnieguši, acīmredzot,
ar aprēķinu,
lai visa pārējā
dienas kartība paliktu neaizskarta. Protams, mēs
tādam aprēķinam nevaram piekrist un nevaram
piekrist arī tam, ka šos likumus par pašvaldību vēlēšanu likumu grozīšanu aizliek priekšā nobalsošanai par uzticības votumu, ierēdņu pabalsta likumam,
līdz ar to nelaižot klāt arī 3. lasījumam. Tā kā man
šķiet, ka Augstajam namam tāds stāvoklis nav pieņemams, tad nav nekādas citas izejas, kā balsot
pret šo priekšlikumu -- aizcelt pašvaldības likumu
grozījumus visiem citiem priekšā un aizkavēt pārējas dienas kārtības apspriešanu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Nobalsošanā nāk de-

putāta Birznieka priekšlikums par dienas kārtības
grozīšanu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta
Birznieka priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu
pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu.
Beidzot
lūdzu pacelties tos, kas atturas. Par deputāta Birznieka priekšlikuma pieņemšanu nodotas 40 balsis,
pret to nodotas 41 balss, atturējušies — 2. Deputāta Birznieka priekšlikums noraidīts. — Citu iebildumu pret dienas kārtību nav? Dienas kārtība pie-

ņemta.
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Pārejam uz 1. dienas kārtības punktu — prezidija ziņojumiem.
Lūdzu sekretāru nolasīt deputāta J. Višņas, M. Rozentāla u. c. iesniegto
priekšlikumu, kas savā laikā jau izdalīts deputātiem
un tagad nāk apspriešanā.
Sekretārs J. Breikšs:
«Saeimas prezidijam.
Liekam
likumu:

priekšā Saeimai pieņemt

sekojošu

mūsu priekš-

Saeima nolemj: uzdot tirdzniecības un rūpniecības kommisijai papildināt likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām ar noteikumiem, kas nodrošinātu nopelnītās darba
algas samaksu no valsts izdotos darbos nodarbinātiem strādniekiem.
J. Višija,
M. Rozentāls,
K. Lorencs,

P. Lejiņš,
Bruno Kalniņš,
A. Petrevies,
V. Pigulevskis,

K. Būmeisters,
A. Veckalns,
P. Zeibolts.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
Višņam.
J. Višņa (sociāldemokrāts): Godājamie deputātu kungi. Darba algas neizmaksas jautājums ir izvērties par ļoti plašu un neciešamu parādību visā
mūsu saimnieciskā dzīvē. Ja dažus gadus atpakaļ
šī parādība bija novērojama tikai privātā rūpniecībā, tad tagad daudz plašākos apmēros tā ir izplatījusies valsts izdotos darbos, un katru gadu arvienu
vairāk un vairāk jādzird sūdzības, ka taisni valsts
darbos darba alga netiek izmaksāta. Arī šogad ir
iesniegtas vairākas strādnieku,prasības pret Satiksmes un Zemkopības ministriju, kur attiecīgie darbu
uzņēmēji, izpildot šos valsts darbus, nav samaksājuši strādniekiem nopelnīto darba algu. Sevišķi
daudz grēko pret Latgales strādniekiem, kas iebraukuši še sezonas darbos un uzticas darba devējiem,
kas izpilda valsts darbus.
Šie strādnieki rudenī
zaudē visu vasaras peļņu. Ja stāvoklis paliks līdzšinējais, tad var paredzēt, ka nākošajā saimniecības
gadā šī parādība ies plašumā, un atkal lielas strādnieku grupas valsts darbos zaudēs nopelnīto darba

algu.
Arī sociālās likumdošanas kommisijā pārrunāja
šo jautājumu un izstrādāja likumprojektu, kas paredz sodīt darba devējus, kuri ļaunprātīgi izvairās
no nopelnītās darba algas samaksas. Bet ar šo līdzekli nevarēs novērst gadījumus valsts darbos,
kur tagad darba devēji izvairās samaksāt strādniekiem algu. Diemžēl, likumā par izsolēm un piegādēm, kas nosaka, ka valsts iestādēm jāseko valsts
darbu izpildīšanai, ka jābūt kādai kontrolei par darbu technisko izpildīšanu, nav nekādu noteikumu, kas
resoriem uzliktu pienākumu sekot, vai attiecīgais
darba devējs, saņemot no valsts avansu, ari samak^
sā strādniekiem
darba algu. Šisnoteikums ir nepieciešams vienkārši tāpēc, ka darba devēji, kas izpilda
valsts
darbus, pa lielākai
daļai
ap
80%
strādā
ar
valsts
maavansiem
un
zakā_ mērā
ar
saviem kapitāliem
Šādos
apstākļos resoram viegli sekot, vai uzņēmējs strādniekiem darba algu samaksā kārtīgi, vai izpilda pienākumu pret to darba spēku,' ko viņš nodarbina
valsts darbos. Vel vairāk tas ir nepieciešams tāpēc, ka mušu strādniekos, sevišķi latgaliešos, nav
izpratnes strādājot, piemēram, uz šosejām, ka viņi
nestrādā valsts darbu, bet privātu. Viņi domā, ka
alga nezudīs, un gadījumā, kad uzņēmējs nemaksā,
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strādnieku sašutums vēršas ne pret privāto darba
devēju, bet pret valsti; viņi domā, ka valsts an
līdz atbildīga, ka attiecīgais resors arī līdz atbildīgs
par viņu apkrāpšanu. Tāpēc ir nepieciešama stingrāka valsts kontrole par darbiem un arī uzņēmēju
algu izmaksām.
1927. gadā izdeva noteikumus par šo jautājumu, kur bija paredzēts, ka valsts iestādēm jāseko,
vai algu izmaksā, vai nē. Otrkārt noteikumos bija
paredzēts, ka neviens uzņēmējs nevar saņemt atpakaļ drošības naudu, pirms viņš attiecīgam resoram
nav uzrādījis apliecību, ka izmaksājis algu saviem
strādniekiem. Šie noteikumi nepastāvēja ilgi. Starp
citu, šinīs noteikumos vēl sevišķi bija noteikts, ka
uzņēmējiem, kas apkrāpuši savus strādniekus, neizmaksājot tiem algu, neļaus piedalīties turpmākās izsolēs. Šis nosacījums bija sevišķi svarīgs — ļaunprātības stipri mazinājās; bet 1928. gada sākumā
noteikumus atcēla.
Visu šo laiku uzņēmēji varēja
atkal brīvi rīkoties, un šogad strādniekiem uzņēmēji
nav izmaksājuši vairāk desmit tūkstošu latu.
Saprotama lieta, ka te pirmā vietā atkal ir Latgales
strādnieki. Es domāju, jūs, kungi, sapratīsit, ko nozīmē Latgales strādniekam zaudēt algu. Tas nozīmē — visu ziemu badoties. Tāpēc mēs liekam
priekšā pārstrādāt noteikumus par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām, paredzot viņos ne tikai
uzraudzību par darbu technisko izpildīšanu, bet ievedot minētos noteikumos atsevišķu daļu, kur būtu
paredzēta attiecīga resora uzraudzība par to, vai
uzņēmēji samaksā saviem strādniekiem algu. Saprotama lieta, ka resors nevar nokārtoties ar uzņēmēju, pirms nav zināms, ka viņš algu samaksājis.
Tas, godājamie deputātu kungi, nav tkai strād-

nieku interesēs vien, bet nāks par labu arī uzņēmēju nesolīdās konkurences izskaušanai. Tagad daudz
uzņēmēju izsolēs izkonkurē
godīgākos uzņēmējus,
jo viņi savā pelņā iekalkulē arī strādniekiem neizmaksatoalgu daļu. Man jāsaka, ka daudz uzņēmēju
cenšas ta pelnīt, nobīdot pie malas solidus uzņēmējus. Viņi nosola darbu par ļoti zemu maksu un dara
to apzināti, jo zina, ka ar uzviju nopelnīs, jo neizmaksas strādniekiem algas.
Tāpēc mūsu frakcija
uzskata šo jautājumu par ļoti nopietnu un liek
priekšā Saeimai to pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Debates izbeigtas. ?—
Deputāts J. Višņa u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā Saeimai pieņemt sekojošu mūsu priekšlikumu:

Saeima nolemj: uzdot tirdzniecības un rūpniec'bas kommisijai papildināt likumu
par darbiem
un piegādēm valsts
vajadzībām ar noteikumiem, kas nodrošinātu nopelnītās darba algas samaksu no valsts izdotos
darbos nodarbinātiem

strādniekiem.»

Pie šī priekšlikuma deputāts
sniedzis pārlabojumu:
«Tirdzniecības
džeta kommisiju.»

V. Bastjānis

un rūpniecības kommisijas vietā likt

Vispirms lieku uz balsošanu deputāta

iebu-

V. Bast-

jāņa pārlabojumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
deputāta V. Bastjāņa pārlabojumu.
Acīm redzams
vairākums. Deputāta V. Bastjāņa pārlabojums pieņemts. Tagad nobalsošanā nāk deputāta J. Višņas
u. c. iesniegtais priekšlikums pārlabotā veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta J. Višņas u. c.
iesniegtā priekšlikuma pieņemšanu pārlabotā veidā.
Acīmredzams vairākums.
Deputāta
J. Višņas
veidā
u. c. iesniegtais priekšlikums pārlabotā
pieņemts. — Līdz ar to 1. dienas kārtības punkts izsmelts.
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Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu
depuuz
atbildi
iekšlietu ministra
tāta J. Šterna u. c. iesniegto steidzaapLi e_p a ja s
mu pieprasījumu p ar _
rīcību.
priekšsēdētaja
valdes
riņķa
Nobalsošanā nāk iesniegtās pārejas formulas 1 irma
pārejas formula, ko iesnieguši deputāti A. Alberings,
V. Sanders, A. Briedis, u. c, skan šādi:
uz iesniegto
«Noklausījusies
iekšlietu ministra atbildi
uz nākošo
pieprasījumu un debates pie tās, Saeima pariet
dienas kārtības punktu.»

Otru pārejas formulu iesnieguši deputāti V.
Bastjānis, K. Lorencs, P. Lejiņš, J. Šterns u. c, un
tā skan šādi:
«Saeima nolemj: atzit iekšlietu ministra
apmierinošu un izteikt valdībai neuzticibu.»

atbildi par ne-

Saskaņā ar kārtības rulli nobalsošanā nāk vispirms pirmā — vienkāršā pārejas formula, ko iesnieguši deputāts A. Alberings u. c. Ludzu pacelties
tos, kas ir par deputāta A. Alberinga u. c. iesniegtas
pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu
pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
A. Alberinga u. c. iesniegtās pārejas formulas pieņemšanu nodotas 53 balsis, pret to nodotas 42 balsis. Deputāta A. Alberinga u. c. iesniegta pārejas
formula pieņemta. Līdz ar to atkrīt nobalsošana
par otro pārejas formulu. — Par balsošanas motīviem deputāts F. Cielēns iesniedzis rakstveida paziņojumu:
tagadējai valdībai
«Balsoju pret uzticības izteikšanu
tāpēc, ka viņa ir sociālās un polītiskās reakcijas valdība, kura
savu vairākumu Saeimā sastāda nevis uz kadu portisku principu pamata, bet uz andelēšanos en gros un en detail.»

Vārds paziņojumam mutes vārdiem deputātam
Cielēnam.
F. Cielēns (sociāldemokrāts): Augsti godātie deputātu kungi! Pēc pagājušās nakts sēdes garam debatēm un gariem uztraukumiem, kur sevišķi laba
spārna deputāts līderis Bergs likās itin kā būtu apēdis divus vezumus krīta, pēc tam, kad_ pagājuša
nakts sēdē Celmiņa kungs bija kļuvis bāls un uztraukts, kabinets šodien ar mierīgu elpas atvilkšanu varēs svētīt Ziemassvētkus. Cienījamie deputātu
kungi! Mēs redzējām
tās iekšējās pretrunas, kas
bija radušās koalicija. Tās zināmā mērā atspoguļo
tuvojošos vēlēšanu iespadu. Un ja valdība varēja
tikt pāri šīm iekšējām pretrunām un koalīcijas nesaskaņām, tad lielā mērā tikai tāpēc, ka viņa nodarbojas ar andelēšanās polītiku ar dažādām valdības
frakcijām. Viņa sola tām dažādas priekšrocības un
pakalpojumus. Tāpēc var teikt, ka tagadējā valdība nedibinās uz polītiskiem un sociāliem principiem,
bet dibinās uz dažādām norunām un savstarpējiem
izlīgumiem, kur valdības politiskie principi spēlē
mazu lomu.
Raksturīgs piemērs ir tā saucamais progresīvais bloks, kas' dibinājās uz zināmiem valBet
bloks sašķēlās gabadības principiem.
los. Tagad Latgales progresisti ir atšķēlušies
no baltiešu progresistiem. Te mēs redzam, ka
Latgales progresisti nedibinās uz polītiskiem principiem. Tā ir vienkārša turēšanās par katru cenu
pie sava portfeļa. Ar šādu uzstāšanos Latgales progresīvo demokrātu frakcija ir gājusi nevis uz priekšu,
bet atpakaļ pie tārn metodēm, ar kuram sava laika
rīkojās Logins un citi spīdošie Latgales Saeimas deputāti.
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Cienījamie valdības vairākuma deputātu kungi!
Jūs varat turpināt savu polītiku arsim metodēm,
bet tā nevilksies ilgāk par 8 vai 9 mēnešiem —- līdz
nākošā gada oktobrim un novembrim. A_r šādam
uzvarām un metodēm jūsvel varat noturēties līdz
nākošām Saeimas vēlēšanām, kuras šīm andelešanas
metodēm darīs galu un nodibinās šinī Saeima citu
vairākumu, kas lauzīs un satrieks tagadējo vairākumu, kas pa šiem gadiem ir licies stabils.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš Līdz ar to šis dienas
kārtības punkts izsmelts. Pārejam uz nākošo dienas kartības punktu —
par ievedpārgrozījumiem
likuma
lēsēm. Referenti A. Jukšinskis un J. Birznieks.
Vārds tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam Jukšinskim.
Referents A. Jukšinskis: Augstais nams! 1929.
gadā Saeima pieņēma likumu par ievedlēsēm. Mes
uz šo likumu likām lielas cerības, katas liela mēra
nāks pretim lauksaimniecībai un pacelstas ražīgumu, bet ir izrādījies, ka likumam nav tādu panākumu, kādus mēs cerējām sagaidīt. Starp citu, likuma
par ievedlēsēm bija paredzētas piemaksaspar miežu
miltiem, auzām, putraimiem, grūbām, aboliņa_ un
timotiņa sēklām. Tomēr izrādījās, ka ievedleses
galvenā kārtā izmantoja tikai privātie tirgotāji, bet
lauksaimniecība nekādus labumus nav guvusi. Ta,
piemēram, viens pats Liepājas dzirnavnieks Berents ir dabūjis 618.000 latu.
Lai turpmāk novērstu tādu spekulāciju, tirdzniecības un rūpniecības kommisijā ir_ izstrādājusi jaunu
pārgrozījumu likumā par ievedlēsēm, kas paredz
strīpot ievedleses par miežiem un auzām.
Tirdzniecības un rūpniecības kommisijas vārdā
lūdzu Augsto namu šo pārgrozījumu pieņemt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds finanču kommisijas referentam Birzniekam.
Referents J. Birznieks: Likumu par ievedlēsēm finanču kommisijā ir apspriedusi vairāk gājienos
un vienā no pēdējiem, cenzdamās šo likumu vislabāk piemērot mūsu apstākļiem, ir grozījusi 2 pantus
tādā veidā, ka piemaksas par izvedamam precēm
tiek atstātas tikai āboliņa un timotiņa sēklām un
olām.
Piemaksas pārējiem produktiem, kur tas
līdz šim ir bijušas, nav attaisnojušas uz viņam liktās cerības. Ievērojot, ka ir arī ļoti grūti atrast ārzemēs šīm precēm noņēmējus, kommisijā ir strīpojusi šīs preces no likuma.
Es lūdzu Augsto namu pieņemt šo likumu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nobalsošanā nāk 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! Kaut gan šis likums, ja nemaldos, šodien svin
savu viena gada pastāvēšanas jubileju, jo Saeima to
pieņēma pagājušā gada pēdējā sēde, tomēr jāuzsver,
ka ne vienu reizi vien Saeima ir piesī likuma atgriezusies un par tā grozījumiem runājusi. An šoreiz 2 kommisijas liek priekšā grozīt šo likumu —
vispirms tādā nozīmē, ka izvedamām precēm jabut
tikai Latvijā ražotām, un otrkārt — sašaurināt to
preču kontingentu, kas līdz šim baudīja izvedpremiju tiesības.
Es domāju, ka pret šiem pārlabojumiem Saeimai
iebildumu nevarētu būt. Tomēr ar šiem diviem pārlabojumiem mēs nenovērsīsim visas tās negatīvās
sekas, nenovērsīsim tās nelabvēlīgās parādības, ko
šī likuma realizēšana bija radījusi.
Mēs savus uzskatus par ievedlēsēm izteicām jau
tad, kad bija jāizsakās par šo likumu visumā, tāpat
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ari tad, kad mūsu frakcijai nācās runāt par tiem
atsevišķiem grozījumiem, ko valdība lika priekšā
pēc šī likuma pieņemšanas. Mēs jau deklarējām
savu stāvokli, ka uzskatām par pilnīgu aplamu tādu
polītiku, ka izvedprēmijas vai ievedleses paredz
tādām precēm un saimnieciskām nozarēm, kas nespēlē nekādu lomu mūsu eksporta tirdzniecībā un
kuru eksporta nozīme mūsu tirdzniecībā ir ārkārtīgi
niecīga.
Ja novērojam šī likuma viena gada praksi, tad
gan jāsaka, ka šī likuma samērā niecīgā nozīmē tomēr ir izmaksājusi valstij lielas summas. Mēs esam
izmaksājuši no valsts līdzekļiem vairāk par vienu
miljonu latu, bet vairāk par 600.000 latu no šīs milzu

summas ir saņēmuši tikai nedaudzi uzņēmēji, vai,
patiesībā, vienas dzirnavas; un arī tos pārējos
400.000 latu nav saņēmušas tās ražotāju nozares,
kurām likums bija domāts, arī šo līdzekļu otru pasi
- ir saņēmušas nelielas starpnieku grupas, nelielas
importieru grupas.
Kad mēs kommisijas apskatījām šos likuma grozījumus, Valsts kontroles pārstāvis deva loti interesantus datus, norādot, piemēram, ka Bērenta dzirnavas nopirkušas pārstrādāšanai no Latvijas valdī-

bas noliktavām miežus par 177 latiem tonnu, pārstrādājušas tos eksportam, un valdība izmaksājusi
Bērenta dzirnavām 165 latus par tonnu izvedprēmijas. Tā tad valdība saņēma par miežiem 177 latus
par tonnu, bet izmaksāja atpakaļ dzirnavām par nelielo pārstrādājumu 165 latus par tonnu. Tā valdībai par 1- tonnu miežu palicis apmēram 10 latu. Ja
rēķinām, ka 66% izstrādāts grūbās, tad arī jāsaka,
ka valdība saņēma par saviem miežiem ne vairāk
par 13—14 latu tonnā.
Arī pārējās prēmijas, kas izmaksātas par āboliņa sēklām un auzām, kas prasījušas ne sevišķi lielas summas, nav nonākušas zemnieku - ražotāju un
viņu organizāciju rokās, bet pilnīgi nenozīmīgu un
pat diezgan nesolidu importieru firmu rokās.
Es tiešām nezinu Eiropā nevienas valsts, kas
maksātu eksporta prēmijas tādām nozarēm, kurām
nav sevišķas nozīmes valsts eksporta tirdzniecībā.
Ievedleses jeb eksporta prēmijas pirmā kārtā ieveda Vācija tai labībai, ko viņa tiešām eksportēja; tad
šādas ievedleses ieveda Polija, Čeķija un dažas Balkanu valstis. Bet visas šīs valstis tās ieveda tikai
to nozaru ražojumiem, kas spēlē ievērojamu lomu
attiecīgo valstu ārējā eksportatirdzniecībā Mēs,
^
kukā minēju, ievedām eksporta prēmijas nozarēm,
rām nav gandrīz nekādas nozīmes mūsu eksporta

tirdzniecībā.

Ja ņemam viena gada prakses piedzīvojumus, tad
redzam, ka tai laikā, kamēr maksā eksporta prēmijas, mūsu graudu eksports nav pavairojies, jo nav
izvesta gandrīz neviena tonna miežu; izvests gan
neliels kvantums to auzu rezervju, kovaldībai bija
devusi atmaksātā sēkla; nav audzis art mušu āboliņa sēklu eksports, un nav izvesta neviena kaste
olu. Tā tad mēs redzam, ka šai vienā gada, kamēr
maksā eksporta prēmijas jeb ievedleses, neviena no
tām nozarēm, uz kurām tās attiecas, nav uzradījusi
tendenci augt un atdzīvoties.
Ja šis likums neveicināja ražojošāsnozares, tad
stipri veicināja spekulāciju tanīs aprindās, _kas veikli
prata šo likumu izmantot. Tāpēc man, godātie kungi,
liekas, ka Saeimai vajadzētu ieverot šos viena gada
piedzīvojumus ar izvedprēmijām un likt priekšā likumu par ievedlēsēm ne tikai labot, bet pilnīgi atcelt. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Saeimā ir radies vairākums, kas vēl negrib atteikties no
ievedlēsēm, bet grib likumu tikai korriģēt, domādams, ka korriģējumi nākotnē dos labākus rezultā,
tus.
. _ .j
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Kādi tie korriģējumi ir? Mēs liekam priekša
atcelt izvedprēmijas par auzām, grūbām u. t. t.,
bet tai pašā laikā atstājam tās par olām un āboliņa
sēklām. Es negribu noliegt, ka āboliņa seklu eksports zināmos apstākļos varētu spēlēt zināmu lomu
mūsu eksportā. Es nenoliedzu, ka mušu āboliņa sēklām ir laba slava ārzemju tirgos.bet pie tapaša
man jāsaka, ka mūsu āboliņa sēklu eksports pašlaik
dod visā mūsu eksportā tikai mazu procentu. Nebūtu
vēlams izdot likumu, kas radītu precedentu un pa-

vedinātu nākotnē arī pārējās eksporta nozares domāt par līdzīgām prēmijām. Uz šāda ceļa mēs
nevaram nostāties. Ja apskatām pēdējo gadu āboliņa sēklu eksportu, tad dabūjam šādu ainu: ikgadus esam eksportējuši 600—700 tonnas āboliņa seklu. Mazliet straujāks āboliņa sēklu eksports ir bijis 1926. gadā. Te tikai jāaizrāda, ka tad, kad ir
bijuši straujāki izvedumi, no otras puses ir audzis
arī āboliņa sēklu imports. Tā, piemēram, 1926. gadā mēs esam eksportējuši
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tonnas āboliņa

sēklu, bet tai pašā laikā importējuši 849 tonnas.
1927. gadā mēs esam eksportējuši 768 tonnas un
importējuši 549 tonnas. 1928. gadā mēs esam eksportējuši 761 tonnu, bet importējuši apmēram 183
tonnas. Tā tad mēs redzam, ka tad, kad mēs straujāk eksportējam, arī imports pieaug. Tāpēc arī
man liekas, ka šai mazai nozarei, kas mušu eksportā nespēlē tik lielu lomu, neatmaksājas maksāt izvedprēmijas. Mūsu āboliņa sēklu marka, pēc savām spējām, stāv diezgan augstu, un tās zemes, kas
mūsu āboliņa sēklas importē, tās iepirks Latviiā arī
turpmāk, vai izvedprēmijas būs, vai nebūs.
Vēl komiskāks stāvoklis ir ar olām. Mēs maksājam eksporta prēmijas tai precei, ko mēs nemaz
Pēdējos 5 gados mēs esam
neesam eksportējuši.
eksportējuši ļoti niecīgu olu kvantumu — un arī
tikaļ 1926. un 1927. gadā, _ bet 1928., 1929. un 1930.
gadā mēs neesam eksportējuši uz ārzemēm gandrīz
nevienas kastes olu, bet esam gan diezgan noteiktos kvantumos tās ieveduši no ārzemēm. Mēs esam
ieveduši ikgadus kādas 1000 tonnas vai 10.000 kastes olu. Katru gadu mēs Latvijā ievedām ap
10.000.000 olu, bet tanī pat laikā, pa visiem pēdējiem
gadiem, nevienu kasti olu neesam eksportējuši.
Te latgaliešu grupas saka: ja mēs vēl neesam
tās eksportējuši, tad, ievedot eksporta prēmijas,
mēs dosim zināmu impulsu Latgales sīksaimniekiem, lai viņi sāktu olas ražot, un olu eksports
varētu pieaugt. Šis motīvs neiztur nekādas kritiJa pašu zemē olu cenas būtu tik_ zemas, ka
neatmaksātos tās ražot, tad varētu runāt par eksporta prēmijām, bet Latvijas iekšējā tirgū olu cenas
ir tik augstas, ka tās pārspēj citu zemju olu cenas.
Nupat vēl «Brīvā Zemē» 13. decembrī nodaļā, kur
ir ziņas par ražojumu cenām Latvijā un ārzemes,
minēti daži skaitļi, un no tiem mēs redzam, kaolu
cenas Berlinē, Varšavā, Dānijā un Antverpenē ir
pat zemākas nekā Latvijā. Berlinē, Eiropas lielpil-*
sētā, olu cenas līdzinās Latvijas olu cenām. «Brīvā Zeme» ziņo, ka tur šī cena bijusi 16—22 santimi
gabalā, bet Rīgā svaigas olas cena ir 15—25 santimi gabalā. Tā tad Latvijas iekšējā tirgusolu cenas
pēc pašas «Brīvās Zemes» datiem līdzinās olu cenām Berlinē, Varšavā un Dānijā. Tā tad mušu olu
cenas ir pietiekoši augstas, lai radītu zināmu interesi mūsu vietējiem ražotājiem. Man liekas, radīt
mākslīgi veicinošus apstakļus. kadu specifisku faktoru, nekādā ziņā nav vajadzīgs, jo mušu iekšējais
tirgus ir vēl absolūti neizmantots.
Godājamie kungi, ja šī nozare neprasa speciālas eksporta prēmijas, tad, atstājot šīs ievedleses tādā veidā, kā mēs patlaban gribam tās pārlabot, var

kas.
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notikt, ka arī šīs jaunas ievedleses neka nedos ne
zemniekiem, ne viņu organizācijām, bet radīsies gan
atkal veikli uzņēmēji, veikli tirgotaji^kombinaton ,

kas pratīs arī šo pārveidoto likumu izmantot savas
interesēs.
Gribu jums aizrādīt _ uz iespejamībam, ar ko
mums diezgan reāli būs jārēķinās.
Jūs, kungi, zināt, kā pašlaik mēs esam noslēguši līgumu ar Lietuvu. Lietuvas olām mēs dosim
35% muitas nolaiduma. Kāda bus garantija, ka neradīsies veikli uzņēmēji, tirgotāji, kas mēģinās likumu apiet, izmantot to sava laba, kas mēģinās caur
Latviju transportētās Lietuvas olas sūtīt talak cauri
Latvijai un saņemt attiecīgās izvedprēmijas? Lietuvas olām mēs dosim 35% muitas nolaiduma, apJa
mēram 6 lati par kasti vai 5 šilliņi par kasti.
Anglijā tagad olas maksā 100—120 šilliņi kaste, tad
5 šilliņi ir pietiekoši augsts procents, kas var radīt
zināmu interesi starpnieciskā tirdzniecībā, lai saktu
nodarboties ar šīm kombinācijām. Likuma gan paredzēts, ka izvedprēmijas _ maksa tikai par vietējiem ražojumiem. Bet kā jūs, kungi, kontrolēsit
ar kādām metodēm, ar kādiem līdzekļiem noteiksit,
Jus
vai olas ir Lietuvas, vai Latvijas ražojumi?
taču visas olas nevarēsit ne _ apzīmogot, ne citādā
veidā apzīmēt.
Es esmu pārliecināts, ka, pieņemot šo likumu, jau pēc gada, varbūt, jau nākošo
Ziemassvētku priekšvakarā mums bus jaruna par
šī likuma atcelšanu;
jo gala rezultātā . var likums
nākt par labu firmām, kuras mēģinās Lietuvas olas
ar pazeminātām muitām transitēt caur Latviju, saņemot lielas summas no Latvijas, tāpat ka līdz šim
attiecīgas dzirnavas saņēma lielas prēmijas par
Lietuvas miežiem. Tā tad, Gulbja kungs, jūs būsit
spiesti maksāt Lietuvas starpniekiem un tirgotajiem
prēmijas nevis par Latvijas, bet par Lietuvas ražojumiem.
Tāpēc es domāju; ja Saeima grib no šī likuma
piedzīvojumiem mācīties un taisīt slēdzienus no
tiem loti rūgtiem faktiem, kādus ir devušas šīs
ievedleses, tad varētu būt tikai viena atbilde — ka
šis likums jāatceļ un nevis jālabo. Tādēļ es iesniedzu pārejas formulu; uzdot kommisijām izstrādāt
likumu par ievedlēšu likuma atcelšanu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Vārds tirdzniecības un rūpniecības kommisijas referentam Jukšinskim.
Referents
A.
Jukšinskis:
Tirdzniecības
un
rūpniecības un finanču kommisijā bija pacelts jautājums par ievedlēšu likuma atcelšanu, bet priekšlikums tika noraidīts.
Priekšsēdētājs
Vārds
finanču
P. Kalniņš:
kommisijas referentam Birzniekam.
Referents J. Birznieks: Apvienotas kommisijas
kopsēdē aplūkoja arī nupat minētos faktus un apstākļus, tomēr kommisijas vairākums domāja, ka tagad, kad Latvijai visas eksporta iespējamības stipri
sašaurinās, tomēr jāveicina eksporta pavairošana citā virzienā. Mūsu sviesta, bekona un koka cenas
stipri cieš pasaules tirgū, tāpēc jārūpējas par šo nozaru atvietošanu ar citiem ražojumiem un par ārzemju valūtas iegūšanas iespejamībam, radot_ citu
preču izvedumus.
To zināmā mērā veicina āboliņa sēklu izvešana. Kas attiecās uz olu ievešanu
no Lietuvas un iespējamību tās tālāk izvest, tad
mums taču ir likuma 5. pants, kas prasīs noteikt
šīs preces izcelšanās vietu, un valdība tur atradīs
ļoti labus līdzekļus, kā novērst to, ka no Lietuvas
par zemu muitu ienākušās olas varētu izvest uz
ārzemēm. Te valdība varēs lietot tādus pat veidus, kādus lieto Anglija, un tad nekāda ļaunprātība
ar Lietuvas olām nevarēs notikt.

1930. gada
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P. Kalniņš:
Nobalsošana nak
Priekšsēdētājs
pāreja uz pantu lasīšanu. Ludzu pacelties tos, ķas
ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav. Kas
atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par pāreju uz pantu lasīšanu. Par pāreju uz pantu lasīšanu nodotas 40 balsis, pret tonav nodota neviena balss, atturējušies — 39. Pāreja uz pantu lasīšanu pieņemta. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Pārgrozījumi

likumā par ievedlēsēm.»

Vārdu pie virsPriekšsēdētājs
P. Kalniņš:
raksta neviens nevēlas? Virsraksts nak nobalsošanā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret virsraksta
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts vienbalsīgi pieņemts. — Ievada tekstu nobalsosim beigās. Lūdzu nolasīt 2. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Ievedleses izsniedz muitas iestādes
uz
izvedēja rakpieprasījumu par sekojošām vietējām izvedprecēm:
1) āboliņa un timoteja sēklām (m. t. 62. p. 3. pkt. c);
2) vistu olām (m. t. 36. p. 5 pkt.).
Ievedleses atzīmējams ievesto' ražojumu nosaukums un
daudzums, kā arī šo ražojumu ievedmuitas tarila minimālās
likmes.
Uz šo divu skaitļu pamata izrēķinātā summa ir ievedleses naudas vērt ba šinī likumā paredzētiem izlietošanas
gadījumiem.
stisku

Piezīme.

Ievedleses izsniedz

sēklu un olu izvedumiem, ne mazāk

pie āboliņa
kā par

un timoteja

100 kilogramiem.»

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? Beidzot lūdzu pacelties tos,
kas ir par 2. panta pieņemšanu. Par 2. panta pieņemšanu nodotas 49 balsis, pret to nav nodota
neviena balss, atturējušies — 33. 2. pants pieņemts.
— Lūdzu nolasīt 5. pantu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Tuvākus noteikumus šā likuma izvešanai, kā arī noteikumus par 2. pantā minēto preču vietējās izcelšanās pierādī-

šanas veidu

un

kārt'bu

izdod finanču

ministris, saziņā ar

zemkopības ministri.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie 5. panta
neviens neveļas? 5. pants nāk nobalsošanā. Ludzu pacelties tos, kas ir pret 5. panta pieņemšanu.
Jādu nav. Kas atturas? Nav. 5. pants vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk ievada
teksts —
likuma

par

ievedlēsēm

(lik.

kr. 1929. g. 241)

2. un

5. pantu izteikt tā:

Lūdzu pacelties tos, kas ir pret ievada teksta
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Ievada teksts vienbalsīgi pieņemts. Tagad 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 likuma
pieņemšanu visumā nodotas 45 balsis, pret to :'lidotas 5 balsis, atturējušies — 29. Likums visumā
pieņemts. — Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Referents K. Dēķens: Likuma 2. panta otrā rindiņā «sekošām» vietā jāliek «sekojošām». — Vairāk
pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas
ziņojumu?
Iebildumu nav. Redakcijas kommisijas ziņojums pieņemts. — Nobalsošanā nāk deputāta K. Lorenča iesniegtā pārejas formula:

pieņemšanu.

«Saeima nolemj: uzdot tirdzniecības un rūpniecības un
finanču kommisijām izstrādāt likumprojektu par ievedlēšu li-

kuma (lik. kr, 1929. g. 241) atcelšanu.»

861

Latvijas

Repub likās

111 Saeimas

VII s e s i j a s 19. s ē d u 1930: gada

Lieku uz balsošanu deputāta K. Lorenča iesniegto pārejas formulu. Lūdzu pacelties tos, kas ir
par deputāta Lorenča pārejas formulas pjeņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret tas pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta Lorenča pārejas formulas pieņemšanu nodotas 38 balsis, pret to nodotas 45 balsis.
Deputāta Lorenča pārejas formula noraidīta.
— Līdz ar to šis dienas kartības punkts izsmelts. —
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
vispasaules
par Londonas
likumu
visparakstītiem
pasta
kongresā
savienības konvenpasaules pasta
Referents J. Ranciju
un
nolīgumiem.
cans. Vārds referentam.
Referents J. Rancans: Augstais nams! Pasta
satiksme attīstās gan iekšzeme, _ gan ārzemes arvien vairāk starptautiska mēroga. Zem pasta satiksmes šaurākā nozīme jāsaprot dažāda veida vēstules, gan aizklātas, gan atklatas._ Latvija pašlaik
darbojas 1792 dažādas pasta iestādes, kuras sekmīgi izpilda pasta satiksmes pienākumus.
Starptautiskās pasta satiksmes veicināšanai līdz
šim notikuši dažādi starptautiski kongresi vai konferences, kas regulē pasta satiksmi vispasaules apmērā. Tanīs piedalās katra valsts ar vienu balsi.ta
tad uz pilnīgi demokrātiskiem pamatiem. _ Pedeja
konference resp. kongress notika 1929. gada un tanī
piedalījās Latvijas valdības pārstāvis.
Konvencija un attiecīgie nolīgumu kas ir Augstā nama priekšā, parakstīti Londona 1929. gada
28. jūnijā. Šī konvencija atvieto 1924. gada 28. augustā Stokholmā noslēgto konvenciju. Jaunajā
konvencijā vairāk ievēroti modernie satiksmes līdzekļi, gaisa satiksme u. c. Galvenos vilcienos savā uzbūvē tā neatšķiras no agrākas — Stokholmas
konvencijas.

Jaunajā konvencijā ir daži grozījumi. Vispirms ievests jauns vēstuļu un pasta sūtījumu veids,
tā sauktās sīkās pakas. Rūpniekiem tas ir ļoti parocīgs pasta sūtījumu veids, bet Latvijas apstākļiem
nepiemērots. Tāpēc šī veida sūtījumi nav atzīti par
obligātoriskiem un pie mums arī nav līdz šim ievesti. Ievestas ir noteiktas takses likmes, vēstuļu
sūtījumi, kurus atsevišķas valstis var paaugstināt
par 50%, vai pazemināt par 20%. Padarīta obligātoriskā sūtījumu apmaksa nosūtot. Neapmaksāti
vai nepilnīgi apmaksāti sūtījumi paliek nenosūtīti.

Konvencijā uzņemti noteikumi par vēstuļu sūtīšanu
ar gaisa pastu. Nolīgumā par pasta pakām ir noteiktas takses pasta pakām, kas smagākas par 10
kilogrammiem. Tas agrāk nebija paredzēts. Šim
nolīgumam pievienoti arī noteikumi par pasta paku
pārvadāšanu pa gaisa ceļu. Londonas vispasaules
pasta kongresā parakstītā nolīguma radās vajadzība šīs operācijas izvest arī ar ārvalstīm.
Tie ir galvenie grozījumi un piemērojumi, kas
atrodami šai jaunajā un plašajā konvencijā.
Ārlietu kommisijā izskatīja šo konvenciju un
ratifikācijas likumu; viņas vārdā lūdzu Augsto namu pieņemt tos steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz steidzamību. Vispirms 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 lasīšanu pa pantiem. Lūdzu pacelties
tos, kas ir pret pāreju uz pantu lasīšanu. Tādu nav.
Kas atturas? Nav. Pāreja uz pantu lasīšanu vien-

_
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balsīgi pieņemta. — Vai Augstais nams veļas kon-

vencijas teksta nolasīšanu? Neveļas. — Virsraksts.

«Londonas vispasaules pasta kongresā parakstītā
pasaules pasta savienībās konvencija un nolīgumi.»*)

Pieņemts. — Pirmā daļa.

Iebildumu nav?
«Vispasaules pasta

vis-

savienība.»

Pieņemta. -- Otrā daļa.

Iebildumu nav?

«Vispārīgās kārtības noteikumi. »

Iebildumu nav? Pieņemta. - - Trešā daļa.
«Noteikumi

par pasta sūtījumiem.»

Pieņemta. —

Iebildumu nav?
«Dažādi noteikumi.»

Pieņemts. —

Iebildumu nav?
«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Konvencijas beigu

protokols.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Noteikumi
ceļu.»

par vēstuļu pasta

Iebildumu nav?

pārvadāšanu

Pa

gaisa

Pieņemts. —

gaisa ceļu
«Noteikumu par vēstuļu pasta pārvadāšanu 'Pa
gala noteikumi. »

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Nolīgums par pasta

pakām.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Beigu protokols.»

Iebildumu nav?
«Noteikumi

Pieņemts. —
paku pārvadāšanu

par pasta

Iebildumu nav?
«Nolīgums par

pa gaisa

Pieņemts. —

vēstulēm un kastītēm

Iebildumu nav?

ar uzdotu

Pieņemts. —

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. —

«Beigu protokols.»

Iebildumu nav?
«Nolīgums par naudas

Iebildumu nav?

Pieņemts. —
pārvedumiem.»

Pieņemts. —

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?
«Nolīgums

par pasta

Iebildumu nav?

Pieņemts. —
pārskaitījumiem.»

Pieņemts. —

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?

Pieņemts. -

«Nolīgums par maksājumu

Iebildumu nav?

prasībām.»

Pieņemts. —

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?
*) Konvencijas

ceļu.»

Pieņemts. —

tekstu skat. «Valdības Vēstnesī.

vērtību.»
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«Nolīgums par laikrakstu
nēšanu. »

Iebildumu nav?

un
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abo-

Pieņemts. —?

«Beigu noteikumi.»

Iebildumu nav?
mula. Virsraksts.

Pieņemts. — Ratifikācijas for-

(Likums par Londonas vispasaules pasta kongresu parakstītiem vispasaules pasta savienības konvenciju un nolīgumiem.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 1. pants.

(1929. gada 28. jūnijā Londonā parakstītie vispasaules
pasta savieivbas konvencija
ar beigu protokolu un noteikumiem par vēstuļu pasta pārvadāšanu pa gaisa ceļu un- sekojošie nolīgumi:
a) nolīgums par pasta pakām līdz ar beigu protokolu
un noteikumiem par pasta paku pārvadāšnu pa gaisa ceļu;
b) nolīgums par vēstulēm
tību ar beigu protokolu;
'

un kastītēm ar uzdotu vēr-

c) nolīgums par naudas pārvedumiem;
d) nolīgums par pasta pārskaitījumiem;
e) nolīgums par maksājumu prasībām;
f) nolīgums par laikrakstu un periodisku izdevumu abonēšanu — ar šo likumu pieņemti un apstiprināti.)

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 2. pants.

(Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. L'dz ar liizsludināmi arī konvencija ar beigu protokolu un noteikumiem, un nolīgumi līdz ar beigu protokoliem, un noteikumi pie nolīguma par pasta pakām, un to tulkojumi latviešu valodā.)
kumu

Iebildumu nav?

Pieņemts. — 3. pants.

_ (Konvencija un nolīgumi stājas spēkā konvencijas 81.
panta un attiecīgo nolīgumu 53. 33.,
31., 23., 24. un 17. p.
P. paredzētā laikā un kārtībā.)

Iebildumu nav? Pieņemts. — Nobalsošanā nāk
konvencija un ratifikācijas formula visumā. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret konvencijas un ratifikācijas
formulas pieņemšanu visumā. Tādu nav. Kas atturas ?_ Nav. Konvencija un ratifikācijas formula
visuma vienbalsīgi pieņemta.
Vai Augstajam
namam ir kādi iebildumi pret to, ka šīs konvencijas
rediģēšanu uztic redakcijas kommisijai kopā ar
prezidiju? Iebildumu nav. Tas pieņemts. — Līdz
ar to šīs dienas kārtības punkts izsmelts.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —
likumu
par
vienreizēju
pabalstu
valsts
darbiniekiem.
Referenti R. Dukurs un P. Zeibolts. Vārds budžeta kommisijas referentam R. Dukuram.

Referents R. Dukurs: Augstā sapulce! Saeimas

plenārsēde nesen atpakaļ pieņēma tādu pārejas formulu: «Uzdot valdībai izmaksāt pirms Ziemassvētkiem valsts iestāžu un autonomo uzņēmumu darbiniekiem _ un strādniekiem vienreizēju pabalstu pēc
iepriekšējo gadu parauga. Līdzekļi ņemami no budžeta ietaupījumiem un pārkārtojumiem.» — Uz vienas daļas Saeimas deputātu priekšlikumu šo pārejas
formulu nodeva sociālās likumdošanas un budžeta
kommisijām kuras šo pārejas formulu ir apspriedu^
šas un pieņēmušas
zināmus slēdzienus.
Kas attiecas uz budžeta kommisiju, vispirmām
kārtam man jāaizrāda, ka pieņemtā pārejas formula
par vienreizēja pabalsta, izmaksu pēc iepriekšējo
^
gadu parauga jāsaprot
tā, ka te domāts nevis pagājušais — 1929./30. gads, bet gan iepriekšējie — no
1926.—1928. gadam, kad pabalstus valsts darbiniekiem un strādniekiem izsniedza sākot no IX—XX
kategorijai. Tā iesniedzēji ir domājuši un sapratuši
šo savu priekšlikumu.
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Bez šīs pārejas formulas, ko budžeta kommisijai nodeva plenārsēde, budžeta kommisijai bija iesniegti arī citi priekšlikumi un ierosinājumi šinī pašā lietā no vairāk citām organizācijām. Starp citu
Latvijas arodbiedrību centrālbirojs bija iesniedzis
attiecīgu rakstu par vienreizēja pabalsta izmaksu
60 latu apmērā; tālāk Nacionālā teātra darbinieki
bija iesnieguši tādu pašu rakstu; valsts un pašvaldības darbinieku centrālā savienība arī bija griezusies
pie budžeta kommisijas ar tādu pašu priekšlikumu,
principā to atbalstot, lai gan no otras puses saka, ja
nebūtu līdzekļu, viņa uz to nepastāvētu; bez tam
vēl bija iesniegumi no skolotājiem un no arodbie-

drību centrālbiroja vēl otrs iesniegums.
Apspriežot šos ierosinājumus, budžeta kommisijai bija jākonstatē sekojošais. Pieturoties pie lēmumiem, kas pieņemti no 1926. — 1928. gadam par
vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem uz Ziemassvētkiem, bija jārēķinās ar šādiem datiem: darbinieku no IX—XX kategorijai, kam alga zemāka par
Ls 250.— mēnesī, kas pieņemts par mērauklu
iepriekšējos gados, būtu 28.825 no 30.315; obligātorisko skolu skolotāju pavisam ir 6000, un pabalsts
būtu jāmaksā viņiem visiem; valsts skolu mācības
spēku ir 1688, no tiem pabalsts pienākas 1000 cilvēkiem; tiesneši atkrīt, jo viņu zemākā alga ir Ls
310.—•? mēnesī. Darbinieku ar kategorijām nepiemērotām algām ir 3844, no kuriem 3000 pienākas
pabalsts. Strādnieku ar stundu vai dienas algu ir
9860Pieņemot, kā strādnieku skaits decembrī ir
apmēram par 15% mazāks nekā aprīlī — jo likums
paredz šo vienreizējo pabalstu tikai tiem darbiniekiem, kas nokalpojuši ne mazāk par pusgadu —, būtu jārēķina, ka kādi 1400—1500 cilvēku kristu nost.
Tāpat kristu nost 10% no kopējā skaita, kas nebūtu
vel nokalpojuši 6 mēnešus. Tādu būtu kādi 4800.
Kopa no valsts algojamiem 49.900 cilvēku kristu
nost, apmēram kādi 6000 cilvēku, un tā tad cīvīlresoros tādu, kuriem pabalsts būtu jāmaksā, atliktu
43.656 un kara resora — apmēram 5000, jebpavisam
kepā 48.656.
Protams, tik noteikti šo skaitli nevar
garantēt, tāpēc jārēķinās ar apmēram 48.600 cilvēkiem.
Kas attiecas uz ģimenes locekļiem, par kuriem
maksā ģimenes piemaksas, tad visiem kategorijās
ierindotiem 30.000 cīvīlresoru darbiniekiem tādu ir
40.798 ģimenes locekļu, bet- 28.825 darbiniekiem
starp IX un XX kategoriju ir 38.612 ģimenes locekļu.
Tādā kārtā, ja skaitītu tos darbiniekus, kuriem pienāktos vienreizējs pabalsts kopā ar visiem viņu ģimenes locekļiem, rēķinot caurmērā ne mazāk par 2
ģimenes locekļiem uz katru darbinieku, būtu jārēķinās ar apmēram 130.000 cilvēku lielu iedzīvotāju
grupu, kurus skārtu šis tagad izdodamais likums.
Kas attiecas uz līdzekļiem, tad, rēķinot vienreizējam pabalstam 60 latu uz cilvēku, visiem šiem
48.000 _ darbinieku vajadzētu 2.919.360 latu. Balsošana budžeta kommisijā ar balsu vairākumu tika
pieņemts nevis priekšlikums par 60 latiem, bet gan
bija domāts kopsummu samazināt apmēram uz pusi.
Tāpēc arī kopsumma no 3.000.000 latu tika reducēta
uz 1.500.000 latu. Tas bija jāsaprot tā, ka 60 latu

vietā uz katru cilvēku iznāks apmēram 30 latu. Bet
tā kā likumprojektā ir paredzēta vienlīdzīga pabalsta sadalīšana starp darbiniekiem un viņu ģimenes
locekļiem, tad neprecētiem šis pabalsts būs vēl mazāks — var sasniegt pat tikai 10 latus, bet tie, kam
ir ģimenes, varēs saņemt 25—30, pat 60 latu.
Kommisijā atzina, ka tāds sadalījums būtu pareizs, bez tam ieveda ģimenes locekļos arī ierēdņu
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vecākus. Līdz šim, saskaņā ar valsts ierēdņu civildienesta likumu, vecāki nebija ieskaitīti pabalstāmos, bet gan tikai bērni. Tagad budžeta kommisijā
atzina, ka būtu _ pareizāk, runājot par vienreizējo
pabalstu, ieskaitīt pabalstāmos arī tos vecākus, kurus ierēdņi — valsts darbinieki uztur.
Budžeta kommisijas likumprojektā aiz pārskatīšanas un pārrakstīšanās kļūdas nav ietverta
summa, ko kommisijā atļāvusi izmaksāt, kaut gan
par šo summu ir nobalsots un tā ir pieņemta; bet
likumu galīgi rediģējot šis teikums ir izkritis ārā.
Tāpēc kommisijas vārdā man jāiesniedz papildinājums — likumprojekta pēdējā teikumā, kur teikts, ka
līdzekļi ņemami no 1929./30. gada atlikuma, kas ieskaitīts valsts rezerves fondā, ielikt summu, kas budžeta kommisijā pieņemta, tā tad izteikt to tā: «līdzekļi — Ls 1.500.000— ņemami no 1929./30. budžeta gada atlikuma, kas ieskaitīts valsts rezerves

fondā.» —
Kommisijadebatēja ari par to, kur ņemt līdzekļus. Kommisijā pacēlās jautājums, vai nevarētu tos
ņemt no tekošā gada ietaupījumiem, bet atrada, ka
tas nav iespējams. Finanču ministrija paskaidroja,
ka tekošā budžeta gadā atlikums nav paredzams,
tapec kommisijai neatlika nekas cits, kā ņemt šos
pusotra miljona latu no iepriekšējā — 1929./30. budžeta gada atlikuma, ko ar vienas balss vairākumu
budžeta kommisijā arī pieņēma.
Kommisijas vārdā es lūdzu atzīt šim- likumpro-

jektam arī steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds sociālās likumdošanas kommisijas referentam Zeiboltam.
Referents P. Zeibolts: Saeimas sociālās likumdošanas kommisijā, apspriežot Augstajam namam
iesniegto priekšlikumu, atzina, ka taisnīgāk šoreiz
būtu nevis izsniegt visiem vienādu — 60 latu pabalstu, bet izsniedzamo summu sadalīt vienlīdzīgās
daļas uz visiem zemākiem ierēdņiem, kalpotājiem
un ari ģimenes Jocekļiem. Sociālās likumdošanas
kommisija_ nevarēja noteikt summu, kāda būtu izdalāma, tadeļ atstāja summas lieluma noteikšanu budžeta kommisijai. Bet pašu principu kā tādu, ka
vienreizējais pabalsts valsts darbiniekiem izsniedzams, kommisijā atzina par nepieciešamu pieņemt.
Kommisijā šoreiz skatījās ne tik daudz uz to, vai
dzīves dārdzība ir cēlusies, vai kritusies, bet vispār
konstatēja faktu, ka zemāko valsts darbinieku algas ir nepietiekošas un ka tāpēc ir ieviesusies paraša uz svētkiem dot pabalstu. Šādupabalstu saviem
kalpotājiem izsniedz ari privātie lielākie tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi, tādēļ sociālās likumdošanas kommisijā atzina, ka arī valsts darbiniekiem būtu izsniedzams šāds vienreizējs pabalsts.
Sociālās likumdošanas kommisijas vārdā lūdzu
pieņemt šo likumprojektu steidzamības kārtībā.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms nobalsošanā nak steidzamība. Lūdzu pacelties tos, kas ir
pret steidzamību. Tādu nav. Kas atturas? Arī

nav. Steidzamība vienbalsīgi pieņemta. — Atklāju
vispārīgas debates. Vārds deputātam Kārlim Balodim.
K. Balodis (darba savienība): Augstais nams!
Finanču ministris kommisijā gribēja visai saknapināt
to, kas agrākos gados dots. 1.500.000 latu! Es nezinu, kāds padomdevējs Finanču ministrijā strādājis, vai viņš tiešāmko zin no financēm un vispārējās
tautsaimniecības. Lieta taču ir tāda, ka tas, kas tiek
dots uz Ziemassvētkiem, iet tūlīt tai pašā dienā apgrozībā. Mūsu ierēdņi, kuru apstākli tiešām nav
Krājumā
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spīdoši, piešķirto summu izlietos, piemēram, papildu
manufaktūras iepirkšanai — katrā ziņā tādu lietu
iepirkšanai, kas apliktas augstām muitām un akcī-

zi.
Ja dod veselus 3.000.000, tad nevar būt šaubu,
ka valsts visus 3.000.000 nezaudēs, bet vismaz 3/4
miljona atnāks atpakaļ valsts kasē, kas citādi valstij
zustu. Otrkārt, katrs, kas daudz maz zin, finanču
apstākļus, zina, ka tirgotāji gaida, ka ierēdņiem tas
tiks dots un ka tirgotājiem tā tad arī būs peļņa. Tā
tad jārēķinās ar to, ka 3/4 no piešķirtās summas būs
tirgotāju peļņa. (Troksnis.)
Priekšsēdētājs P. Kalniņš (zvanī): Lūdzu vai-

rāk uzmanības!
K. Balodis (turpina): Tirgotāji no savas peļņas
maksā valstij nodokļus. Dažs labs tirgotājs bankrotēs, ja uz Ziemassvētkiem nebūs iespējams pārdot par papildu summām. Visā visumā, ja valsts
dotu 3.000.000, tad 1.000.000 iekasētu atpakaļ; ja
valsts dos 1.500.000 — tad atpakaļ ienāks, lielākais,

500.000.
Es brīnos, ka vairākums ar vieglu sirdi atteicās
no iespējas iegūt 10.000.000—12.000.000 latu no mežiem, bet te, kur ierēdņiem kas jādod, to negrib darīt. No vienas puses sviež dučiem miljonu projām,
no otras puses —knapina, cik vien iespējams — laikam, lai varētu miljonārus izaudzēt.

Par mūsu ierēdņiem jāsaka, ka apmēram 40%
viņu ir dzelzceļnieki, kas, kā zināms, saņem ļoti zemu algu, kapecmums arī ir vislētākais dzelzceļu tarifs Eiropa. _ Talak liela daļa ierēdņu ir policisti, ko
jus, laba spārna kungi, gan negribēsit apbēdināt. Ja
jus to darīsit, tad es noveļu jums labas laimes. Nākoša gada oktobrī mēs pie Filipiem redzēsimies!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk

ne-

viens neveļas? Debates izbeigtas. — 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. — Lūdzu nolasīt likuma virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likums par vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem.»

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu pie virsraksta neviens neveļas? Virsraksts nāk nobalsošanā.
Ludzu pā celties tos, kas ir pret virsraksta pieņemr
šanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Virsraksts
vienbalsīgi pieņemts. — Lūdzu nolasīt likuma tek-

stu.

Sekretārs J. Breikšs:
«Izmaksāt pirms Ziemassvētkiem, valsts iestāžu un uzņēmumu un valsts autonomo uzņēmumu IX līdz XX kategorijas
darbiniekiem un strādniekiem (arī dienas strādniekiem), kuri
uz 1931. g. 1. janvāri nokalpojuši vismaz 6 mēnešus, vienreizēju pabalstu, sadalot izmaksājamo summu vienlīdzīgās dalās darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, ieskaitot pēdējos arī uzturamos vecākus, i Līdzekli ņemami no 1929./30. gada budžeta atlikuma, kas ieskaitīts valsts rezerves fondā.»

Priekšsēdētājs_ P. Kalniņš: Pie likuma teksta
iesniegti vairāki pārlabojumi, no kuriem daži ir tīri
techniskās dabas. Vispirms referents R. Dukurs
liek priekšā:
_ «liikumā par vienreizēju pabalstu Valsts darbiniekiem
pēdējo teikumu izteikt tā:
«Līdzekli Ls 1.500.000.— ņemami no 1929./30. gada buižeta atlikuma, kas ieskaitīts valsts rezerves fondā.» — »

Tā tad referents liek priekšā pēc vārda «Līdzekli» iespraust attiecīgo summu. Deputāts P.
Zeibolts iesniedzis priekšlikumu:
«Lieku priekšā Ls 1.500.000.— vietā likt Ls 3.000.000.— .»

stenografiskā
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Deputāts V. Bastjānis liek priekšā:
«Tekstu iedalīt divos pantos: pirmais pants — no sākuma ldz vārdam «vecākus» un otrs pants — no vārda «Līdzekli» līdz beigām.»

Deputāts V. Rubulis liek priekšā:
«Lieku priekšā sestā rindiņā strīpot
pēdējos arī uzturamos vecākus».»

vārdus «ieskaitot

Beidzot deputāts V. Bastjānis liek priekšā:
«Starp vārdiem «nokalpojuši» un _«vismaz» iespraust
vārdus: «valsts vai valsts autonomo uzņēmumu dienestā».»

Vai referents vēlas vārdu? Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Kas attiecas uz manu iesniegumu attiecībā uz summu, tad jau vispārēja referātā paskaidroju, ka aiz pārskatīšanās tā ir izkritusi; bet budžeta kommisijā to ir pieņēmusi, un tai
še jābūt iekšā.

Kas attiecas uz Zeibolta kunga priekšlikumu —
pavairot šo summu no Ls 1.500.000.— uz Ls
3.000.000.— tad man jāziņo, ka tāds priekšlikums
bija iesniegts arī budžeta kommisijā, bet ar balsu
vairākumu tas tika noraidīts.
Nākošo priekšlikumu iesniedzis deputāts Bastjānis — sadalīt šo priekšlikumu divi pantos: 1. pants
būtu līdz vārdiem «līdzekli ņemami», un 2. pants
sāktos ar vārdiem: «Līdzekļi ņemami». Tas ir tīri
redakcionālas dabas pārlabojums, un man liekas,
ka pret to iebildumi nevarētu būt.
Kas attiecas uz Bastjāņa priekšlikumu — iespraust vārdus «valsts un autonomo iestāžu dienestā» , tad formāli tāds priekšlikums kommisijā nav
nobalsots, bet, saskaņā ar šī priekšlikuma tekstu,
liekas, ka iebildumi pret to nevarētu būt, kaut gan,
kā jau teicu, kommisijā par to savu atsauksmi nav
devusi.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds vēl deputātam

Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Bastjānim.

Vārds

Š6Š

deputātam

V. Bastjānis (sociāldemokrāts): Es iesniedzu
divus pārlabojumus. Pirmām pārlabojumam par likuma sadalīšanu divos pantos ir tīri formāls raksturs, jo tur ir divi lietas, ko salikt viena panta nebūtu ērti. — Par to vairāk negribu runāt.
Otrs pārlabojums liek priekšā starp vārdiem
«nokalpojuši» un «vismaz» iespraust vārdus «valsts
vai valsts autonomo uzņēmumu dienestā». Tas vajadzīgs, lai nebūtu tādu gadījumu, kad, piemēram,
ierēdnis būtu nokalpojis vienu vai vairāk gadu kādā resorā — piemēram, Izglītības ministrijā — un
pēdējā laikā kādu mēnesi vai dažas dienas atpakaļ
pārgājis uz citu, piemēram, satiksmes vai finanču
resoru, viņam pabalstu neizmaksātu, tāpēc ka šinī
iestādē viņš vēl nav nokalpojis 6 mēnešus. Mums
jānosaka, ka ir vienalga, vai viņš ir kalpojis vienā,
vai otrā resorā, ja tikai viņš 6 mēnešus ir nokalpojis vai nu valsts, vai valsts autonomo uzņēmumu
dienestā; tad viņam pabalsts jāizmaksā. Var būt
arī gadījumi, kad valsts darbinieki pāriet no valsts
dienesta uz valsts autonomo uzņēmumu dienestu un
arī otrādi. Lai nerastos pārpratumi, es iesniedzu
attiecīgus priekšlikumus un domāju, ka pret tiem
nebūtu, ko iebilst.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu vairāk neviens nevēlas? Debates izbeigtas. — Referenti jau
deva atsauksmes par iesniegtiem pārlabojumiem.
Balsošanas kārtība būs šāda: vispirms likšu uz balsošanu tos pārlabojumus, kas ir tīri techniskās dabas. Referents Dukurs liek priekšā —
pēc vārda «Līdzekli»

ievietot

summu «Ls

1.500.0O0.—».

Vispirms likšu uz balsošanu šo pārlabojumu par
attiecīgas summas ievietošanu likuma tekstā, un tikai pēc tam deputāta Zeibolta priekšlikumu par šīs

summas palielināšanu. Otro techniskās dabas pārZeiboltam par savu priekšlikumu.
labojumu iesniedzis deputāts Bastjānis,
liekot
_ P. Zeibolts (sociāldemokrāts): Godājamie depriekšā —
putāti! Budžeta kommisijā ir atvēlējusi izdot vienreizējam pabalstam _ 1.500.000 latu. Šie 1.500.000
tekstu sadalīt divos pantos: pirmais pants — no sākuma
latu, ka te jau aizrādīja budžeta kommisijas refelīdz vārdam «vecākus», un otrs pants — no vārda «Līdzekli»
rents, dos bezģimenes cilvēkam 10—12 latus. Šī līdz beigām.
summa tiešam ir tik maza, ka ar šiem 10 vai 12 laReferents atbalsta šos pārlabojumus, jo tie abi
tiem valsts darbinieks sev uz svētkiem nekā iegāir tīri techniskās dabas. Lieku vispirms uz balsošanu
dāt nevarēs. Tāpēc es lieku priekšā šo summu pareferenta pārlabojumu —
vairot uz 3.000.000 latu; tad vismaz kaut kas būs
pēc vārda «Līdzekli» likt attiecīgo summu.
jūtams arī tādam valsts darbiniekam, kuram nav
ģimenes.
Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret šo
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārds deputātam
referenta Dukura pārlabojumu? Iebildumu nav.
Vladislavam Rubulim.
Referenta Dukura pārlabojums vienbalsīgi pieV. Rubulis (Latgales demokrātiskā
zemnieku
ņemts._ — Tagad nobalsošanā nāk deputāta V. Bastapvienība): Es iesniedzu savu priekšlikumu strījāņa pārlabojums —
pot vārdus «ieskaitot pēdējos arī uzturamos vecālikuma realizēšanā
paredzamas techniskās grūtības. Līdzšinējā valsts
civildienesta likuma nosacījumi ir tādi, ka ģimenes
piemaksas izsniedz tikai stingri noteiktiem ģimenes
locekļiem, bet vecākiem, kurus ierēdņi uztur, ģimenes piemaksas neizsniedz. Ja pieņemsim šo pārlabojumu, tad varam sagaidīt ļoti daudz uzrēķinu no
Valsts kontroles; bez tam arī pašā likuma realizēšanā pirms Ziemassvētkiem būs loti lielas grūtības,
jo likums paredz, ka pabalsts izmaksājams pirms
Ziemassvētkiem, bet resoriem nav nekādu ziņu par
ierēdņu uzturamiem vecākiem. Bez tam katrā atsevišķā gadījumā nevarēs pierādīt, kurš ierēdnis
uztur vecākus, un kurš nē. Būs vajadzīgas sevišķas' apliecības, vai kādi citi pierādījumi, un viss tas
novilcinās lietas nokārtošanu.

kus» tapec, ka, tos pieņemot,

sadalīt likuma tekstu divos pantos.

Vai Augstajam namam ir kādi iebildumi pret šo
deputāta Bastjāņa pārlabojumu. Iebildumu nav?
Deputāta Bastjāņa pārlabojums pieņemts. — Uz 1.
pantu attiecas vispirms deputāta Bastjāņa pārlabojums —
starp vārdiem «nokalpojuši»
un «vjsmaz»
iespraust
vārdus: «valsts vai valsts autonomo uzņēmumu dienestā».

Vārds referentam.
Referents R. Dukurs: Nevaru izteikties pret šo
priekšlikumu, jo viss likums ir tā rediģēts, ka tas
liekas pats par sevi skaidrs. Jau pašā teikuma sākumā teikts: «valsts iestāžu un uzņēmumu un valsts
autonomo uzņēmumu...» Tā tad tikai varu atbalstīt
šo priekšlikumu.
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Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents atbalsta
deputāta
Bastjāņa priekšlikumu. Lieku šo depušo
tāta Bastjāņa priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir pret deputāta Bastjāņa priekšlikumu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Deputāta
Bastjāņa priekšlikums vienbalsīgi pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk priekšlikums pie 1. panta, ko
iesniedzis deputāts V. Rubulis —
sestā rindiņā strīpot vārdus «ieskaitot pēdējos arī uzturamos vecākus».

Referents izteicās pret šo pārlabojumu. Lieku
tagad uz balsošanu deputāta Rubuļa pārlabojumu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir par deputāta Rubuļa
priekšlikuma pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos,
kas ir pret tā pieņemšanu. (Sauciens pa kreisi:
«Kur tad Reinhards — ei!») Beidzot lūdzu pacelties
tos, kas atturas. Par deputāta Rubuļa priekšlikumu
nodotas 42 balsis, pret to nodotas 11 balsis, atturējušies — 30. Deputāta Rubuļa priekšlikums pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk 1. pants pārlabotā
veidā. Lūdzu pacelties tos, kas ir par 1. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret 1. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu
nav. Par 1. panta pieņemšanu pārlabotā veidā nodotas 50_ balsis, pret to nodotas 35 balsis. 1. pants
pārlabotā veidā pieņemts. —
Tagad nobalsošanā nāk pārlabojumi pie 2. panta. Vispirms deputāts Zeibolts iesniedzis pārlabo. ! ; ļf
jumu —
i
1.500.000 Jātu vietā likt

3.000.000 latu.

Lieku uz balsošanu šo deputāta Zeibolta pārlabojumu. Kommisijas tas nav dabūjis vairākumu.
Ludzu pacelties tos, kas ir par deputāta Zeibolta
pārlabojuma pieņemšanu.
Tagad lūdzu pacelties
tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par deputāta
Zeibolta pārlabojuma pieņemšanu nodotas 40 balsis,
pret to nodotas 48 balsis. Deputāta Zeibolta pārlabojums noraidīts.
— Tagad nobalsošanā nāk
2. pants līdz ar iepriekš pieņemto referenta pārlabojumu. Šis pants skan tagad šādi:
«Līdzekli Ls 1.500.000.— ņemami no 1929./30. gada budžeta atlikuma, kas ieskaitīts valsts rezerves fondā.»

Lieku 2. pantu pārlabotā veidā uz balsošanu.
Lūdzu pacelties tos, kas ir pret 2. panta pieņemšanu pārlabotā veidā. Tādu nav. Kas atturas? Beidzot lūdzu pacelties tos, kas ir par 2. panta pieņemšanu pārlabotā veidā.
Par 2. panta pieņemšanu
pārlabotā veidā nodotas 52 balsis, pret to nav no2. pants
dota neviena balss, atturējušies — 34.
pārlabotā veidā pieņemts. — Vēl jānobalso likuma

noslēguma teksts:
«Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā.»

Iebildumu nav pret noslēguma tekstu? Noslēguma teksts pieņemts. — Tagad nobalsošanā nāk
likums visumā. Iesniegts priekšlikums:
«Liekam priekšā likumu par vienreizēju pabalstu valsts
darbiniekiem visumā nobalsot aizklāti.»

(Saucieni pa kreisi: «Kas parakstījuši?») Parakstījuši deputāti A. Alberings, J. Mazvērsītis u. c.
— Nobalsošana par likumu visumā notiks aizklāti.
Lūdzu izdalīt zīmītes. Tie, kas balso par likumu visumā, raksta uz zīmītēm «par»; kas balso pret likumu visumā, raksta — «pret»; kas atturas, raksta
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«atturas». Baltas zīmītes uzskatīs par nederīgām.
— Vai visi ir saņēmuši zīmītes? Vai zīmītes ir izpildītas? Lūdzu salasīt zīmītes! — Vai visi node-

Vairāk zīmītes neviens nepieprasa.
Iebildumu nevienam nav. Lūdzu saskaitīt zīmītes!
—- Balsošanas rezultāts: par likumu visumā_ nodotas
48 balsis, pret to nodotas 34 balsis,_ atturējušies 7.
Likums visumā pieņemts. — Vārds redakcijas
kommisijas referentam Dēķenam.
Referents K. Dēķens:
1. panta trešajā rindiņā
gada
1. janvāri». Šādu reuz
1931.
rakstīts: «kuri
dakciju pareizāk latviski izsakot, jāteic: «kas līdz
1931. g. 1. janvārim». — 2. pantā: «Līdzekļi — Ls
1.500.000.—.» — Vairāk pārlabojumu nav.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai_ ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas priekša likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Redakcijas kommisijas pārlabojumi pieņemti. — Nobalsošana nāk
vēl sociālās likumdošanas kommisijas iesniegtā
pārejas formula:
vuši zīmītes?

«Saeima nolemj: uzdot valdībai izstrādāt
par valsts darbinieku algu paaugstināšanu.»

likumprojektu

Lieku šo pārejas formulu uz balsošanu. Lūdzu
pacelties tos, kas ir par šīs pārejas formulas pieņemšanu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret
tās pieņemšanu. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas
atturas. Par pārejas formulas pieņemšanu nodotas
42 balsis, pret to nodotas 38 balsis, atturējušies 5.
Tā noraidīta. —
Deputāts Nikolajs Kalniņš iesniedzis priekšlikumu:
«Dienas kārtības 11. punktu «Papildinājums darba laika
likumā» apspriest kā 6. dienas kārtības punktu.»

Deputāti A. Alberings, J. Viļpiševskis, H. Celmiņš u. c. iesnieguši priekšlikumu:
«Liekam priekšā Saeimas šīs dienas sēdi slēgt.»

Par deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumu
vārds deputātam Nikolajam Kalniņam.
N. Kalniņš (sociāldemokrāts): Deputātu kungi!
11. dienas kārtības punktu jau reiz nolēmām apspriest tūlīt pēc konvencijām. Ja dienas kārtība
vēlāk nebūtu grozīta, tad šis likums jau būtu pieņemts bez lielām debatēm, jo kommisijā pārgrozījumus pieņēma gandrīz vienbalsīgi. Šis likumprojekts
neprasīs daudz laika, tāpēc lieku priekšā sēdi slēgt
pēc šī likumprojekta pieņemšanas.
Ja Ziemassvētki, tad Ziemassvētki! Ministriem
būs Ziemassvētki, tāpēc ka valdība noturējās; ie-

rēdņiem ari bonbongām Augstais nams drusku atvēlēja — atļaujiet, lai arī tiem strādniekiem, kas strādā privātās darba vietās, būtu mazs gandarījums
uz Ziemassvētkiem!
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vispirms likšu uz
balsošanu deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Ja to pieņems, atkritīs nobalsošana par sēdes slēgšanu; ja deputāta Nik. Kalniņa priekšlikumu noraidīs, likšu uz balsošanu priekšlikumu sēdi slēgt. —
Lieku uz balsošanu deputāta Nikolaja Kalniņa
priekšlikumu. Lūdzu pacelties tos, kas ir par šo
priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir
pret to. Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas.
Par deputāta N. Kalniņa priekšlikumu nodotas 42
balsis, pret — 40 balsis, atturējušies 3. Šis priekšlikums noraidīts. — Tagad nobalsojams deputāta
A. Alberinga u. c. iesniegtais priekšlikums — šīs
dienas sēdi slēgt. Lūdzu pacelties tos, kas ir par
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deputāta Alberinga u. c. priekšlikumu. Tagad lūdzu pacelties tos, kas ir pret to. Beidzot Jūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav. Par sēdes sjegšanu nodotas 38 balsis, pret — 46 balsis. Sēdes
slēgšana noraidīta.
Pārejam uz nākošo dienas kārtības punktu —

krēditiemun pabalstiem
lauksaimniecības būvnie-Referenti K. Kiršteins
cība i, 3. lasījums.
un A. Bļodnieks.
Referents K. Kiršteins: Godātie deputātu kungi! Pie likuma par valsts krēditiem un pabalstiem
lauksaimniecības būvniecībai 3. lasījuma iesniegts
tikai viens pārlabojums:
«6. panta 1. rindiņā strīpot vārdus «izņemot piezīmi».» Tas nozīmētu to, ka no aizdevumiem būtu
dzēšami 500—1000 latu un attiecīgos gadījumos no
100—500 latu arī vecsaimniecībām, kuru zemes platība ir lielāka par 27 ha.
Lauksaimniecības kommisijā apsprieda šo pārlabojumu un ar balsu vairākumu atzina to par noraidāmu; tāpēc lauksaimniecības kommisijas vārdā
izsakos pret šo pārlabojumu.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Pie likuma par
valsts krēditiem un pabalstiem lauksaimniecības
likums

par

valsts

būvniecībai 3. lasījumā deputāts Grantskalns iesniedzis priekšlikumu:
«6. panta 1. rindiņā strīpot vārdus «izņemot piezīmi».»

Vārds deputātam Grantskalnam.

E. Grantskalns (zemnieku savienība): Augsti
godātie deputātu kungi! Likumam par valsts krēditiem un pabalstiem lauksaimniecības būvniecībai
ir 2 mērķi, proti: pirmais mērķis — atvēlēt attiecīgus krēditus vispār lauku būvniecībai, un otrs mērķis — veicināt ugunsdrošu ēku būvniecību. Savā
laikā mēs likām priekšā attiecināt šos krēditus uz
visu lauku būvniecību, jo likums bija izstrādāts, vecsaimniecības no šiem krēditiem izslēdzot.
Šo
priekšlikumu Augstais nams noraidīja.
Tāpat

Augstais nams noraidīja otru priekšlikumu, kas lika
priekšā izmaksāt attiecīgas prēmijas tiem, kas uz-

^

cēluši ēkas no ugunsdrošiem materiāliem.
Motīvi, kas atskanēja 2. lasījumā, bija tādi, ka
japieņemtu šos priekšlikumus, visām saimniecībām
trūktu līdzekļu. Ja ar to _ varēja motivēt krēditus,
par kuriem ir runa 2. pantā, ka trūks līdzekļu visu
saimniecību apbūvēšanai, tad nekādā ziņā nav iespējams tāpat motivēt to 6. pantā, kur ir runa par
ugunsdrošu ēku celšanu un par zināmas aizdevumu
daļas dzēšanu. Cik noskaidrojās lauksaimniecības
kommisijā, šīs dzēšamās daļas atmaksai nav vajadzīgs daudz līdzekļu. Ja manu priekšlikumu pieņemtu vajadzīgā summa būtu apmēram 500.000 la^ Tāda būtu apmēram ta summa — dažu gatu gada.
du lielāka dažu_ gadu mazāka — atkarībā no tā, kā
katra gada^ būvēšanās tiktu veikta; bet skaidrs irviens, ka daudz līdzekļus šis priekšlikums neprasa.
No otras puses ir ļoti svarīgi patiešām veicināt
ugunsdrošu ēku celšanu. To ir atzinušas ari tās
frakcijas, kuras 2. lasījumā cēla iebildumus pret manu pārlabojumu, aizrādīdamas, ka principā tā lieta
ir pareiza, ka nevar veicināt ugunsdrošu ēku būv' niecību tikai jaunsaimniecībās un sīksaimniecībās,
bet tā jāveicina visās lauku saimniecībās, visā lauksaimniecības būvniecībā.
Visu to ievērojot, es ceru, ka Augstais nams nenoraidīs šo labo lietu — ugunsdrošu ēku celšanas
veicināšanu. Bez mana priekšlikuma šī likuma ot-
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rais mērķis netiks sasniegts, jo lielais vairums saim-

niecību atradīsies ārpus šī likuma un ugunsdrošas
ēkas nevarēs celt.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš:
Vārds
deputātam
Mīlbergam.
G. Mīlbergs (jaunsaimnieku un sīkgruntnieku
partija): Man jāizsakās pret Grantskalna priekšlikumu. Es jau 2. lasījumā aizrādīju, ka, pieņemot
Grantskalna priekšlikumu, mums vajadzētu paredzēt šī likuma realizēšanai arī vairāk līdzekļu. Tā
kā Grantskalna pārlabojumā līdzekļi nav paredzēti,
tad arī šis pārlabojums pats par sevi faktiski atkrīt.
Man jāaizrāda, ka piezīme ir tieši vēlama lauksaimniekiem, jo iesniegumā par ugunsdrošu ēku celšanu
ir paredzēts: «Jumtu segšanai, tāpat arī strādnieku
dzīvokļiem līdzekļi tiek izsniegti visām saimniecībām, kas lielākas par 27 ha.» Tā tad, pieņemot deputāta Grantskalna priekšlikumu, mēs padarītu šo
likumu nerealizējamu līdzekļu trūkuma dēļ un, otr-

kārt, atrautu tos pašus jau piezīmē paredzētos līdzekļus; tāpēc mēs balsosim pret deputāta Grantskalna priekšlikumu.

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents izsacījās
pret deputāta Grantskalna priekšlikumu pie 6. panta. Lieku to uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos, kas
ir par deputāta Grantskalna priekšlikumu. Tagad
lūdzu pacelties tos, kas ir pret šo priekšlikumu.
Beidzot lūdzu pacelties tos, kas atturas. Tādu nav.
par deputāta Grantskalna priekšlikumu nodotas 28
balsis, pret to nodots 50 balsu. Priekšlikums noraidīts. — Nobalsošanā nāk 6. pants 2. lasījumā pieņemta redakcijā. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā
pieņemšanu. Tādu nav. Kas atturas? Nav. 6. pants
2. lasījumā pieņemtā redakcijā vienbalsīgi pieņemts.

Vai redakcijas kommisijas referents var ziņot par
pārlabojumiem? Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Referents K. Dēķens: šinī likumā ir daži sīki
valodas pārlabojumi. 6. panta 2. piezīmē palīga teikums, «kas pie ugunsdrošu ēku celšanas» izteikts
«kas ugunsdrošas ēkas ceļot». 7. panta pēdējā rindiņa «viņa» vietā likts «pēdējo». 10. panta priekš^
pēdējā
rindiņā «piedzenami» vietā likts «piedzenams» .
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai ir kādi iebildumi
pret redakcijas kommisijas priekšā likto pārlabojumu pieņemšanu? Iebildumu nav. Pārlabojumi
pieņemti. _— Nobalsošanā nāk likums 3. lasījumā visuma. Ludzu pacelties tos, kas ir pret likuma pieņemšanu 3. lasījumā visumā. Tādu nav. Kas atturas? Nav. Likums 3. lasījumā visumā vienbalsīp ieņem ts. —
Iesniegts priekšlikums:
«Dienas; kārtības 11. punktu
— papildinājumu likumā
par darba laiku — skatīt cauri ka 7. dienas kārtības punktu.»

(K. Ulmanis no vietas: «Kas to iesniedzis?»)
Iesniedzis deputāts Nikolajs Kalniņš. — Lieku šo
priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu pacelties tos,
kas ir pret deputāta Nikolaja Kalniņa priekšlikumu.
Tādu nav. Kas atturas? Nav. Šis priekšlikums
vienbalsīgi pieņemts. —
Nākošais dienas kārtības punkts — papildinājums likumā par darba 1 a i k u. Referents Nikolajs Kalniņš. Vārds referentam.
Referents N. Kalniņš: Likums ir labs, un sociālas likumdošanas kommisijā to pilnīgi atbalsta.
Būtībā_ tas 1922. gada likumā nekādus sevišķus
jauninājumus neienes, tikai skaidrāki izteic tos pašus principus, kas jau ir tanī likumā, izņemot vienu

873

Latvijas

Republikas

III

Saeimas

VII

mazu Šēiera kunga papildinājumu, kas noteic, ka
prasībām ievedams zināms noilguma laiks, kas agrāk nebija. — Kommisijā lūdz arī steidzamību.
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Referents lūdz steidzamību. Nobalsošanā nāk vispirms 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 likumprojekta virsrakstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Papildinājums likumā par

darba laiku.»

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 likumprojekta tekstu.
Sekretārs J. Breikšs:
«Likumu par darba laiku (lik. kr.

1922. g. 74)

17. pantu

papildināt ar sekojošo:
17
._

Kārtējas darba stundas
atalgojumu
aprēķina,
dalot
augstāk noradītā kārtā izrēķināto vai nolīgto dienas algu fiziska darba strādniekiem ar 8, bet garīga darba strādniekiem
ar 6 vai, 2. p. piezīmē paredzētā gadījumā, ar 8.
Virsstundu darba atalgojums
maksājams visos gadījumos, kad algots darbinieks strādājis ilgāk
par šinī likumā

noteikto normālo darba laiku, neatkarīgi no tam, kādā veidā
viņam noteikts atalgojums: vai kā akorda alga, ja virsstundu
darbs strādāts uz darba devēja rīkojumu,
vai pa mēnešiem,
dienām, vai stundām.

Šinī pantā
virsstundu

minētā gadījumā akorda darba strādniekiem

darba minimālās

piemaksas

aprēķināmas

pēc vi-

sesijas

19. sēde 1930-. gada

ņiem garantētās stundu vai dienas izpeļņas, bet kur
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tā nebūtu

ņemot
par pamatu akorda darbā saņemto atalgojumu un laiku, kādā
šis darbs pastrādāts.
Virsstundu atlīdzības prasības noilgst divu gadu laikā.»

noteikta, pēc uzņēmumā

pastāvošām akorda likmēm,

Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vārdu neviens nevēlas? Nobalsošanā nāk likumprojekta teksts. Lūdzu pacelties tos, kas ir pret tā pieņemšanu. Tādu
nav. 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 kommisijas zinoiums. Vārds redakcijas kommisijas referentam Dēķenam.
Referents K. Dēķens:
Redakcijas kommisijā
liek priekšā pirmajā rindiņā vārda «Likumu» vietā
likt «Likuma». 17. pantā vārda «augstāk» vietā
likt «iepriekš». Vairāk pārlabojumu nav?
Priekšsēdētājs P. Kalniņš: Vai būtu kādi iebildumi pret redakcijas kommisijas priekšā liktiem
pārlabojumiem? Iebildumu nav. Pārlabojumi pieņemti.
Prezidiis liek priekšā šo sesiju slēgt. Iebildumu nav? Tas pieņemts.
Šo sēdi un sesiju slēdzot, man Augstajam namam
jāziņo, ka VII sesijas laikā plēnums ir noturējis pavisam 19 sēdes, kommisijas noturējušas pavisam 498
sēdes, frakciju padome — 8 sēdes, un prezidijs 15 sēdes. Pavisam pieņemti 29 likumi, iesniegti un
apspriesti 15 jautājumiun 3 pieprasījumi.
Novēlu Augstā nama deputātiem priecīgus
svētkus un labu atpūtu.
Nākošā sēde būs 1931. gada 20. janvārī.
Šī sesija un sēde slēgta.

(Slēgta pīkst. 12.10 dienā.)
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